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... Днес, основатели и питомци, целият колектив на института, с чувство на 
дълбоко вътрешно удовлетворение посрещат десетгодишния юбилей на своя 

институт, уверени в това, че този неугасващ фар, разположен на най-китния 
черноморски бряг, ще продължава да осветлява пътя към човешкото здраве и 

щастие...

Проф. д-р Радан Раданов, д.м.
Ректор на ВМИ-Варна (1961–1962)

В. „Медик”, 24 ноември, 1971 г.
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ИСТОРИЯ 
НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

ОСНОВАВАНЕ НА ВИСШИЯ МЕДИЦИНСКИ 
ИНСТИТУТ – ВАРНА
В средата на петдесетте години на миналия век учебната база на Висшите медицински институти 
в София и Пловдив е пренатоварена и не може да осигури обучението на достатъчно студенти 
за задоволяване потребността от лекари. Комисия от Висшия медицински институт – София 
проучва въпроса и дава становище за разкриване на нов висш медицински институт на базата 
на Първостепенна окръжна клинична болница – Варна. Предложението е прието и е издаден 
Указ №414 от 12.11.1960 г. на Президиума на Народното събрание на НРБ, за откриване на 
Висш медицински институт във Варна въз основа на чл. 35, 
т. 19 от Конституцията на НРБ и чл. 2 от ЗВО (в. „Изв. на 
Президиума на Народното събрание на НРБ“, бр. 93, год. 
11/18.11.1960 г.).
Министърът на народното здраве и социални грижи 
обсъжда с Окръжния и Градския народен съвет – Варна 
възможностите за разкриване на Висш медицински 
институт – Варна и със Заповед №208 от 19.01.1961 г. нарежда 
подготовката за разкриването му да се извърши по следния 
план: началникът на отдел „Медицинско образование“ да 
излезе с предложение за Ректор на Висшия медицински 
институт, възлага на Висшия медицински институт – София 
да обяви и проведе конкурси за ръководители на катедри и 
асистенти, на началник-отдел „Медицинско образование” и 
Ректор, да представят за утвърждаване перспективен план 
за разкриване на Висш медицински институт – Варна и им 
възлага организацията на подготовката за разкриването, 
предлага на Изпълнителния комитет на Окръжния и 
Градския народен съвет – Варна да осигурят помещения 
за Ректорат и за катедрите, жилища за преподавателите и 
общежития за студентите. В Приложение №1 към заповедта е представен „План за разкриване 
на висш медицински институт във Варна през 1961 г.“, съгласно който: „I. Базиране на 
ректората и катедрите“, на Висшия медицински институт – Варна се предоставят сградата 
на Икономическия техникум – Варна, част от инфекциозното, хирургическото, вътрешното, 
рентгеновото, очното и патологоанатомичното отделение на Първостепенна окръжна 
клинична болница – Варна; „II. Подготвителни мероприятия”, свързани с разкриването на 
Висш медицински институт – Варна, се възлагат: 

• Министърът на народното здраве и социални грижи да обяви конкурси за временни 
ръководители и асистенти за първите 7 катедри, с отговорник Ректора на Висшия медицински 
институт – София, да спусне бюджета на Висшия медицински институт – Варна за 1961 г., 
да назначи административния персонал на Ректората, да командирова новите асистенти във 
Висшия медицински институт – София и Висшия медицински институт – Пловдив, съвместно 
с Ректора да изготви план за набавяне необходимата апаратура, да определи студентите от 
обучаващия се към момента II курс на Висшия медицински институт – София и Висшия 
медицински институт – Пловдив, които ще се прехвърлят във Висшия медицински институт 
– Варна. 

Указ за откриване на Висш медицински 
институт - Варна
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• Окръжният и Градският народен съвет – Варна да извършат 
преместване на отделенията и ремонта на помещенията в Първостепенната 
окръжна клинична болница – Варна, освобождаване, ремонт и обзавеждане 
на сградата на Икономическия техникум, осигуряване жилища на 
преподавателите, общежитие за 80 студенти и стаи за Ректората. В 
Приложение №2 е определен щат на Висшия медицински институт – Варна 
от 7 хабилитирани и 14 нехабилитирани преподаватели за 1961 г.
За първи Ректор и организатор на новосъздаващия се Висш медицински 
институт – Варна е назначен проф. д-р Радан Раданов, д.м. (19.01.1961–
1.07.1962 г.), който по това време е декан на Медицинския факултет на 
Висшия медицински институт – София. Зам.-ректори по време на неговия 
мандат са доц. д-р Герго Митов Иванов, д.м., по учебната работа и доц. д-р 
Александър Николов Станчев, д.м., по научната и лечебната работа с пом.-
ректор – Стоян Трифонов Цонев.

ОТКРИВАНЕ НА ВИСШИЯ МЕДИЦИНСКИ 
ИНСТИТУТ – ВАРНА
Академичният съвет решава тържественото откриване на института да 
стане в НЕДЕЛЯ, 1 ОКТОМВРИ 1961 г. Тържеството е вълнуващо. 
„...Слънцето изгря далеч зад развълнуваното море и първите лъчи, 
пронизвайки кълбестите области, достигаха далечните възвишения 
на Варненския залив, после се спускаха по върховете на тополите и 
осветяваха бялата сграда на Медицинския институт. За тържественото 
откриване на института прииждаха хора. Най-рано и най-напред 
от всички беше дошъл Ректорът. Ръководителите на катедрите не 
закъсняха. Те разменяха откъслечни думи и очакваха гостите. И гостите 
идваха – граждани, лекари, медицински работници от Варна, от окръга, от 
съседните окръзи. Пристигаха гости с влак и със самолет…Тук беше и най-
старият лекар на града – д-р Недялков, седнал на столче до трибуната, 
в своята напреднала възраст, слушаше приветствията, взираше се в 
озарените лица на присъстващите, чувстваше се щастлив...”

К. Петков, в. „Медик“, 1967 г. 

Проф. д-р Радан  
Раданов, д.м.,  
първи Ректор  
на ВМИ-Варна,
19.01.1961–1.07.1962

Прерязването на 
традиционната 
трикольорна лента 
при откриването  
на ВМИ-Варна на  
1 октомври 1961 г.
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„…Новият, трети поред, Висш медицински институт у 
нас е готов да поеме част от задачите на нашето народно 
здравеопазване. Днес той широко разтваря вратите на 
своите аудитории, клиники и лаборатории за всички 
ония, които са решили да се посветят на служба на най-
скъпото, което притежава човек – здравето. Възползвам 
се от случая да изкажа моята и на целия колектив 
най-искрена и сърдечна благодарност на всички, които 
пряко и косвено ни подпомогнаха в изпълнението на 
отговорната и благородна задача по откриването на 
новия Висш медицински институт в гр. Варна…”

Из словото на Ректора проф. д-р Радан Раданов, д.м.

Поднасят се приветствия от Министерството на народното здраве и социалните грижи 
(МНЗСГ), Българската академия на науките (БАН), Висшия медицински институт (ВМИ) 
– София, ВМИ-Пловдив, Градския народен съвет (ГНС) – Варна, ВВМИ-София, Висшия 
институт за народно стопанство (ВИНС) – Варна. От името на студентите благодари 
отличничката Станка Кертикова. Прерязана е традиционната трикольорна лента. Първите 
студенти прекрачват прага на първия ВМИ в Североизточна България, над чийто вход се чете: 
„ЧЕСТИТА НОВАТА АЛМА МАТЕР“.

ПЪРВИТЕ КАТЕДРИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ
До началото на учебната година се откриват първите 6 катедри, в които ще се обучават 
студентите от трети курс през пети (зимен) семестър от обучението им, от академичен състав 
1 професор, 6 доценти, 1 ст.н.с. и 10 асистенти: 
• Катедра по микробиология и вирусология с ръководител доц. д-р Герго Митов;
• Катедра по патологична анатомия с ръководител доц. д-р Кирил Попов;
• Катедра по патологична физиология с ръководител доц. д-р Здравка Кемилева;
• Катедра по фармакология с ръководител доц. д-р Делчо Желязков;
• Катедра по пропедевтика на вътрешните болести с ръководител доц. д-р Александър Станчев;
• Катедра по пропедевтика на хирургическите болести с ръководител доц. д-р Петър Алтънков.

Красивата сграда, 
предоставена от  
Град с кия народен  

съвет - Варна за новия 
Висш медицински 

институт 
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В началото на 1962 г. се открива и Катедра по рентгенология и радиология с ръководител доц. 
д-р Дянко Попмихайлов, която съгласно учебния план се включва в преподаването от шестия 
(летен) семестър на учебната година 1961–1962 г.
За основна болнична база на клиничните катедри е определена Първостепенната окръжна 
клинична болница (ПОКБ) – Варна, но се предвижда да се ползват и Градска и Работническа 
болница. В края на 1962 г. Инфекциозна болница – Варна се предава изцяло на ВМИ-Варна. 
С включването на висококвалифицираните преподаватели от клиничните катедри на ВМИ-
Варна в лечебно-диагностичната дейност на визираните по-горе болнични бази значително се 
повишава качеството на лечебно-диагностичния процес. 
През 1962 г. започва планиране на строителство на хирургичен блок в района на Окръжна 
болница, в което активно участва хирургическият екип на ВМИ-Варна.
Започва работата по съставянето, редактирането и издаването на първия том от „Годишни 
научни трудове на ВМИ-Варна”. 

ПЪРВИТЕ СТУДЕНТИ
От 2 октомври 1961 г. започва редовното обучение на приетите 97 студенти от трети курс. 
Учебният процес е синхронизиран в значителна степен с учебния процес във ВМИ-София, тъй 
като повечето от студентите са се обучавали във ВМИ-София, а Ректорът и шестимата първи 
ръководители на катедри преди идването си във Варна са работили дълги години във ВМИ-
София. Още в първите дни на учебната година към катедрите се създават 6 студентски научни 
кръжока, които се обединяват в Студентско научно дружество с 65 членове и стават „школите”, 

Упражнение по анатомия (1963)

Упражнение по фармакология (1962)Упражнение по хирургия с проф. Алтънков (1961) 

Упражнение по патофизиология (1962)
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в които израстват бъдещите преподаватели на ВМИ-Варна. Спортът е на 
особена почит в новия ВМИ-Варна. Студентите и преподавателите обичат 
спорта и основават спортен клуб „Медик”, към който се организират 
отбори на студентите и преподавателите по различни видове спорт, 
които се включват в спортния живот на града. Студентските отбори и 
индивидуални състезатели на ВМИ-Варна са постоянни участници в 
ежегодните републикански студентски спортни игри. В двора на института 
е изградена спортна база със сектор за лека атлетика, баскетболно и 
волейболно игрище, площадка за тенис на корт. Младите студентски 
таланти организират различни творчески състави, които се състезават 
ежегодно на институтските фестивали. 
През периода 1.07.1962–1.04.1963 г. Ректор на ВМИ-Варна е доц. д-р Герго 
Митов Иванов, д.м., зам.-ректори по време на неговия мандат са доц. д-р 
Кирил Петков Попов, д.м., по учебната работа и доц. д-р Александър Николов 
Станчев, д.м., по научната работа с пом.-ректор Стоян Трифонов Цонев. 
По време на мандата на доц. Митов се разкриват катедрите за обучаване на 
вече приетите студенти в следващия четвърти курс по хирургически болести, 
факултетска терапия и физиотерапия, акушерство и гинекология, кожни и 
венерически болести, неврология и неврохирургия, инфекциозни болести 
и епидемиология, хигиена и професионални заболявания и се провеждат 
избори на преподаватели за тях. За обучението на предстоящия прием на 
студенти от първи курс се разкриват катедрите по обща биология, физика с 
биофизика, химия, анатомия, физическо възпитание и спорт, чужди езици, 
биохимия и се избират преподаватели за тях. Научноизследователската 
дейност в института набира скорост с активното участие и на студенти 
кръжочници. В края на 1962 г. излиза от печат първият том от поредицата 
„Годишни научни трудове на ВМИ-Варна”, които се издават и до днес под 
заглавието „Scripta Scientifica Medica”. В своето приветствие по случай 
юбилейната 10-годишнина на ВМИ-Варна проф. Герго Митов споделя: 
„Периодът 1962/1963 г. беше и си остава един от най-трудните периоди в 
неговото развитие. Малко бяха катедрите, малко бяха преподавателите, 
съвсем малко – помощният и административният персонал. Голяма бе 
обаче любовта на тези малко хора и непреклонна вярата им за изграждане 
непоклатимите основи на бъдещата величествена институтска сграда… 
И всички дадоха своя дан. Всички заработиха дружно и всеотдайно, 
безкористно… Сега с удоволствие може да се отбележи, че ВМИ-Варна 
вече има своя собствена физиономия, отговаряща на неговата младост и 
красота. Да се пази свято и издига високо името и делото на института, 
това е първостепенен дълг на всички ни“. 

Доц. д-р Герго Митов 
Иванов, д.м., Ректор,

1.07.1962–1.04.1963

Първият том от  
поре дицата „Годиш-

ни научни трудове на 
ВМИ-Варна, 1962 

Спортен фестивал през 1962 г.
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През периода 1.04.1963–1.07.1966 г. Ректор на ВМИ-Варна е проф. д-р 
Здравка Савова Кемилева, д.м.н., със зам.-ректори по учебната работа 
доц. д-р Кирил Петков Попов (1.04.1963–1.07.1964) и доц. д-р Ванко Начев 
Ванков, д.м. (1.VII.1964–1.07.1966 г.), а по научната работа – доц. д-р Йото 
Дилчев Григоров (1.04.1963–1.07.1964) и доц. д-р Владимир Борисов Иванов, 
д.м.н. (1.07.1964–1.07.1966). Длъжността пом.-ректор продължава да се 
изпълнява от Стоян Трифонов Цонев.
По време на мандата на проф. Кемилева са разкрити катедрите по вътрешни 
болести и терапия, детски болести, ушни, носни и гърлени болести, очни 
болести, социална медицина, съдебна медицина, психиатрия, както и 
диагностична лаборатория по вирусология и централна диагностична 
лаборатория по микробиология. В учебните занятия се обръща специално 
внимание на практическото обучение на студентите. Организират се 
задължителните съгласно учебния план учебни практики за завършилите 
VI и VIII семестър студенти в окръжните болници по местожителство на 
студентите.
През втората половина на 1964 г. се провеждат първите конкурси за редовни 
аспиранти.
В края на 1965 г. се провежда първата промоция на 87 нови лекари, 
завършили ВМИ-Варна. В следващите години много от тях се реализират 
като асистенти, доценти и професори в катедрите на алма матер.

При създаването на Медицинска 
академия 1972 г. катедрите по 
патофизиология на ВМИ-София и 
на Института за специализация и 
усъвършенстване на лекарите (ИСУЛ) 
се обединяват, като проф. Здравка 
Кемилева е избрана за ръководител 
на обединената катедра, към която се 
присъединяват и сътрудници от Групата 
за изучаване на хипертонията. 
По време на мандата на проф. Кемилева 
научните изследвания на ВМИ-Варна се 
насочват приоритетно, но не единствено, 
към четири основни проблема:

• Ограничаване и ликвидиране 
на инфекциозните и паразитни 
заболявания.

• Сърдечно-съдови заболявания и 
ревматизъм.

• Проучване на природните 
балнеологични и крайморски източници 
и краевата патология в Североизточна 
България.

• Подобрение на здравното 
състояние и трудоспособността на 
населението и хигиенизиране на 
неговия труд и бит.

Първа научна сесия на ВМИ-Варна,1965 г. 

Пред анатомичната сбирка на ВМИ-Варна с гости от 
Германия, 1965 г. 

Проф. д-р Здравка 
Кемилева, д.м.н., 
Ректор,  
1.04.1963-1.07.1966
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Учредяват се варненски клонове на много от научните медицински дружества в България, 
в които членуват и лекари от градовете на Североизточна България. На 27–28.05.1965 г. е 
проведена успешно Първата юбилейна научна сесия на ВМИ-Варна.
С разрастването на ВМИ-Варна започва строителство на нови болнични сгради, в които 
се разкриват нови легла, с което се подобряват както обучението на студентите, така и 
практическото здравеопазване в Североизточна България. През есента на 1963 г. е направена 
първата копка на нов хирургичен блок в района на Окръжна болница.
В своя мандат проф. д-р Здравка Кемилева обръща особено внимание на създаването на 
традиции в института, като една от първите й стъпки е организираното 1963 г. за първи път 
честване на Празник на института. Академичният съвет обсъжда постъпилите предложения 
за датата на празника – 24 май, 8 декември, но надделява мнението и се решава за празник 
на ВМИ-Варна да се приеме датата 1 октомври, в чест на датата на неговото откриване, която 
продължава да се чества до днес. Но тъй като проф. Кемилева обръща специално внимание и 
на университетския спорт, ежегодните чествания на празника на ВМИ-Варна в нейния мандат 
и дълго време след това започват сутринта с традиционна щафетна обиколка на института, 
продължават с тържество-концерт и завършват пак 
традиционно на стадион „Колодрума” с футболен мач между 
отбора на преподавателите от ВМИ-Варна и отбори на другите 
институти – на операта, на артистите или на студентите. В 
своите спомени, посветени на 10-годишния юбилей на ВМИ-
Варна, публикувани във в. „Медик“, проф. Кемилева описва 
неповторимата атмосфера на стадион „Колодрума“ при 
първото честване на празника на ВМИ-Варна, състояло се на 
1 ноември 1963 г.: „На терена бяха два футболни отбора – на 
ВМИ и ВИНС. Играчите бяха в спортни облекла, но фигурите 
им не говореха за особени постижения в областта на спорта, 
те бяха само членове на академичния съвет и много от тях 
може би само като деца бяха ритали топка. Публиката 
беше щедра на аплодисменти при всяка проява на играчите, 
издигаше лозунги в полза на ВМИ или на ВИНС, а от време на 
време една металическа камбана им пригласяше. Резултатът 
от мача беше плодоносен – за двата отбора общо бяха 
реализирани солидна бройка голове, нечии очила бяха счупени, 
нечия гуменка остана на терена, обаче духът и настроението 
бяха отлични. Така се създаде традицията да се чества 1 
октомври като празник на ВМИ във Варна.“
През целия мандат на проф. Кемилева скромната спортна 
база на ВМИ-Варна в двора на института се поддържа в много 
добро състояние и се ползва активно, като нерядко самата 
тя посещава с ракета в ръка отличните институтски тенис 
кортове. Организират се ежегодни спортни състезания между 
отделните курсовете с приоритет футбол, баскетбол, волейбол, 
плуване, шах и др. На студентските спортни игри 1963 г. ВМИ-
Варна завоюва 8 златни, 4 сребърни и 8 бронзови медали и 
е на четвърто място в републиката. 1964 г. спортистите на 
ВМИ-Варна заемат второ място на Студентските спортни 
игри и получават специална награда. За най-добрите студенти 
спортисти се организират зимни спортни тренировъчни 
лагери в курорта Пампорово.

Футболният отбор на  
ВМИ-Варна, 1964 г. 

Вечер на художествената 
самодейност, 1965 г. 
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По време на мандата на проф. д-р Владимир Борисов Иванов, д.м.н. (Ректор 
през периода 1.07.1966–8.08.1972) със зам.-ректори по учебната работа 
доц. д-р Владимир Василев Бояджиев, д.м. (1.07.1966–27.06.1968); проф. 
д-р Панчо Панайотов Русев, д.м. (28.06.1968–30.06.1970); проф. д-р Делчо 
Кръстев Желязков, д.м. (1.07.1970–8.08.1972), и по научната работа доц. д-р 
Йото Дилчев Григоров, д.м. (1.07.1966–27.06.1968); проф. д-р Райчо Койнов 
Райчев, д.м. (28.06.1968–30.06.1970 г.); доц. д-р Недко Георгиев Кючуков, д.м. 
(1.07.1970–8.08.1972) и пом.-ректор Стоян Трифонов Цонев през септември 
1967 г. е открит новият хирургичен блок в района на Окръжна болница 
– Варна, който е нова важна придобивка за здравеопазването във Варна 
и региона и за обучението на студентите. Неговата шестетажна болнична 
сграда тогава е единствена в Североизточна България и съперничи на двата 
хирургични блока на ВМИ-София. В него са разкрити две хирургични 
клиники с по 100 легла, три нови сектора – по детска хирургия, онкология 
и урология, първите самостоятелни операционно отделение и отделение 
за интензивна терапия (реанимационно), лицево-челюстно отделение 
за стоматологично болни и детско клинично отделение със сектори по 

хематология и за недоносени деца. Новият хирургичен блок е много важна придобивка не 
само като новоразкрити болнични легла, но и като реализирано съществено организационно 
преструктуриране на стационарната база на здравеопазването във Варна и региона, с което се 
повишава ефективността на стационарната болничната помощ и качеството на обучението на 
студентите.
През юни 1970 г. в системата на ЦНИЛ започва да работи нова Централна изотопна лаборатория 
на базата на Радиологичното отделение на ПОКБ-Варна с 4 лаборатории: сцинтиграфска, 
функционална диагностика, радиометрия и лаборатория за радиоизотопни методи ин витро, 
която работи под методичното ръководство на катедрата по рентгенология и радиология на 
ВМИ-Варна.
Направените първи копки на нов терапевтичен блок (12.02.1970), проектиран с най-модерно 
обзавеждане, и на първата в България сграда, която се строи специално за психиатрична 
болница (10.03.1971), дават старт на първия етап от едно непознато дотогава в България 
иновативно строителство на модерен учебен и болничен комплекс на ВМИ-Варна, който 
тогава е най-големият у нас и на Балканите, разположен на едно от най-хубавите места в края 
на града, с чудесен изглед към Варна и Варненския залив.

Откриване на 
Хирурги чен блок 
на Окръжна 
болница, 1967 г.

Проф. д-р Владимир 
Борисов Иванов, д.м.н., 
Ректор,  
1.07.1966–8.08.1972
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В края на април 1972 г. се извършва важна реформа в системата на българското здравеопазване. 
С Указ на Държавния съвет на НРБ № 921 от 30.04.1972 г. (ДВ бр. 36/09 май 1972 г.) към МНЗСГ 
се създава Медицинска академия като единен учебно-научен комплекс със задача да развива 
медицинската наука, да подготвя кадри с висше образование и да провежда специализации и 
усъвършенстване на лекарите”, на основата на включените в нейния състав Висш медицински 
институт – София, ИСУЛ – София, осем научноизследователски 
института от различни области на медицината, Института по 
хранене и групите по хипертония, диабет и костни тумори при 
БАН.
По-малко от три месеца по-късно Бюрото на Министерския съвет 
на НРБ с Решение №308 от 28.07.1972 г. „за включване на ВМИ-
Пловдив и ВМИ-Варна в състава на Медицинската академия и 
преминаване на окръжните болници във Варна и в Пловдив към 
висшите медицински институти предлага на Държавния съвет на 
НР България да издаде Указ за допълване на Указа за създаване на 
Медицинска академия съобразно приложен проект за включване на 
ВМИ-Пловдив и ВМИ-Варна в състава на Медицинската академия. 
Със същото Решение на Бюрото на МС се решава окръжните 
болници във Варна и Пловдив да преминат с цялата си материална 
и кадрова база, считано от 1 юли 1972 г., към съответните висши 
медицински институти във Варна и Пловдив и се възлага на тези 
институти да осигуряват медицинското обслужване на населението 
в съответните окръзи, а на Министерството на народното здраве 
и изпълнителните комитети на окръжните народни съвети във 
Варна и Пловдив – да изяснят задълженията на институтите по 
медицинското обслужване на населението, като се запазят правата 
на съответните окръжни народни свети по организацията и 
ръководството на здравеопазването в тези окръзи“.
Държавният съвет на НРБ приема предложението и допълва 
Указа за създаване на Медицинска академия (обнародван в ДВ, бр. 
36/09 май 1972 г.) с Указ на Държавния съвет на НРБ №1810 от 3 
август 1972 г. за допълнение на Указа за създаване на Медицинска 
академия (обнародван в ДВ, бр. 62/8 август 1972 г.), в който 
„Думите „Висшия медицински институт – София“ се заменят с 
думите „висшите медицински институти в София, Пловдив и 
Варна“, т.е. към институциите, на основата на които се създава 
новата Медицинска академия, се добавят и висшите медицински 
институти в Пловдив и Варна със статут на медицински факултети.
С влизането в действие на визираните по-горе Решение № 
308/28.07.1972 г. на Бюрото на Министерския съвет на НРБ за 
преминаване на Първостепенна окръжна клинична болница – 
Варна към ВМИ-Варна и Указ на Държавния съвет на НРБ №1810 от 
3 август 1972 г. за допълнение на Указа за създаване на Медицинска 
академия (обнародван в ДВ, бр. 36/09 май 1972 г.) ВМИ-Варна се 
трансформира в нова структура – Медицински факултет (МФ) с 
факултетска болница в структурата на Медицинска академия – 
София, поради което длъжността Ректор на ВМИ-Варна се трансформира в Декан на МФ-
Варна, която се заема от проф. д-р Владимир Борисов Иванов (8.08.1972–1.06.1973) със зам.-
декани по учебната част проф. д-р Йото Дилчев Григоров, д.м. (8.08.1972–11.06.1973), и по 
научната част проф. д-р Райчо Койнов Райчев, д.м. (8.08.1972–11.06.1973).

Първа копка на новия терапев-
тичен блок, 12.02.1970 г.

Първа копка на психиатрич-
ната болница, 10.03.1971 г.
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С включването от 3 август 1972 г. в системата на новосъздадената най-мощна тогава научна, 
учебна и лечебна медицинска институция у нас – Медицинска академия, на придобилия 
статут на Медицински факултет ВМИ-Варна, заедно с преминалата към него Първостепенна 
окръжна болница – Варна, в които работят 17 професори, 25 доценти, 150 асистенти и над 
60 доктори, ги утвърждава като значимо звено в структурата на академията, а съвместната 
работа между МФ-Варна и преминалата към него Окръжна болница, придобила статут на 
факултетска болница, придобива нова форма и съдържание.
На 1 октомври 1966 г. ВМИ-Варна чества своята пета годишнина. Във в. „Медицинска трибуна”, 
издание на ВМИ-София, цяла страница е посветена на юбилея. Правят впечатление интересната 
статия на доц. д-р Кирил П. Попов в рубриката ВМИ-Варна на пет години, „Спортният възход 
на дружество „Медик” от Иван Топузов, „Кръжокът по микробиология и вирусология“ от Д. 
Михайлов и други.
На 7 април 1967 г. е издаден първият брой на в. „Медик”, ежемесечно издание на ВМИ-Варна, 
в който е поместена интересна статистика за развитието на ВМИ-Варна през изминалите по-
малко от 6 години – студенти от 87 на 1103, катедри от 6 на 31, хабилитирани преподаватели от 
8 на 27, нехабилитираните преподаватели от 10 на 100.
Създаденото още в началото на първата учебна година Студентско научно дружество завоюва 
заслужен авторитет всред българската студентска общност. То провежда редовни научни 
сесии в института и му е възложено организирането и провеждането във Варна на Втората 
национална медико-биологична конференция на Студентските научни дружества на 8 и 9 май 
1970 г. Особено внимание се обръща и на научноизследователската работа на младите научни 
работници, които на 27 февруари 1970 г. провеждат своята Първата научна сесия с 30 доклада, 
през 1971 г. своята Втора научна сесия, на която са представени 32 доклада, а на 16 и 17 юни 
1972 своята Трета научна сесия, на която са представени 34 доклада.

Кръжок по микробиология - 1970 г.

Кръжок по патология - 1970 г. Кръжок по патофизиология - 1970 г.

Практическо обучение по неврохирургия - 1970 г.
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На 11.12.1970 г. академичната общност на ВМИ-Варна тържествено отбелязва 60-годишния 
юбилей на един от най-известните по това време хирурзи в България, доайена на Академичния 
съвет на ВМИ-Варна и на академичната хирургия във Варна проф. д-р Петър Алтънков, 
който в своята 30-годишна практика е въвел над 150 оперативни метода и е пионер на 
кръвопреливното дело в България, на перитонеалната диализа и на множество оперативни 
методи и модификации.
На проведената през август 1971 г. в Румъния Балканиада по плуване студентката от II курс на 
ВМИ-Варна, майсторът на спорта Мария Николова печели златен медал на 100 м свободен стил 
и сребърен медал на 200 м съчетано плуване.
На 1 октомври 1971 г. ВМИ-Варна отбелязва 
своята 10-годишнина. Резултатите: за 
изминалите 10 години са дипломирани 789 
млади лекари от първите 6 випуска на института. 
В започващата нова 1971/1972 учебна година в 
института се обучават около 1200 студенти от 
България и от 11 страни на Европа, Африка, 
Азия и Латинска Америка. Клиницистите на 
института извършват огромна организационно-
методична и консултативна дейност за оказване 
помощ на здравеопазването в Толбухински, 
Силистренски, Шуменски, Търговищки и 
Разградски окръзи, но тя е най-значима за 
здравеопазването във Варна. В благодарствено 
писмо до в. „Медик” д-р Г. Маджаров, началник 
на Отдел „Народно здраве“ при Окръжен народен съвет – Варна, пише: „Особено благотворно 
за високото ниво на лечебната помощ във Варна се оказа непрекъснато разширяващото се 
сътрудничество между различните катедри на института и здравните заведения и служби. 
Мощната диагностична и лечебна апаратура на варненския Висш медицински институт 
спомогна за създаването на едно изключително тясно и ефикасно творческо взаимодействие с 
медицинските кадри от мрежата. А това в последна сметка води до значително повишаване 
качеството на лечебно-профилактичната помощ, оказвана на населението.”
В допълнение към това се разширяват и съществуващите преди създаването на МА добри 
връзки между повечето катедри на ВМИ-Варна и ВМИ-София и се разширяват връзките на 
МФ-Варна с някои от останалите структури, включени в състава на Медицинска академия, 
особено в научната област. Във Варна се организират много съвместни научни форуми, в които 
вземат участие изтъкнати български и чуждестранни специалисти, което води до създаване на 
много полезни контакти и обмен на най-актуална нова информация. Поради включването в 
състава на Медицинска академия и на Института за специализация и усъвършенстване на 

Тържествено честване на 60-годишния юбилей на 
проф. Алтънков - 1967 г.
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лекарите (ИСУЛ) – София, 
постепенно започват да се 
разширяват съществуващите 
и се възлагат нови функции на 
факултета и по отношение на 
следдипломното обучение и 
специализацията на лекарите.
Академичният съвет на ВМИ-
Варна се реорганизира във 
Факултетен съвет, който се 
ръководи от Декан. Част от 
решаваните от предшестващите 
академични съвети на ВМИ-
Варна въпроси, които не са в 
пълномощията на действащия 
Факултетен съвет на 
Медицински факултет – Варна, 

се решават/утвърждават от ръководните органи на Медицинска академия.

В мандата на проф. Райчо Койнов Райчев, д.м.н. – Декан (11.06.1973–1.05.1977), със зам.-
декани по учебната работа – проф. д-р Владимир Василев Бояджиев (1973–1974) и доц. д-р Кольо 

Денчев (1974–1977), по научната работа – проф. д-р Иван Александров 
Попдимитров, д.м., по организационно-методичната работа – доц. д-р 
Марин Иванов Гърдевски, по лечебната работа – гл. лекар доц. д-р Иванка 
Данова Николаева и пом.-декани Стоян Трифонов Цонев и пом.-декан – 
ръководител на Административно-стопански комплекс – Благо Димитров 
Манов (13.08.1973–1.05.1977), се налага да се реализират на практика 
настъпилите към края на мандата на предшестващото ръководство 
две важни промени в задълженията на деканското ръководство, които 
са резултат от влизането в действие на визираните по-горе Решение 
№308/28.07.1972 г. на Бюрото на Министерски съвет на НРБ за преминаване 
на ПОКБ-Варна към ВМИ-Варна и Указ на Държавния съвет на НРБ №1810 
от 3 август 1972 г. за допълнение на Указа за създаване на Медицинска 
академия (обнародван в ДВ, бр. 36/9 май 1972 г.), с който ВМИ-Варна се 
трансформира в нова структура – Медицински факултет с факултетска 
болница в структурата на Медицинска академия – София.
В резултат от това се създава нов учебно-лечебен комплекс, на който 
с цитираното по-горе Решение №308 от 28.VII.1972 г. на Бюрото на 
Министерския съвет на НРБ за включване на ВМИ-Пловдив и ВМИ-Варна 
в състава на Медицинската академия се възлагат нови задължения по 

отношение подобряването на стационарното и амбулаторно-поликлиничното обслужване на 
населението от града и окръга и организирането на лечебно-диагностичната и консултативната 
помощ. 
С влизането в сила на Указа за забраната на частната лекарска практика от 1.10.1972 г. възниква 
необходимостта от подобряване организацията на консултативната помощ и свободния 
прием на населението, който поради въведената забрана нараства значително. Това налага 
преструктуриране на деканския екип, в който заместниците се увеличават от двама на четири. 
Единият от новите зам.-декани е натоварен да отговаря за лечебната работа, като на този пост 
е избрана доц. д-р Иванка Николаева, която е и главен лекар на факултетската болница.
Тези промени водят и до необходимостта от разширяване на организационно-методичната 
и консултативната помощ на лечебните заведения от Североизточна България. Поради това 
вторият нов зам.-декан е натоварен с организирането на консултативната и организационно-

Студентска бригада - 1972 г.

Проф. Райчо Койнов 
Райчев, д.м.н., Декан 
на МФ-Варна, 
11.06.1973–1.05.1977
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методичната помощ, а Организационно-методичното звено към бившата ПОКБ се влива в 
състава на тогавашната Катедра по социална хигиена. 
През целия мандат на проф. Райчо Койнов продължава с променлива интензивност изгражда-
нето на новата институтска база на терена на днешната Университетска многопрофилна 
болница за активно лечение (УМБАЛ) „Св. Марина“ – Варна. Поради многото проблеми, 
които има да се решават, се назначава ръководител на Административно-стопанския комплекс 
– пом.-декан, който да отговаря за хода на строителството. Един месец след назначаването му 
(17.09.1973) той информира Факултетния съвет на Медицински факултет – Варна за сложните 
проблеми, които трябва да се решават в хода на строителството. Строежът на психиатричния 
болничен комплекс е напреднал, но изграждането на терапевтичния блок е достигнало едва до 
9 етаж включително. На практика дори и да бъдат завършени, тези сгради не могат да влязат в 
действие, тъй като не е изграден административно-стопанският блок, който е предвидено да ги 
обслужва. Поради липса на генерален план се е наложило да се изработи нов проектогенерален 
план.
Проф. д-р Райчо Койнов има личен принос за разкриването в началото на 1970 г. на Централна 
електронномикроскопска лаборатория, която ръководи редица години. До тази лаборатория 
имат достъп всички звена на института, което допринася за внедряване на ултрамикроскопски 
изследвания в различни сфери на медицинската наука. 
Проф. Койнов съдейства и за разкриването (1973) към Централната научноизследователска 
лаборатория (ЦНИЛ) на сектор по биохимия и имунология и преструктурирането на ЦНИЛ 
(1975) в научноизследователска база с четири сектора: биохимичен, електронномикроскопски, 
електрофизиологичен и медикогенетичен.
На 30 януари 1972 г. излиза юбилейният брой 50/51 на в. „Медик“, който през целия период 
на неговото съществуване се издава на обществени начала. В редколегията се включват 
преподаватели, служители, студенти.
Равносметката: за изминалите пет години са издавани по 10 броя годишно – ежемесечно без 
месеците юли и август. Вестникът е документирал обективно многоликия живот на института. 
Значителна част от поместените в него материали са свързани с живота на студентите, писани 
предимно от студенти, много от които стават част от научно-преподавателския състав на ВМИ, 
респективно на Медицински факултет – Варна. Впечатлява анонсираната още в първия брой на 
в. „Редакция хумор и шега”, подписана с инициалите Л.В. В рубриката на тази „Редакция”, наред 
с епиграми на Радой Ралин, се публикуват и епиграми, фейлетони, шеговити разкази на автори 
– студенти и преподаватели от института. Публикувани са и две серии карикатури – едната, 
която включва по-голям брой карикатури, е рисувана от анонимен автор, а другата включва 

Пета научна сесия - 1973 г.
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карикатури от д-р П. Костов. Повечето от 
карикатурите са на университетска тематика, 
актуални са и днес и заслужават да бъдат 
показани на днешната университетска 
общност, въпреки че са публикувани преди 
около 50 години.
През 1974 г. е открит нов Родилен дом във Варна, 
в който се пребазира част от лекарския екип 
на Катедрата по акушерство и гинекология на 
МФ-Варна. Това дава възможност да се увеличи 
легловата база и да се разгърне лечебната, 
учебната и научноизследователската дейност в 
тази изключително важна медицинска област.
По време на мандата на проф. д-р Гарабед 

Хусебикян Капрелян, д.м. – Декан (1.05.1977–31.01.1979) с екип, включващ зам.-декани 
по научната работа проф. д-р Мария Димова Златева (1.05.1977–1978) и доц. д-р Димитър 
Стефанов Ненов, к.м.н. (1978–31.01.1979), по учебната работа и следдипломното обучение 
доц. д-р Кольо Денчев (1.05.1977–1978), по учебната работа доц. д-р Кольо Денчев (1978–

31.01.1979), по следдипломното обучение доц. д-р Марин Иванов Гърдевски, 
д.м.н. (1978–31.01.1979), и по лечебната работа доц. д-р Хари Яков Капонов 
(1.05.1977–31.01.1979), пом.-декан Стоян Трифонов Цонев (25.09.1978–
31.01.1979) и ръководител на Административно-стопански комплекс 
(1.05.1977–25.09.1978) Благо Димитров Манов, се разкриват редица нови 
диагностично-лечебни и хигиенно-епидемиологични структури, със 
собствен сграден фонд, което помага за пребазирането и по-оптималното 
разположение на редица катедри на ВМИ-Варна, както и разкриването 
на нови лаборатории и сектори. В края на 1977 г. и началото на 1978 г. в 
новооткритата сграда на Хигиенно-епидемиологичния институт – Варна 
се пребазират катедрите по микробиология и вирусология и по хигиена 
и професионални болести, секторът по епидемиология при катедрата по 
инфекциозни болести и епидемиология и други звена на ВМИ-Варна. 
Административното преминаване на бившата Окръжна болница – Варна 
във МФ/ВМИ-Варна продължава до 1978 г., когато болницата се отделя 
като самостоятелна административна единица, но функционалната й 
интеграция с ВМИ-Варна не се отменя и благодарение на тази интеграция 
тя продължава да съществува като най-квалифицираната многопрофилна 
болница в региона на Североизточна България в този период.
В края на 1978 г. се разкрива и Филиален факултет на ВМИ-Варна в Толбухин 
(днес Добрич) за обучение на студенти по медицина от трети до шести 

курс. Тържественото му откриване става на 16.10.1978 г. Филиалът се ръководи от зам.-декан, 
първият от които е доц. д-р Алекси Майсторски (1977–10.10.1979), а след неговото връщане 
във Варна поста поема доц. д-р Димитър Марков (10.10.1979). С разкриването на Филиалния 
факултет нараства приносът на ВМИ-Варна за повишаване равнището на здравеопазването в 
региона на Североизточна България.
С Разпореждане №1 на Бюрото на Министерския съвет от 10 януари 1979 г. за подобряване 
структурата на Медицинската академия (ДВ, бр. 8, 26 януари 1979, стр. 86) Медицинският 
факултет – Варна се реорганизира и преименува във Висш медицински институт – Варна, 
включен в състава на Медицинска академия – София. Проф. д-р Гарабед Капрелян е избран за 
Ректор на новата структура (31.01.1979 – 20.06.1983) с екип от зам.-ректори по научната работа 
в лицето на доц. д-р Димитър Стефанов Ненов, к.м.н., по учебната работа – доц. д-р Марин 
Иванов Гърдевски, д.м.н., по лечебната работа доц. д-р Хари Яков Капонов, д.м.н. (1.02.1979–

Откриване на новия Родилен дом във Варна - 1974 г.

Проф. д-р Гарабед 
Хусебикян Капрелян, 
д.м., Декан на МФ-
Варна, 1.05.1977–
31.01.1979, и Ректор 
на ВМИ-Варна, 
31.01.1979–20.06.1983
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20.06.1983) и пом.-ректор Стоян 
Трифонов Цонев (31.01.1979–
20.06.1983). 
На 26.10.1979 г. тържествено се 
отбелязва 100-годишният юбилей на 
ПОКБ-Варна. В своето слово „Сто 
години Варненска окръжна болница” 
главният лекар на болницата доц. 
д-р Иванка Николаева обръща 
специално внимание на ефективното 
сътрудничество между ВМИ-Варна и 
ПОКБ-Варна и на приноса на ВМИ-
Варна: „… През 1961 г. във Варна се 
разкрива ВМИ. На този институт 
се отрежда освен подготовката на 
медицински кадри и други много по-
отговорни задачи за подобряване на 
здравеопазването в Североизточна България… ВМИ-Варна бързо заема своето подобаващо 
място в системата на здравеопазването. Базирането на клиники, катедри и лаборатории 
в Окръжна болница бързо довежда до подобряване на лечебно-диагностичния процес… 
Съвместната работа между ВМИ и Варненската първостепенна окръжна болница от 1972 
г. придобива нова форма и съдържание в рамките на МА-София. Болницата става център на 
лечебна и диагностична дейност за цяла Североизточна България… Създадените катедри и 
клиники съвместно с усилията на специалистите от болницата издигнаха на още по-високо 
ниво болничната и поликлиничната помощ, като се обърнаха с лице към актуалните проблеми 
на окръга и съседните окръзи…”
Медицинска академия – София, Висш медицински институт – Варна и Първостепенна окръжна 
клинична болница – Варна организират съвместно и „Обединена научна сесия, посветена на 
100-годишнината от основаването на Окръжна болница – Варна. 27–28.10.1979 г.” Сесията 
преминава при повишен интерес, като изнесените доклади са публикувани в четири свитъка 
научни трудове.
През 1980 г. във Варна е открита и Специализи рана очна клинична болница, в която се преба-
зира Катедрата по очни болести. В края на същата година завършва строителството и се 
въвеждат в експлоатация новите клинични и диспансерни сгради на най-модерния и единствен 
дотогава у нас болничен комплекс, построен специално за лечение на психично болни, в 
който се разкриват 5 отделения с общо 350 легла, в т.ч. и първото у нас геронтопсихиатрично 

Откриване на Филиал на ВМИ-Варна в гр. Толбухин  
(днес Добрич) - 1978 г.

Отбелязване на 100-годишнината от основаването на Окръжна болница – Варна, 1979 г.
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отделение, детско отделение с училище за 
лекуващите се деца от първи до 8 клас, а по-
късно се разкриват и наркологично отделение 
и различни специализирани кабинети.
През март 1981 г. проведената Девета юбилейна 
научна сесия на ВМИ-Варна, посветена на 
1300-годишнината на българската държава, 
се открива с пленарен доклад „Развитието на 
медицината по българските земи през вековете”, 
изнесен от най-добрия познавач на историята 
на медицината във Варна ст.н.с. Владимир 
Василев, д.м.н., който през април същата година 
по време на традиционните дни на института 
организира със студентите от I и II курс 
теоретична конференция на тема „История на 
здравеопазването във Варненски окръг“. Две 

години по-късно, след дългогодишна забрава, се чества 100-годишнината от основаването на 
Варненското медицинско дружество, което е първото професионално сдружение на лекарите 
в България и в началото на 20 век участва в учредяването на Българския лекарски съюз.
През периода 1979–1982 г. библиотеката на ВМИ-Варна издава в два тома „Библиография 
на трудовете на научните сътрудници на ВМИ-Варна”, обхващащи периода 1962–1980 г., 
съставени от сътрудниците на университетската библиотека Марина Иванова, Виолета 
Кожухарова, д-р Димитър Томов, редактори Живка Тодорова (I том) и Марина Иванова (II 
том), отпечатани в Офсетова база при ВМИ-Варна. Изданието впечатлява както със своя обем 
– 1111 страници, така и с изключително прецизната библиографска обработка и с огромния 
труд и упоритост на съставителите, редактора и издателството, положени много години преди 
ерата на дигитализацията у нас.
На 1 октомври 1981 г. ВМИ-Варна чества своята двадесета годишнина. Равносметката: 
„Колективът на ВМИ-Варна може с гордост да рапортува, че изпълни с чест основните 
задачи, които бяха поставени пред него при основаването му – изграждане в Североизточна 
България на голям учебен и научен център, осигуряващ подготовката и преподготовката 
на висококвалифицирани висши медицински кадри, оказващ висококвалифицирана и 
специализирана медицинска помощ на най-широките слоеве от населението и извършващ 
огромна организационно-методична и консултативно-лечебна работа в помощ на 
останалите здравни заведения от района.“ Във в. „Медицинска трибуна”, издание на 

ВМИ-София, традиционно три страници са 
посветени на юбилея. За изминалите години 
ВМИ-Варна е подготвил 2617 лекари, защитени 
са 9 докторски и 140 кандидатски дисертации, 
библиотеката на института разполага с над 120 
000 тома научна литература и 700 списания в 
областта на медицината и естествените науки 
и извършва обмен с библиотеки от повече 
от 45 страни, има значителни постижения 
в научноизследователската дейност, над 520 
студенти участват в научноизследователската 
дейност на 45 кръжока към катедрите на 
института. Поместени са и стихотворения на 
автори от ВМИ-Варна – „Ветрове” от проф. Иван 
Иванов, „Щастие” от д-р Д. Паскалев и други.

Откриване на Очна специализирана клинична 
болница - 1980 г.

Тържествено честване на 20-годишнината от 
създаването на ВМИ-Варна - 1981 г.
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През периода 20.06.1983–27.04.1987 г. Ректор на ВМИ-Варна е проф. 
д-р Ванко Начев Ванков, д.м.н., с екип, включващ зам.-ректори по 
научноизследователска и внедрителска дейност – доц. д-р Димитър 
Стефанов Ненов, д.м.н., по учебната дейност – доц. д-р Емил Донев Дянков, 
д.м., по лечебната дейност – доц. д-р Георги Върбанов, д.м., и работата 
на Института за подготовка на здравни кадри със средно специално 
образование (ИПЗКССО) при ВМИ-Варна – доц. д-р Георги Русев Маринов, 
д.м., с пом.-ректори Стоян Трифонов Цонев (1983-84) и Борис Миланов 
Велев (1984–87). В този период декан с ресор чуждестранни студенти е доц. 
инж. Владимир Стоянов Лесичков, к.х.н., а декан на Филиален факултет – 
Добрич – доц. д-р Димитър Божилов Димитров, д.м. 
С Решение №255 на Бюрото на МС от 17.12.1986 за усъвършенстване 
управлението на МА и на висшите медицински институти, публикувано 
в ДВ, бр. 1, 1987 г., ВМИ-Варна заедно с филиалите си преминава от 1 
януари 1987 г. от състава на Медицинска академия като самостоятелен 
институт към Министерството на народното здраве (МНЗ). Болнично-
поликлиничната материално-техническа база със съответния персонал, 
без научно преподавателските и техническите кадри, обслужващи учебния процес на ВМИ-
Варна, преминават към Окръжните народни съвети (ДВ, бр. 1, 1987). В МНЗ се разкрива 
Дирекция „Медицинско образование”, която координира учебната дейност на преминалите 
към МНЗ висши медицински институти. Дейностите по СДО, организационно-методичната 
помощ, лечебно-диагностичната дейност, платеното лечение на чуждестранни граждани, 
научноизследователската дейност и други се координират от Медицинска академия. Този 
административен акт се узаконява със Закон за закриване на Медицинска академия, приет 
от 36-ото Народно събрание на 8.07.1992 г. (ДВ, бр. 59 от 21.07.1992 г.), публикуван съгласно 
Указ №163 от 15 юли 1992 г. на Президента на Републиката, съгласно който ВМИ-Варна става 
самостоятелно учебно заведение.
През 1985 г. за първи път у нас в състава на ВМИ-Варна е интегриран Институт за подготовка 
на здравни кадри със средно специално образование (ИПЗКССО-Варна). Оперативното 
ръководство на института се възлага на зам.-ректор по работата на ИПЗКССО, а дипломите на 
завършващите специалисти се подписват и връчват от Ректора. В резултат на интегрирането 
се разширява участието на висококвалифицираните хабилитирани и нехабилитирани 
преподаватели от ВМИ-Варна в обучението на тези медицински кадри и се осигурява 
използването на богатата учебна експериментална и клинична база на ВМИ-Варна за 
обучението им. При провеждането на приемните конкурсни изпити започват да се прилагат 
правилата, прилагани във ВМИ-Варна. 
През 1986 г. е завършен хирургичният корпус в Добрич, база на филиалните катедри с 

Проф. д-р Ванко Начев 
Ванков, д.м., Ректор, 
20.06.1983–27.04.1987

Откриване на модерната терапевтична база на ВМИ-Варна, 1986 г.
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хирургичен профил от Филиалния факултет, с което се подобрява учебната база на студентите 
и се повишава нивото на хирургичната помощ в Добруджанския регион.
В мандата на проф. д-р Ванко Ванков ВМИ-Варна тържествено отбелязва своята 25-годишнина. 
Равносметката е впечатляваща. Към момента на юбилея в института работят 442 
преподаватели, 91 от които хабилитирани, обучават се 1840 студенти, 407 от които чужденци 
от 4 континента, дипломирани са 3800 лекари, 130 от които чуждестранни граждани. По 
линия на следдипломното обучение и специализация в института годишно се обучават над 
200 специализанти и се провеждат курсове за следдипломна квалификация.
В интегрирания към ВМИ-Варна ИПЗКССО се обучават 750 души по 7 специалности и се 
осъществява следдипломно обучение и квалификация на около 500 души годишно. 
Университетските преподаватели участват активно в лечебно-диагностичната дейност на 
няколко болнични бази във Варна и Добрич с около 3000 болнични легла. Наред с учебната и 
лечебната дейност през изминалите 25 години ВМИ-Варна се утвърждава като значим научен 
център на бързо развиващата се медицинска наука. 
На 29 октомври 1986 г. тържествено е открита най-модерната по това време болнична база на 
ВМИ-Варна – т.нар. „Терапевтичен блок”, включващ стационар със 733 легла, в която се базират 
разположените дотогава в ПОКБ-Варна клиники на катедрите по вътрешни и детски болести 
на ВМИ-Варна и Централната поликлиника на ВМИ-Варна. Наред с клиничните сектори в 
болницата е оформен и учебен сектор с две аудитории – една с 240 места и една с 40 места, 
както и една конферентна зала. 
За постигнати трудови успехи ВМИ-Варна е награден с орден „Червено знаме на труда”, а по 
случай юбилея – с орден „Народна република България – III степен“.

От 27.04.1987 до 26.11.1990 г. Ректор на ВМИ-Варна е доц. д-р Георги Русев 
Маринов, д.м., с екип от зам.-ректори по научноизследователска работа – 
доц. д-р Темелко Добролюбов Темелков, д.м.н. (27.05.1987–1989), по учебно-
възпитателна работа последователно – доц. д-р Емил Донев Дянков, д.м.н., 
и доц. д-р Димитър Божилов Димитров, д.м.н., и по лечебно-диагностична 
работа последователно – доц. д-р Георги Върбанов, д.м.н., и доц. д-р Христо 
Ганчев, д.м.н., с пом.-ректор – Борис Миланов Велев. В този период декан 
по университетско образование е доц. Стоян Хрусафов Стоянов, к.б.н., а с 
ресор чуждестранни студенти – доц. д-р Тодор Стоянов Ганчев, к.м.н. Декани 
на Филиален факултет – Добрич са последователно доц. д-р Димитър 
Божилов Димитров, д.м.н. (27.05.1987–1989), и доц. д-р Енчо Калчев, д.м. 
(1989–27.11.1990).
В мандата на доц. д-р Георги Русев Маринов, д.м., се разкриват 
основните звена на новооткритата болница. Узаконява се с нотариални 
актове институтската собственост на терените, на които са построени 
институтските бази, Университетската болница „Св. Марина“ и ИПЗКССО 
– Варна. Академичният съвет решава да започне подготовка за разкриване 
на Факултет по дентална медицина в състава на ВМИ-Варна и се провеждат 

консултации със специалисти от Денталния факултет на ВМИ-София. Поради настъпилите 
финансови проблеми в страната решението е временно отложено. Преодолява се финансовият 
колапс, в който изпада ВМИ-Варна след отделянето му от Медицинска академия от 1.01.1987 г. 
с недоокомплектован бюджет. Тежката преходна 1990 г. ВМИ-Варна приключва без финансови 
задължения и бюджетни преразходи и с активи.
В този ректорски мандат комисията по учебната работа към Академичния съвет актуализира 
изискванията за практическите умения на студентите и ги повишава спрямо летните 
учебни практики, преддипломния стаж и държавните изпити. Обособява се самостоятелна 
студентска читалня и свободен достъп на студентите до целия библиотечен фонд. Повишават 
се изискванията към организацията, стопанисваща студентските общежития, като се прави 

Доц. д-р Георги Русев 
Маринов, д.м., Ректор, 
27.04.1987-26.11.1990
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нова категоризация на легловия фонд в тях и приемането му се извършва с протокол и сключен 
договор, съдържащ повишени изисквания. Повишават се изискванията и към организацията 
на храненето на студентите.
От 1989 г. започва обучение на студенти по новите информационни технологии и тяхното 
практическо приложение в преподаването и в административното управление. Още същата 
година библиотеката на ВМИ-Варна е една от първите в Европа, която се абонира и започва 
работа с електронната версия на най-ползваната по това време научна медицинска база данни 
– Current Content on Diskette. 
Обемът на диагностично-лечебната дейност на ВМИ-Варна рязко нараства. В новата 
институтска болница се обособяват нова клиника по хематология, отделение по химиотерапия, 
а съществуващите в Катедрата по педиатрия две клиники се преструктурират по нозологичен 
принцип в четири нови. Предимно със собствени средства, реализирани от обучението и 
лечението на чуждестранни граждани, се закупуват нови високотехнологични апарати за 
диагностика и лечение, в. т.ч. рентгенови апарати, апаратура за функционална диагностика 
на сърдечно-съдовата и дихателната система, набавят се необходимите за пускането в 
експлоатация на компютърния томограф за цяло тяло приспособления и други. Високата 
квалификация на научнокадровия потенциал от клиничните звена на ВМИ-Варна определя 
позитивния облик на здравеопазването в Североизточния регион на България и осигурява 
високо ниво на лечебно-диагностичния процес на стационарна база с около 4000 болнични 
легла и на извършваните ежегодно по над 1000 спешни посещения по линията на лечебно-
консултативната помощ.
От 26.11.1990 до 29.11.1999 Ректор на ВМИ-Варна е проф. д-р Димитър 
Енчев Камбуров, д.м.н., с екип, включващ зам.-ректори по учебната 
работа/учебната дейност и СДО последователно доц. Димитър Минчев (до 
1994 г.) и проф. д-р Анна Белчева Беронова, д.м. (до 1999 г.); по лечебната 
работа/лечебно-диагностичната дейност – проф. Красимира Кисьова, 
д.м.н. (до 1994 г.), и проф. д-р Лука Пранчев, д.м. (до 1999 г.); по научната 
работа/научноизследователската дейност проф. д-р Спасимир Николов, 
д.м. (до 1994 г.), и проф. д-р Лидия Коева, д.м. (до 1999 г.), с пом.-ректори 
последователно Борис Велев и Христо Петров. В този период декан за 
чуждестранни студенти и специализанти е проф. д-р Тодор Ганчев, д.м., декан 
на Филиалния факултет в Добрич – проф. Енчо Калчев, д.м., а председатели 
на Общото събрание на ВМИ – проф. д-р Делчо Желязков, д.м.н., и проф. д-р 
Златан Златанов, д.м.н.
Проф. Камбуров е първият ректор на ВМИ-Варна, избран от Общото 
събрание на института, съгласно новите демократични правила, въведени 
с чл. 7, ал. 2 от Закона за академичната автономия на висшите училища 
(ДВ, бр. 12/9.02.1990 г.), с който се отменя чл. 6 от Закона за висшето 
образование за избор на ректор от Академичния съвет. Той води политика 
за отваряне на университета към Европа и света чрез участие в проекти, целящи адаптиране 
на учебните планове и програми към тези на страните от европейската общност, обмен на 
студенти, специализанти и преподаватели, провеждане на съвместни научни изследвания, 
оказване конкретна помощ на клинични звена на университета и други. По време на своя 
мандат (1992–1999) проф. Камбуров e председател на възобновения Съвет на ректорите на 
медицинските университети и утвърждава неговата ролята за синхронизирането работата на 
медицинските университети в България. 
На 21.07.1995 г. Народното събрание с „Решение за създаване и преобразуване на Висши 
училища… т. 3. Преобразува в университети: Висшия медицински институт – Варна в 
Медицински университет със седалище във Варна…” (ДВ, бр. 68/1.08.1995 г.). По този повод 
Ректорът на университета пише: „Българската интелектуална общественост ще да е избрала 
през 1961 г. твърде здравоносещ камък за основите на новосъздаденото висше училище по 

Проф. д-р Димитър 
Енчев Камбуров, д.м.н., 

Ректор, 26.11.1990–
29.11.1999
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медицина във Варна, щом десетилетни надстройки от тогава 
насам успешно го доразвиват, обогатяват, разкрасяват. 
Образователният идеал на нацията е претворен в трето поред 
българско средище на медицински знания и изследователска 
мисъл.“ 
През 1996 г. с Решение №1158 на МС/24.10.1996 г. в структурата 
на МУ-Варна е открит Медицински колеж в гр. Добрич за 
подготовка на студенти по специалността „Здравни грижи”, 
като с Решение №436 на МС/23.04.1997 г. тази специалност се 
заменя с две други: „Медицинска сестра” и „Рехабилитатор”. 
По време на мандата на проф. Камбуров се открива основно 
реконструираната и модернизирана Университетска библиотека 
с фонд над 180 000 тома, с компютризирани работни процеси 
и с електронен каталог и работа в локална мрежа. Тя е пионер 
и във внедряването в България на електронните носители на 
научнобиблиографска медицинска информация. Създаден 
е транспортен център. В Университетската болница „Света 
Марина” се разкриват нови клинични звена и се реновират 

съществуващите. Разкрива се първият в страната Болничен информационен център за научна 
и медицинска информация и Център за лекарствена информация. 
През 1995 г. общият брой на дипломираните от МУ-Варна лекари надвишава 6400, в т.ч. 624 
чуждестранни граждани от 45 страни. Броят на специализантите от чужбина достига 110. 
Промоцията на новозавършилите лекари се утвърждава, като един от най-тържествените 
ритуали в живота на абсолвентите, които, облечени с тоги и студентски шапки, произнасят 
преживeлите вековете свещени слова от Клетвата на Хипократ пред Академичното ръководство, 
облечено в академични си тоги, своите родители, колеги и приятели:
„В името на Аполон лечител, в името на Хигия, в името на Панацея и в името на всички 
богове и богини, които вземам за свидетели, че по силата на знанията си ще върша всичко, 
в което се кълна… Дано живея дълго време, за да преуспея в изкуството и да стана прочут 
завинаги, като пазя тази клетва и не престъпя нищо от нея. Като пък сторя обратното, 
нека ме сполети ранна смърт и вечна забрава!“
Специално внимание се обръща на 10-месечния преддипломен стаж, в който бъдещият лекар 
участва заедно с лекуващия лекар в изследването и лечението на болния и проследява неговото 
лечение от постъпването му в клиниката до изписването му. Предоставя се възможност за 
преддипломен стаж и по избираема специалност, която студентът има желание да практикува, 
след като завърши.
От началото на учебната 1993-1994 г. се открива първата в България академична специалност 

Промоцията на новозавършилите лекари на  
МУ-Варна, облечени в тоги - 1995 г.

Ремонтираната и модернизирана библиотека на 
ВМИ-Варна - 1994 г.
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„Здравен мениджмънт“, която цели създаването на специалисти със специфични управленски 
знания, умения и компетентности в сферата на здравеопазването. Тази специалност става 
основна в създадения по-късно Факултет по обществено здравеопазване, привличайки 
интереса и на много от завършилите университета лекари, в т.ч. и щатни университетски 
преподаватели, които я изучават задочно. За студентите и преподавателите е разкрит фитнес 
център, използван като база и за редовните учебни часове.
В началото на 1994 г. за университетската болница е закупен първият (извън столицата) 
специализиран ангиограф за селективни коронарни и периферни артериографии и интервенции. 
На 14.09.1998 г. влиза в експлоатация нов едноспирален скенер – Somatom Plus, от най-новото 
по това време поколение компютърни томографи, 
който е първият от този род в България, с което се 
подобрява диагностиката на редица заболявания 
при по-кратко процедурно време и намалено 
лъчево натоварване. 
За приобщаване към университета на изтъкнати 
учени от университети на международната научна 
общност през 1997 г. е учредено почетното звание 
„Доктор хонорис кауза на Медицински университет 
– Варна“.
На 14.09.1998 г. се подписва договор за научно 
сътрудничество между МУ-Варна и Солунския 
университет „Аристотел“ и се провежда първата 
съвместна българо-гръцка конференция. 
Установяват се сътрудничества с медицинските 
университети в Анкара, Истанбул, Бурса, Одрин, Безансон (Париж), Брюксел, Маастрихт, 
Лансинг, Берлин, Кьолн, Скопие, Солун по проекти по програмите „ТЕМПУС“ и „ФАР“ и с 
Университетската болница в Берн. Наши лекари специализират в болници в Санкт Гален, 
Листал и др. Особено продължително и ползотворно е сътрудничеството с кантоналната 
психиатрична болница в гр. Листал, Швейцария. Започнало през юни 1991 г., когато болницата 
по своя инициатива оказва помощ на варненската университетска психиатрична болница, 
като й дарява медикаменти, които при тогавашните трудности в снабдяването са много важни, 
то прераства в дългогодишно сътрудничество между двете болници. Проведена е първата 
българо-швейцарска конференция с „Инзелшпитал“ – Берн.
През периода 30.11.1999–6.03.2004 г. Ректор на Медицински университет 
– Варна е проф. д-р Темелко Добролюбов Темелков, д.м.н., с екип от зам.-
ректори по учебна дейност и следдипломно обучение – доц. д-р Марина 
Апостолова Ненова, д.м., по научноизследователската дейност – доц. д-р 
Анелия Димитрова Клисарова, д.м., по лечебно-диагностичната дейност 
– проф. д-р Христо Благоев Цеков, д.м.н., и от 19.06.2000 г. по качество и 
акредитация – доц. д-р Лиляна Петрова Хавезова, д.м. Пом.-ректор по 
време на мандата на проф. Темелков е Христо П. Петров, а председател 
на Общото събрание на университета – проф. д-р Стефан Иванов Тодоров, 
д.м.н.
Медицински университет – Варна посреща Новата 2000 година с ясна визия 
за своята отговорност за подготовка на лекари, мениджъри в здравната 
сфера и парамедицински специалисти в съответствие с постиженията 
на науката, изискванията на държавните и международни стандарти 
и общочовешките ценности. След обстоен анализ ръководството на 
университета предвижда създаване на вътрешна университетска система 
за управление на качеството на учебния процес, гъвкави и динамични 
промени в рамките на образователно-квалификационния цикъл, 

Церемония по връчване на  
Doctor Honoris Causa - 1998 г.

Проф. д-р Темелко 
Добролюбов Темелков, 

д.м.н., Ректор, 
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адаптиране на програмите на колежите към новите академични стандарти, включване на 
научните достижения в образователния процес и активно участие на докторантите и студентите 
в научноизследователската дейност на университета. За реализирането на тези цели в мандата 
на ръководството са обявени общо 112 конкурса за избор и хабилитации на преподаватели.
По време на мандата на проф. Темелков се извършва коренна промяна в структурата на 
Университетската болница „Св. Марина“ – Варна, като в нея се пребазират катедрите и 
клиниките по хирургия, които дотогава се намират в болница „Св. Анна“ – Варна. С помощта 
на изпълнителния директор на болница „Св. Марина“ проф. Красимира Кисьова е извършен 
голям ремонт на болницата и в нея се базират двете катедри по хирургия с Клиники по стомашно-
чревна и гръдна хирургия и Клиника по реанимация и интензивно лечение, и операционен 
блок с 5 операционни зали, и хирургическо ендоскопско звено за миниинвазивна диагностика 
и лечение, както и Катедрата по ушни, носни и гърлени болести. В резултат се създава нова 
хирургическа база в област Варна, а болница „Св. Марина” се превръща от Терапевтична в 
Многопрофилна болница с възможност за комплексно обучение на студенти и лечение на 
болните. Отпадат и затрудненията за извършване на консултации между различни лечебни 
заведения. С извършеното пребазиране на хирургическите клиники се разширяват и техните 
международните контакти и нараства международният авторитет на университета. Повишава 

се и интересът към провежданата 
редовна Национална конференция по 
колопроктология с международно участие, 
като с участието в нея на специалисти от 
най-високо световно ниво се постигна 
развитие и на модерната колопроктология. 
Създаден е и Академичен център по 
трансплантация на тъкани и органи. 
Поканват се изтъкнати учени в тази област 
да изнасят лекции по актуални проблеми 
на донорството на тъкани и органи.
На 01.10.2001 г. е тържествено отбелязан 
40-годишният юбилей на МУ-Варна. 
Равносметката: дипломирани 7988 лекари 
и 130 мениджъри в здравеопазването. В 
университета се обучават 676 студенти 

по медицина, 230 по здравен мениджмънт, 620 в медицинските колежи във Варна, Добрич и 
Шумен и 834 специализанти и докторанти. В отговор на журналистически въпрос относно 
перспективите на медицинското образование у нас Ректорът проф. Т. Темелков отговаря: „Не 
се съмнявам, че Медицинският университет – Варна ще продължи да се изкачва по стръмните 

Откриване на новия хирургичен блок в  
болница „Св. Марина“ - 2000 г.

Тържествено честване на 40-годишния юбилей на МУ-Варна - 2001 г.
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пътеки на своето израстване. Медицинското образование не е просто образование, за да се 
научи един учебник. В него се учат на комуникация с болния човек и в този смисъл има своето 
социално значение, етични и морални норми, които са от изключително значение за лекаря. За 
разлика от много други професии.“
С постановление на Министерски съвет №160/20.06.2001 г. 
в структурата на университета се обособяват Факултет по 
медицина и нов Факултет по обществено здравеопазване, в 
който се разкрива и първата в България магистърска програма 
по обществено здравеопазване. През 2001 г. се дипломира 
първият випуск на магистърската програма по здравен 
мениджмънт за лекари и икономисти.
Народното събрание на Република България с Решение от 
23.05.2002 г. „Определя наименованието на Медицинския 
университет – Варна, като Медицински университет „Проф. 
д-р Параскев Иванов Стоянов“ (ДВ, бр. 55, 4 юни 2002 г.)
По решение на Академичния съвет през 2003 г. се подновява 
традицията за учредяване на специални отличия на МУ-Варна. 
В навечерието на 24 май вече се връчва почетен знак със синя 
лента – за принос в развитието и издигането на академичния 
авторитет на университета. 
От учебната 2003/2004 г. в университета се разкрива нова бакалавърска специалност „Здравни 
грижи“, обучението се провежда в редовна и задочна форми.

През 2001 г. МУ-Варна и клиниките по образна диагностика в градовете Базел и Аарау, 
Швейцария, сключват договор за разкриване в Медицинския колеж на МУ-Варна на нова 
специалност „Рентгенов лаборант“, който завършва успешно и през лятото на 2004 г. е 
дипломиран първият випуск. Проф. д-р Темелков е избран за член на ИК на Черноморската 
университетска мрежа.
От 1 ноември 2000 г. университетът започва да издава нов информационен бюлетин 
„ИНФОакадемика“. В публикуваното в първия му брой приветствие на Ректора към 
промовираните 118 лекари и 42 магистри по здравен мениджмънт от випуск 2000 се казва:
„Лекарят трябва да притежава само един морал, определен от неговата хуманност, 
благородство, великодушие и професионализъм. Всеки, изгубил тези морални ценности, остава 
само човек без душа, който е прочел много книги, без да се е научил на обаянието и човечността 
на лекаря… Помнете и пазете тези велики качества, които поставят нашата професия на 
пиедестала на безсмъртието.“

Новоучреденото отличие - почетен знак със 
синя лента 

и наградените през 2003 г.
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Продължен е проектът за изграждане на телематична мрежа между МУ-Варна и Университета 
„Аристотел“ в гр. Солун, Гърция, и е проведен първият телемост между тях.
През април 2002 г. щат Сокото на Федерална република Нигерия и Медицински университет 
– Варна сключват договор за обучение на студенти, специализанти и докторанти по 
медицина и здравен мениджмънт. На 12.10.2002 г. 35 нигерийски студенти, специализантът 
Сокото и нигерийските футболисти от варненските отбори празнуват 42-рата годишнина на 
независимостта на Нигерия заедно с българските си колеги и преподаватели в присъствието 
на Ректора на МУ-Варна проф. д-р Темелко Темелков и посланика на Федерална република 
Нигерия в Румъния г-н Шамаки. 
През 2002 г. университетът създава фонд „Медицинска наука“ със задача да оценява и 
финансира научни проекти със собствени средства и субсидия от МОН с цел стимулиране 
развитието на научната дейност в МУ-Варна.

Ректор на МУ-Варна през периода 6.03.2004–19.03.2012 г. е проф. д-р 
Анелия Димитрова Клисарова, д.м.н., с екип, включващ зам.-ректори 
по учебната дейност – доц. д-р Негрин Нестеров Негрев, д.м.н., по 
научноизследователската дейност – доц. д-р Росен Маджов, д.м., по 
университетско-болнична координация и следдипломно обучение – доц. 
д-р Жанета Тянева Георгиева, д.м., и помощник-ректор: Христо П. Петров. 
Декан на факултета по медицина до 2006 г. е доц. д-р Димитър Стефанов 
Карастатев, д.м., а от април 2006 до април 2011 г. - доц. д-р Маринка Ташкова 
Пенева, д.м. Декан на Факултета по дентална медицина е доц. д-р Васил 
Господинов Свещаров, д.м. (април 2006–май 2010). Декан на Факултета по 
обществено здравеопазване – проф. д-р Стоянка Попова, д.м. (1.04.2002–
21.03.2011) и проф. Тодорка Костадинова, д.и. (21.03.2011–2.05.2012). Доц. 
Димитър Атанасов Димитров, д.м., е първият декан на Факултета по 
фармация, избран от Общото събрание на университета през декември 
2008 г. и от Общото събрание на Факултета по фармация през февруари 
2009 г. Той е декан до 4 март 2013 г. Председатели на Общото събрание на 
МУ-Варна са доц. д-р Георги Попов (2004–2008) и доц. д-р Маринка Ташкова 
Пенева (2011–2012). 

Програмата на проф. Клисарова предвижда разширяване интеграцията на университета в 
европейското образователно пространство и разкриване на нови специалности и факултети. 

Разработени са правилници за дейността и 
развитието на академичния състав, създадена 
е Комисия по етика на научните изследвания, 
надграждат се утвърдените вече връзки с 
швейцарски болници, активно се създават 
нови международни партньорства за участия 
в проекти и програми, организират се 
научни форуми с участието на университета 
на национално и международно ниво. На 
28.10.2004 г. в Маастрихт (Холандия) МУ-
Варна е одобрен за пълноправен член на 
Асоциацията на европейските университети.
В началото на 2006 г. с постановление на МС от 
4.04.2006 г. колежите от Варна, Шумен и Добрич 
се обединяват в един колеж в структурата 
на МУ-Варна, обучаващ в образователна 
степен „специалист” по седем специалности: 
„Помощник-фармацевт“, „Санитарен 
инспектор“, „Зъботехник“, „Медицински 

Проф. д-р Анелия 
Димитрова Клисарова, 
д.м.н., Ректор 
(6.03.2004–19.03.2012)

Първа копка на Факултета по дентална медицина - 
2006 г.
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лаборант“, „Рентгенов лаборант“, „Рехабилитатор“ и „Социални дейности“.
От 2006 г. лекарите абсолвенти получават европейско приложение към дипломите си, валидно 
за признаване на квалификацията им в страните членки на ЕС.
В управленския мандат на проф. д-р Анелия Клисарова, д.м.н., в структурата на Медицински 
университет – Варна с Решение на Народното събрание от 15 март 2006 г. се разкрива Факултет 
по дентална медицина, а от 16.10.2008 г. на 40-ото Народно събрание на Република България 
се приема „Решение за откриване на Факултет по фармация (ДВ, бр. 92, петък, 28 октомври 
2008 г.). Първите студенти от новия Факултет по дентална медицина започват обучението 
си през учебната 2006–2007 г. Първата копка на новата сграда на факултета, проектирана и 
изпълнена в съответствие с най-съвременните изисквания за обучение по дентална медицина, 
е направена още 2006 г., а откриването й става на 9.06.2008 г. 
Първите студенти по фармация започват обучение през учебната 2009–2010 г. Изготвен е идеен 
проект за строителство на нова сграда на факултета, отговаряща на съвременните стандарти и 

на 27.05.2007 г. е направена първата копка на сградата. 
С разкриването на тези два факултета Медицински 
университет – Варна придобива пълната структура 
на традиционно висше медицинско училище с 
магистърски и докторски програми по медицина, 
дентална медицина и фармация.
През 2010 г. Съветът на Европейската научна и 
културна общност връчва отличието „Златна книга“ 
на Медицински университет – Варна за завоюван 
висок престиж, обществено признание и принос към 
българската наука.
На 18.10.2004 г. с тържествена церемония е открита 
академичната година за студентите в 4-годишната 
програма за обучение по медицина на английски 
език. Началото поставят двама студенти от САЩ, 
двама от Канада, един от Израел и един от Япония, 
завършили бакалавърска степен в университети 
в Северна Америка по специалности, свързани с 
естествените науки. 

Сградата на Факултета по  
дентална медицина

Откриване на Факултета по дентална 
медицина - 2008 г.
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На 28 ноември 2004 г. тържествено е промовиран випуск 2004 на Медицински университет 
– Варна. На промоцията присъстват генералният консул на Република Турция в Бургас, 
директорът на Тракийския университет в Одрин, Народни представители от Варна, областният 
управител и кметът на Варна. Абсолвентът Деян Анакиевски от БЮР Македония споделя: 
„Много се радвам, че в този светъл за всички нас ден мога публично да Ви приветствам. Искам 
да благодаря още в началото на всички преподаватели, с чиито усилия и подкрепа успяхме 
да научим поне малка част от необятната наука – медицината… Благодаря от името на 
всички чуждестранни студенти за подкрепата и разбирането, което получихме от нашите 
колеги и преподаватели… Благодаря и на Вас, приятели, че ме разбирате и че Ви има. Колеги, 
това е нашият празник. Честито на всички!“.
На 1 октомври 2006 г. тържествено е отбелязана 45-годишнината на университета и е проведена 
Юбилейна научна сесия, а на 1 октомври 2011 г. – неговата 50-годишнина. Равносметката: през 
учебната 2010–2011 г. в МУ-Варна са се обучавали 2182 студенти, от които 1779 са български 
студенти и 403 чуждестранни студенти.
На 15.09.2007 г. е разкрит Центърът за кариерно развитие на МУ-Варна като съучредител на 
Асоциацията за кариерно ориентиране и развитие във висшето образование в България.

През 2008 г., за първи път в България, МУ-
Варна разработва концепцията за управление на 
качеството и въвежда модела на Европейската 
фондация за управление на качеството (EFQM) за 
Business Excellence, за който на 9.11.2009 г. получава 
сертификат.
Създаден е регистър на всички бакалаври и 
магистри, завършили различните специалности 
на МУ-Варна, и е учредена Асоциация на 
възпитаниците на Медицински университет 
„Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна (Alumni 
club).
От 6 до 9 май 2009 г. Варна е домакин на 14-ия 

Конгрес на Балканското стоматологично общество и 9-ия Научен конгрес на Българския 
зъболекарски съюз, организационният комитет на който е председателстван от Ректора на МУ-
Варна проф. д-р Анелия Клисарова. Гости на конгреса са ключови фигури от ръководствата 
на най-влиятелните съсловни организации на денталните лекари, Световната дентална 
асоциация, нейната Европейска секция, Съвета на европейските зъболекари, Бразилската 
дентална асоциация.
На церемонията за връчване на „Награди Варна“ на 22 май 2009 г. Медицински университет 
– Варна получава три награди: на научен колектив за разработка на проект, акредитация и 
откриване на Фармацевтичен факултет към МУ-Варна като важен учебен, изследователски и 
организационно-методичен център във фармацевтичната наука, аптечната и дистрибуторската 
дейност за Варна и региона на Североизточна България; на проф. д-р Красимир Иванов, 
изпълнителен директор на МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД, „за въвеждане на комплекс от молекулни 
маркери, характеризиращи отделни етапи в онтогенезата на колоректалния рак“; специална 
грамота и статуетка на цар Калоян на проф. д-р Анелия Клисарова „за значителен принос в 
разширяване на специалностите, преподавани в Медицински университет „Проф. д-р Параскев 
Стоянов“, и за сбъдване на дългогодишната мечта да се открие нов Факултет по фармация“.
Като министър на образованието и науката (2013–2014) проф. д-р Анелия Клисарова, д.м.н., 
активно съдейства за развитието на МУ-Варна и създаването на Център по източна медицина 
и Лъчетерапевтичен център.
През 2018 г. като зам.-председател на Комисията по образование и наука към 44-ото НС спомага 
за преминаването на УМБАЛ „Света Марина“ към МУ-Варна.
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Ректор на МУ-Варна през периода 19.03.2012–9.03.2020 г. е проф. д-р 
Красимир Димитров Иванов, д.м.н., с екип, включващ: зам.-ректор 
по учебната дейност – проф. д-р Албена Керековска, д.м.; зам.-ректор по 
международно сътрудничество, акредитация и качество – проф. Тодорка 
Костадинова, д.ик.; зам.-ректор по научна дейност, следдипломно обучение 
и кариерно развитие – проф. д-р Риналдо Шишков, д.м. (2012–2018); зам.-
ректор по кариерно развитие от 2018 г. до момента – проф. д-р Светослав 
Георгиев, д.м.; зам.-ректор по научната дейност от 2014 г. до момента – 
проф. д-р Христина Групчева, д.м.н.; пом.-ректор от 2012 г. до момента – 
инж. Деян Григоров Грънчаров. Декани на Факултета по медицина са: проф. 
д-р Радослав Стоянов Радев, д.м. (април 2011 – март 2018) и проф. д-р 
Златислав Стоянов Димитров, д.м.н., от март 2018 г. до момента. Декани 
на Факултета по дентална медицина са проф. д-р Цветан Любенов Тончев, 
д.м. (май 2010 – май 2018) и проф. д-р Стефан Василев Пеев, д.м.н., от м. май 
2018 г. до момента. Декани на Факултета по обществено здравеопазване 
са доц. Емануела Мутафова, д.и. (2012–2018) и доц. д-р Клара Докова, д.м. 
(май 2018 – юни 2020). Декани на Факултета по фармация са доц. Димитър 
Атанасов Димитров, д.м. (до 4 март 2013 г.) и проф. Диана Георгиева 
Иванова, д.б.н. (ВИД декан – 4.03.2013-21.05.2013, и декан – 21.05.2013-24.06.2020). Директори 
на Медицински колеж са проф. д-р Негрин Несторов Негрев, д.м.н. (2012–2016) и проф. д-р 
Димитричка Дучева Близнакова, д.м. (2016–2020). Председател на Общото събрание на МУ-
Варна е проф. д-р Росен Маджов, д.м.н. (2012-2020).
В рамките на двата мандата на управление и благодарение на визионерския размах на проф. 
Иванов, МУ-Варна се превръща в модерно високотехнологично висше учебно заведение. Да 
бъде синоним на качество и иновативност в медицинското образование става основна цел за 
ръководния екип на МУ-Варна.
Въвеждането на допълващо обучение в електронна среда чрез системата Blackboard, 
интегрирането на съвременни IT решения, системи и иновации в образователния процес; 
оборудването на лаборатории и високотехнологични зали с модерни симулатори за клинично 
обучение и виртуални среди и приложението на симулационно обучение, на електронната 
виртуална микроскопия, на 3D технологиите в анатомията и в стоматологията (3D анатомичен 
софтуер и изработване на модели с 3D принтер и 3D скенер), както и много други интерактивни 
и високотехнологични методи и средства на обучение допринасят за утвърждаването на 
университета като желан избор за бъдещи български и чуждестранни студенти. 
Броят на студентите е увеличен повече от два пъти, като най-голям прираст се наблюдава 
сред чуждестранните студенти – 7 пъти повече спрямо 2012 г. Най-многобройните общности 

Проф. д-р Красимир 
Димитров Иванов, 

д.м.н., Ректор 
(19.03.2012–9.03.2020)

Обучение в лабораторията „3D технологии в 
стоматологията

3D обучение по анатомия с нововъведения  
през 2013 г. софтуер
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на чуждестранни студенти, обучавани в англоезичните програми по медицина и дентална 
медицина, са от Германия, Великобритания, Ирландия, Швеция и Индия. Обучават се студенти 
и от Австрия, Белгия, Швейцария, Норвегия, Финландия, Италия, Испания, Португалия, 
Турция, Русия, Украйна, САЩ, Австралия, Канада, Япония и много други. Осем поредни 
години са провеждани Дни на отворените врати, посещавани ежегодно от над 2000 български 
и над 300 чуждестранни посетители. Изработени са и модернизирани електронни платформи 
за онлайн кандидатстване и класиране за български и чуждестранни кандидати. Отбелязан 
е голям интерес на кандидат-студентите към обучението в МУ-Варна, като 6 кандидати са се 
конкурирали за едно място в българоезичните програми на обучение и 3-ма за едно място в 
англоезичните програми по медицина и дентална медицина.
По време на двата мандата на проф. Иванов са разкрити 11 нови специалности. Направени 
са големи инвестиции в образователната инфраструктура и в базите за обучение, както и 
в иновативни методи за лечение. Създадени са нови образователни структури: Център за 
професионално обучение (2013), Център за транслационна медицина и клетъчна терапия 
(2014); осъществени са първите костномозъчни трансплантации, Университетски медико-
дентален център (2014), Интернационален център за електронно и дистанционно обучение 
(2014), Университетски център по източна медицина (2015), Център по интервенционална 
рентгенология, Университетски център по морско здравеопазване (2018), Център за 
симулационна техника и медицинска апаратура (2019) и редица други. 
В мандатното управление на проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н., в отговор на потребностите на 
обществеността са разкрити и успешно разгръщат дейността си три филиала на университета 
за обучение на медицински сестри и акушерки – в Сливен (2013), Шумен (2015) и Велико 
Търново (2015), където вече се обучават и подготвят близо 500 студенти. 

През март 2018 г. университетът получава правото на управление на капитала на УМБАЛ „Св. 
Марина“ – Варна, а през 2019 г. и на Специализираната болница по очни болести за активно 
лечение (СБОБАЛ) – Варна. Придобит е единственият в България 3D офталмологичен 
микроскоп, както и система за трансректална фюжън биопсия, последно поколение оборудване 
на операционен блок при Университетски медико-дентален център, анестезиологично, 
операционно, видеоларингоскопско оборудване и редица други. Разкрит е Лъчетерапевтичен 
център – единственият в България с 3 линейни ускорителя от най-висок клас. Развива се 
симулационното обучение чрез широко използване на клиничните симулатори в много 
и основни области на клиничната медицина. Закупена е фантомна система за дигитално 
обучение с 50 модерни дентални симулатора, работи се с SC PACS WEB VIEWER система с 
отдалечен достъп до дигитални образни изследвания.
С въведените съвременни технологии в обучението все повече се разгръща и допълващото 
електронно обучение по всички специалности. Проведени са стотици електронни изпити, 
тестове и колоквиуми по повечето дисциплини на различните специалности. Заснети са много 
обучителни филми, проведен е курс „Анализ на биомедицински изображения“ с участие на 

Филиалите на МУ-Варна в Сливен (2013), Шумен (2015) и Велико Търново (2015)
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студенти. Създадени са условия за обучение както в реална, така и в електронна и симулационна 
среда. Осигурена е видеовръзка в реално време с филиалите и с базите за обучение на МУ-
Варна в други градове. Непрекъснато се усъвършенстват функционалностите на внедрените 
модерни електронни платформи и софтуерни продукти.
Направени са редица иновации в информационното и административното обслужване, 
актуализирани са информационно-комуникационните платформи, успешно е внедрен новият 
софтуер за електронни досиета на студентите.
Провежда се практическо обучение по договори с общо 146 бази, от които 60 нови бази, в 
различни градове. Основна база е УМБАЛ „Св. Марина“.
2012–2020 г. са придобити 19 нови имоти, предоставени в управление на МУ-Варна, 
представляващи земя с площ 169 369 кв.м и 20 сгради с разгъната застроена площ 13 471 
кв.м. Влиза в експлоатация и модерната високотехнологична 9-етажна сграда на Факултета 
по фармация. По време на управлението на проф. Иванов са разкрити и разгръщат дейността 
си и две университетски аптеки „Медунифарм“. В изпълнение е преустройството на почивна 
станция в село Зорница за отдих на студенти и преподаватели.
Направени са инвестиции в технологии и материална база. Оборудвани са зали, лаборатории 
и кабинети, извършени подобрения и ремонти в студентските общежития.
В годините са реализирани иновативни извънаудиторни практики като „Зеленият морски двор 
на Варна“, визити на студенти във фармацевтични компании и заводи, посещение в CERN на 

Откриване на Факултета по фармация (2015) Новооткритата сграда на Факултета по фармация 
със специална награда „Сграда на годината“ (2015)

Първият симулатор за лапароскопска хирургия в 
България (2016)

Център по транслационна медицина и клетъчна 
терапия (2014)
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отличилите се студенти и др.
Развити са студентската мобилност, летните стажове и практики в 52 университета от 21 
страни. 
Три пъти повече са дипломираните абсолвенти – 5465, от които 20% са отличници, петима са 
носители на отличието „Златен Хипократ“, трима са носителите на отличието „Златен Гален“.
Приети са 1883 специализанти в 103 специалности, 1800 лица са преминали курсове към 
МУ-Варна, 340 специалисти са преминали обучения по 29 високоспециализирани дейности с 
издаден сертификат за правоспособност. 
Създадено е първото в страната модерно Докторантско училище. Зачислените докторанти са 
се увеличили трикратно, като общият брой на обучаващите се през 2019 г. е бил 291. 
Увеличен е институционалният капацитет със 114%. Проведени са 87 успешни акредитации на 
18 специалности и 69 докторски програми, 14 процедури за следакредитационно наблюдение 
и контрол, 14 процедури за повишаване на капацитет, 98 посещения от експертни групи. 
Акредитирани са 11 нови специалности и 24 докторски програми. От 2016 г. Медицински 
университет – Варна е лицензиран обучител към Агенцията за ядрено регулиране, 306 лица са 
преминали обучение за работа с източници на йонизиращо лъчение.
Значимо е нараснала числеността на персонала – със 71%, академичният състав – с 62%.
Успешно са проведени 396 процедури за заемане на академични длъжности: „професор“ – 85, 
„доцент“ – 166, „главен асистент“ – 145, „асистент“ – 217. 
През 2016 г. е открит Научноизследователският институт към МУ-Варна. Утвърдени са пет 
приоритетни научни направления, в рамките на които са финансирани 109 проекта (по фонд 
„Наука“) на обща стойност 3 507 099 лв. 
По оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ са реализирани 10 проекта на 
обща стойност 4 253 840 лв., по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика“ – проект на стойност 3 986 653 лв., а по „Финансов механизъм на европейско 
икономическо пространство“ – проект на стойност 389 592 лв.; и др. 
Разширено е международното сътрудничество с 91 университета от 52 страни. Подписани са 
66 договора за академично сътрудничество. 
Създадено е Университетско издателство в 3 направления: книгоиздаване (традиционни и 
електронни издания), печат, разпространение (три университетски книжарници и електронна 
книжарница). Осигурен е достъп до 25 световно утвърдени научни бази данни, списания, 
книги, справочници, учебници, видео и 3D материали. 
По инициатива на студентите са проведени над 350 социални и здравни кампании: кампания 
по кръводаряване, антиспин кампания, Болница за плюшени мечета и др. Университетът е 
организатор и домакин на множество научни прояви, симпозиуми, конференции и конгреси. 
Организират се международни семинари по контратероризъм. След 25-годишно прекъсване 
съвместно с Българския Червен кръст е подновено провеждането на Международен фестивал 
на червенокръстките и здравни филми. 
В този период са проведени и редица чествания: 55 години от създаването на МУ-Варна, 75 
години Медицински колеж, 25 години специалност „Здравен мениджмънт“ в България, 10 
години Факултет „Дентална медицина“, 10 години Факултет „Фармация“, 135 години Варненско 
медицинско дружество, 150 години Дарителска болница „Параскева Николау“, 55 години от 
създаването на Катедрата по физиология, 45 години обучение по специалност „Зъботехник“ 
във Варна, и др. 
В периода 2012–2020 г. удостоени с почетното звание „Doctor Honoris Causa“ на МУ-Варна са 
проф. д-р Ханс-Петер Марти, проф. д-р Рудолф Шпайх, проф. д-р Карл Щангл, проф. д-р Раед 
Арафат и проф. д-р Генчо Начев, д.м.н.
Връчени са 43 индивидуални и 7 колективни отличия „Синя лента“. Създадени са нови 
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академични регалии, разработени са 12 сайта, даващи публичност на дейността на МУ-Варна, 
стартира излъчването на първата в България Университетска телевизия MU-Vi.tv. 
Положено е началото на различни видове спортни дисциплини, сформирани са отбори по 
баскетбол, волейбол, футбол, плуване, тенис, хандбал с професионални треньори. Поставя се 
началото и на ветроходния спорт. Закупени са яхти за подпомагане развитието на студентския 
ветроходен спорт, обучени са екипи по морско дело и навигация. Спечелени са много награди 
в национални и международни състезания – 18 призови позиции в 16 регати. В периода 2012–

Танцовият ансамбъл на МУ-Варна на  
шествие по повод 24 май

Постановка „Душа на самодива“ на  
танцовия ансамбъл

Спортове в МУ-Варна
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2020 г. МУ-Варна става 4 пъти комплексен победител на Варненската универсиада. Създадени 
са Студентски танцов състав „Диана“ и Театрална група „Инфарктус“.
Поставен е световен рекорд на Гинес за образуване на най-голямата ДНК верига, съставена от 
хора – 2016 г.

Финансовите показатели за двата мандата показват устойчивост на постъпленията: 3 пъти са 
увеличени собствените приходи, помощи и дарения. През 2019 г. субсидията от държавния 
бюджет е увеличена повече от 2 пъти, сравнено с 2012 г., капиталовите разходите са нараснали 
повече от 21 пъти, а наличните парични средства са увеличени повече от 5 пъти. 
Университетът получава специална награда за най-много цитирания на научните публикации 
за 2017, 2018 и 2019 г. В годините са отличени редица студенти и преподаватели с национални 
и международни награди. Преподавателите и студентите на МУ-Варна са ежегодни носители 
на награди „Варна“.
През периода на управление на проф. Красимир Иванов МУ-Варна се утвърждава като лидер 
сред медицинските университети в България и в световните академични класации. 
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DOCTOR  
HONORIS 
CAUSA 

 
Проф. д-р Ванко Ванков – 1997 г.
Ректор на Висшия медицински институт – Варна (1983–
1987), основател на Катедрата по анатомия. По време на 
неговия мандат е разкрита най-модерната болнична база 
на ВМИ-Варна – т.нар. „Терапевтичен блок”. 

Проф. д-р Ахилеас Туркантонис – 1998 г.
Декан на Медицинския факултет на Солунския 
университет „Аристотел“, Гърция
Академично слово: „Качество на живот при пациенти в 
крайна фаза на бъбречна недостатъчност“

Проф. д-р Айхан Каъзъл – 1998 г.
Ректор на Университета в гр. Бурса, Турция
Академично слово: „Ролята на науката в обществото“

Проф. д-р Боян Христофоров – 1998 г.
Завеждащ Катедрата по вътрешни болести на болница 
„Кошен“ в университет „Рене Декарт“, Париж, Франция
Академично слово: „Как да предотвратим „изтичането на 
млади мозъци“

НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
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Проф. д-р Натале Гаспаре Де Санто – 1999 г.
Ръководител на Нефрологичната клиника при ІІ Университет в 
Неапол, Италия
Академично слово: „В защита на лекарите учени“

Проф. д-р Луиджи Алое – 1999 г.
Научен директор на Института по неврология към Националния 
съвет по наука, Рим, Италия
Академично слово: „Растежен фактор за нерви и имунни клетки: 
фундаментални резултати и клинични предложения“

Проф. д-р Йоханес Лохер – 1999 г.
Аарау, Швейцария
Академично слово: „Съвременната работа – един от елементите 
за осигуряване качество в медицината“

Проф. д-р Гуидо Биленгиери – 2001 г.
Ръководител на Катедрата по нефрология и хемодиализа на 
Медицинския университет в гр. Месина, Италия
Академично слово: „Евтаназията – право да умреш“

DOCTOR HONORIS CAUSA 

НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
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Проф. д-р Карл Юрген Волф – 2001 г.
Ръководител клиника и поликлиника по рентгенология, 
нуклеарна медицина и лъчетерапия към Свободния Берлински 
университет „Бенджамин Франклин“, Берлин, Германия
Академично слово: „Здравната система в реформа“

Д-р Теодор Кан – 2001 г.
Главен лекар на Кантоналната психиатрична болница, гр. 
Листал, Швейцария
Академично слово: „Прилики и различия след 10-годишен опит 
в партньорски проекти – Варна-Листал“

Проф. Шаул Масри – 2002 г.
Ръководител Нефрологична клиника в университета Лос 
Анджелис – Калифорния, САЩ
Академично слово: „Сегашното състояние на бъбречната 
трансплантация“

Д-р Петер Саладин – 2002 г.
Директор на болница „Инзелшпитал“ – Берн, Швейцария
Академично слово: „Болничното управление между Сцила и 
Харибда“

DOCTOR HONORIS CAUSA 

НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
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Д-р Андреас Кнаублахт – 2002 г.
Ръководител направление „Белодробни болести“ и Център по 
съня в Кантолната болница „Сент Гален“, Швейцария
Академично слово: „Приносът на полиомиелита за развитието 
на пулмологията“

Проф. Емануел Миларас – 2003 г.
Професор по детска хирургия към Солунския университет 
„Аристотел“, Солун, Гърция
Академично слово: „Педиатричната хирургия и генетичните 
дефекти: ролята на педиатричната диагноза“

Проф. Джордж Аноианакис – 2003 г.
Неврофизиолог към Солунския университет „Аристотел“, 
Солун, Гърция
Академично слово: „Глобус Сапиенс: в търсене на 
метафизичното“

Проф. Герхард Крейчи – 2005 г.
Президент на Европейската асоциация по клинични проучвания 
– Германия
Академично слово: „Ролята на клиничните проучвания за 
университетските болници“

DOCTOR HONORIS CAUSA 

НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
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Проф. Михаел Байер – 2006 г.
Директор на клиниката по сърдечна и торакална хирургия и 
директор на болницата в гр. Аусбург – Германия
Академично слово: „Хирургия на аорта асценденс“

Акад. Валери Запорожан – 2007 г. 
Ректор на Одеския държавен медицински университет – 
Украйна
Академично слово: „Роль нооетики в развитии сферы 
Европейского высшего образования“

Проф. Маркус Швайгер – 2007 г.
Ръководител на Катедрата по нуклеарна медицина на 
Техническия университет в Мюнхен, Германия.
Академично слово: „Бъдеще на молекулярните изображения“

Проф. Юкио Ямори – 2008 г.
Директор на Международния център за изследване и превенция 
на сърдечно-съдовите заболявания в Киото, Япония
Академично слово: „Хранене и превенция на сърдечно-съдовите 
заболявания и стареене“

DOCTOR HONORIS CAUSA 

НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
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Проф. д-р Апостол Стратиев – 2009 г. 
София, България
Доайен на лицево-челюстната хирургия в България, високо 
ерудиран преподавател, всеотдаен клиницист, авторитетен 
учен, специалист в областта на лицево-челюстната хирургия в 
България
Академично слово: „Върху диагностиката и лечението на 
туморите на слюнчените жлези“

Проф. д-р Даниел Кандинас – 2009 г.
Ръководител на Клиниката по висцерална и трансплантационна 
хирургия при Университетската болница „Инзелшпитал“ – 
Берн, Швейцария
Академично слово: „Настоящи резултати и перспективи при 
чернодробната трансплантация“

Проф. Ханс-Петер Марти – 2013
Професор по нефрология в Университета на Берген, Норвегия, 
специалист по бъбречна трансплантация. Участва в програмата 
„Бъбречна трансплантация от живи донори“ между УМБАЛ 
„Св. Марина“ и болницата „Инзелшпитал“ в Берн, Швейцария. 
Почетната титла получава за изключителен принос и заслуги в 
развитието на трансплантационната нефрология в МУ-Варна и 
МБАЛ „Св. Марина“ – Варна

Проф. д-р Рудолф Шпайх – 2014 г.
Ръководител на Центъра по пулмонална хипертония към 
Клиниката по вътрешни болести на Университетската болница 
в Цюрих, Швейцария 
Водещ европейски и световен специалист в областта на 
пулмоналната хипертония. Финансира изграждането 
и институционализирането в УМБАЛ „Св. Марина“ на 
интердисциплинарен Център по пулмонална хипертония, 
референтен за България. През 2013 г. дарява ценна диагностична 
апаратура на стойност 180 000 евро, с която се подпомага 
диагностицирането на пулмонална артериална хипертония. 

DOCTOR HONORIS CAUSA 

НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
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DOCTOR HONORIS CAUSA 

НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

Проф. д-р Карл Щангл – 2016 г.
Ръководител на Сектора по интервенционална кардиология 
и ангиология и зам.-директор на Клиниката по кардиология, 
ангиология и пулмология в Университетската болница 
„Шарите”, Берлин, Германия
Един от водещите специалисти в областта на кардиологията и 
интервенционалната кардиология в Европа и света.
Почетната титла получава за изключителни заслуги при 
внедряване и усвояване на най-съвременните методи на 
лечение в областта на интервенционалната кардиология в 
Университетска болница „Св. Марина“, както и утвърждаване 
на университетската болница и МУ-Варна като водещи лечебни 
и образователни центрове.

Проф. д-р Генчо Начев – 2018 г.
Изпълнителен директор на Университетската болница „Св. 
Екатерина“ в София, председател на Българското дружество по 
кардиохирургия и национален консултант по кардиохирургия
Почетната титла получава за изключителни заслуги при 
създаването и развитието на Клиниката по кардиохирургия 
в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, както и за внедряването 
на най-съвременните методи на обучение в областта на 
кардиохирургията в Катедрата по сърдечно-съдова хирургия и 
ангиология на университета.

Проф. д-р Раед Арафат – 2018 г. 
Румъния
Един от най-изтъкнатите експерти по природни бедствия, 
масови поражения и контратероризъм в Румъния и в Научния 
отдел на НАТО, ЕС и СЗО, държавен секретар на Румъния 
по въпросите на природни бедствия, масови поражения и 
тероризъм и директор на Департамента по спешни ситуации 
към Министерството на вътрешните работи на Румъния.
Почетната титла получава за изключителни заслуги при 
внедряване на най-съвременните методи на обучение на 
интердисциплинарни екипи за реакция и действия при 
природни бедствия и ситуации на масови безредици.
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AКАДЕМИЧНО 
РЪКОВОДСТВО

Ректор
Проф. д-р Валентин Игнатов, д.м.

Зам.-ректор  
„Кариерно развитие“
Проф. д-р Светослав 
Георгиев, д.м. 

Зам.-ректор  
„Научна дейност“
Проф. д-р Христина 
Групчева, д.м.н.

Директор
Дирекция „Международно 
сътрудничество, 
акредитация и качество“
Проф. Тодорка 
Костадинова, д.и.

Директор
Дирекция „Учебна 
дейност“ 
Проф. д-р Албена 
Керековска, д.м. 

Помощник-ректор
Инж. Деян Грънчаров
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ОБЩО СЪБРАНИЕ
Общото събрание е висш ръководен орган на Университета, в който участват хабилитирани 
преподаватели, представители на нехабилитираните преподаватели, на студентите и 
докторантите и на административния персонал. Общият брой на членовете на висшия 
ръководен орган на Университета е 140 души, разпределението е по квоти:
• Хабилитирани лица на основен трудов договор - не по-малко от 70% от състава.
• Представители на нехабилитирани преподаватели на основен трудов договор – до 13%.
• Представители на студентите и докторантите – не по-малко от 15%.
• Представители на административния персонал – не по-малко от 2%.
Определянето на броя на представителите от отделните квоти по основни звена е 
пропорционално на броя на академичния състав в звеното.
Общото събрание на Медицински университет – Варна: ● Избира за срока на мандата си с тайно 
гласуване председател и заместник-председатели на Общото събрание от хабилитираните 
си членове, които към деня на избора имат не по-малко от 10 последователни години 
трудов стаж по трудово правоотношение с Университета (за председател) и 5 (за заместник-
председател) и по отношение на които през периода на мандата няма да настъпи основание за 
прекратяване на трудовото правоотношение. ● Приема и променя Правилника за дейността 
на Университета. Избира с тайно гласуване хабилитирано лице за Ректор на Университета. 
● Определя числения състав на Академичния съвет и избира с тайно гласуване неговите 
членове. ● Определя броя на членовете на Контролния съвет и избира за срока на мандата 
си неговите председател, заместник-председател и членове измежду хабилитираните лица и 
един представител на Студентския съвет. ● Обсъжда и приема годишния доклад на Ректора за 
дейността на Университета и за неговото състояние.

Председател  
Проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н.

Зам.-председател
Проф. д-р Росен 
Маджов, д.м.н.

Зам.-председател
Проф. д-р Вилиян 
Платиканов, д.м.
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Академичният съвет е колективен орган за управление на дейността на МУ-Варна. Състои се от 
45 души и включва представители на академичния състав, които заемат длъжност по основен 
трудов договор с Университета, представители на докторантите, студентите и служителите. 

СЪСТАВ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ НА МУ-ВАРНА,  
ИЗБРАН ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА 9.03.2020 г. ЗА МАНДАТ 2020–2024

AКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

ХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

проф. д-р Валентин Любомиров Игнатов – 
председател
проф. д-р Албена Георгиева Керековска
проф. д-р Анелия Димитрова Клисарова
проф. д-р Антон Божидаров Тончев
проф. Антония Славчева Димова-Йорданова
проф. д-р Ара Гарабед Капрелян
проф. д-р Валентина Христова Маджова
проф. д-р Вилиян Христов Платиканов
проф. д-р Виолета Михова Йотова
проф. д-р Димитър Иванов Райков
проф. д-р Златислав Стоянов Димитров
проф. Иван Стоянов Мерджанов
проф. д-р Красимир Димитров Иванов
проф. Любомир Евстатиев Македонски
проф. д-р Никола Йорданов Колев
проф. д-р Петко Пенков Маринов
проф. д-р Светослав Живков Георгиев
проф. д-р Силва Петева Андонова-Атанасова
проф. д-р Стефан Василев Пеев
проф. д-р Теменуга Жекова Стоева
проф. Тодорка Игнатова Костадинова
проф. д-р Христина Николова Групчева
проф. д-р Христо Василев Кожухаров
доц. д-р Антон Йорданов Тонев
доц. д-р Борислав Георгиев Чаушев
доц. д-р Васил Марков Божков
доц. д-р Елеонора Георгиева Димитрова-
Господинова
доц. д-р Марио Петров Милков

НЕХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

д-р Валентина Димова Димитрова
д-р Георги Николаев Тодоров
д-р Дойчин Георгиев Николов
д-р Красимира Иванова Колева
д-р Мари Ара Хачмерян-Андреева
д-р Симеон Георгиев Симеонов
д-р Хинко Георгиев Върбанов
д-р Явор Димитров Пейчев
маг.-фарм. Иво Куманов Куманов

СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ 

Божидар Илиев Касабов
Бойко Красенов Матев
д-р Борис Венциславов Андонов
Веселина Михайлова Добрева
Виктор Свиленов Савов
Елина Андонова Андонова
Кристина Живкова Куцарова

СЛУЖИТЕЛИ 
инж. Деян Григоров Грънчаров
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Съветът на настоятелите подпомага Университета за осъществяване на ефективно и прозрачно 
управление и за предоставяне на качествено образование и обучение. В държавните висши 
училища в Aкадемичния съвет с право на глас участват и членовете на Съвета на настоятелите. 

СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА НАСТОЯТЕЛИТЕ
• доц. д-р Георги Маринов, д.м.
• проф. д-р Димитър Камбуров, д.м.н.
• проф. д-р Темелко Темелков, д.м.н.
• проф. д-р Красимира Кисьова, д.м.н.
• адвокат Ангел Донов
• проф. д-р Жанета Георгиева Тянева, д.м. – със заповед РД 09-2646/30.09.2020 г. е определена 

като представител на министъра на образованието и науката в Съвета на настоятелите към 
МУ-Варна.

• Негово Високопреосвещенство Варненски и Великопреславски митрополит Йоан – от името 
на кмета на община Варна. 

• Светослав Красимиров Стоянов – представител на Студентския съвет към МУ-Варна.

СЪВЕТ НА 
НАСТОЯТЕЛИТЕ
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ОБЩО СЪБРАНИЕ

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Директор „УД“
Проф. А. Керековска

Директор „МС“
Проф. Т. Костадинова

Зам.-ректор
„КР“

Проф. С. Георгиев

Пом.-ректор
Инж. Д. Грънчаров 

Р-л
„ФСО“

К. Стоянова

Р-л отдел 
“ЧР”

Л. Боярова

Финансови 
контрольори

Отдел “Управление 
на качество и 
акредитация”

Отдел 
“Международно 
сътрудничество“

Учебен отдел

Интернационален 
център за 

електронно и  
дистанционно 

обучение

Център за 
професионално 

обучение
Отдел “Кариерно 

развитие“

Отдел 
„Докторантско 

училище“

Отдел „СДО“

Отдел
„Academic Clinical Research 

Organization“-AKRO
„Академична организация за 
клинични проучвания“-АОКП

Библиотека

Отдел 
„Издателска 

дейност“

Научно-изследо-
вателски институт

Вивариум

Основни 
звена

Факултет Медицина 
Проф. З. Стоянов

Департамент чуждо-
езиково обучение, 

комуникации и спорт
Проф. И. Мерджанов

Медицински колеж
Доц. А. Цветкова

Факултетен съвет
Декан

Катедра 
Катедрен съвет

Р-л катедра

Център по Източна 
медицина

Университетски център 
за очно здраве

Лаборатория за 
молекулярно-

генетични изследвания

Факултет Дентална 
медицина

Проф. С. Пеев Факултетен съвет
Декан

Катедра 
Катедрен съвет

Р-л катедра

Медикодентален 
център

Факултет Фармация
Проф. П. Маринов

Факултетен съвет
Декан

Катедра 
Катедрен съвет

Р-л катедра

Факултет 
Обществено 

здравеопазване
Проф. А. Димова

Факултетен съвет
Декан

Катедра
Катедрен съвет

Р-л катедра

Технологичен 
комплекс

Университетски център по 
морско здравеопазване

Център за здравно 
образование

Директор
Съвет на филиала

СЛИВЕН
Проф. И. Димитров

Р-л катедра
Катедрен съвет

Катедра

Отдел
„Обществени 

поръчки, маркетинг 
и снабдяване“

Отдел
„Информационно 

осигуряване и 
технологии“

Сектор
„Софтуерни 
продукти“

Сектор
„Компютърна 
поддръжка“

Отдел
„Управление на 
собствеността“

Отдел
„Административен“

Инженер 
техническа 

безопасност

Сектор
„Връзки с обществеността и 

протокол“

Сектор
„Деловодство “

Отдел
„Музейна дейност“

Отдел
„Финансово-
счетоводен“

Отдел
„Човешки 
ресурси“

Отдел
„Юридически“

Отдел
„Телевизия 
MU-Vi.Tv“

Експерт
„Пожарна безопасност, 
бедствени ситуации и 

аварии“

Студентски 
общежития и 

столове

Център за 
симулационна техника 

и медицинска 
апаратура

Колежански 
съвет

Директор

Съвет 
на департамента

Директор

Катедра 
Катедрен съвет

Р-л катедра

Студентски 
спортен клуб

Директор
Съвет на филиала

ШУМЕН
Проф. С. Тончева

Р-л катедра
Катедрен съвет

Катедра

Директор
Съвет на филиала

ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Доц. Д. Димитрова

Р-л катедра
Катедрен съвет

Катедра
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ОБЩО СЪБРАНИЕ

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Директор „УД“
Проф. А. Керековска

Директор „МС“
Проф. Т. Костадинова

Зам.-ректор
„КР“

Проф. С. Георгиев

Пом.-ректор
Инж. Д. Грънчаров 

Р-л
„ФСО“

К. Стоянова

Р-л отдел 
“ЧР”

Л. Боярова

Финансови 
контрольори

Отдел “Управление 
на качество и 
акредитация”

Отдел 
“Международно 
сътрудничество“

Учебен отдел

Интернационален 
център за 

електронно и  
дистанционно 

обучение

Център за 
професионално 

обучение
Отдел “Кариерно 

развитие“

Отдел 
„Докторантско 

училище“

Отдел „СДО“

Отдел
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клинични проучвания“-АОКП

Библиотека

Отдел 
„Издателска 
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Научно-изследо-
вателски институт
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Основни 
звена

Факултет Медицина 
Проф. З. Стоянов

Департамент чуждо-
езиково обучение, 

комуникации и спорт
Проф. И. Мерджанов

Медицински колеж
Доц. А. Цветкова

Факултетен съвет
Декан

Катедра 
Катедрен съвет

Р-л катедра

Център по Източна 
медицина

Университетски център 
за очно здраве

Лаборатория за 
молекулярно-

генетични изследвания

Факултет Дентална 
медицина

Проф. С. Пеев Факултетен съвет
Декан

Катедра 
Катедрен съвет

Р-л катедра

Медикодентален 
център

Факултет Фармация
Проф. П. Маринов

Факултетен съвет
Декан

Катедра 
Катедрен съвет

Р-л катедра

Факултет 
Обществено 

здравеопазване
Проф. А. Димова

Факултетен съвет
Декан

Катедра
Катедрен съвет

Р-л катедра

Технологичен 
комплекс

Университетски център по 
морско здравеопазване

Център за здравно 
образование

Директор
Съвет на филиала

СЛИВЕН
Проф. И. Димитров

Р-л катедра
Катедрен съвет

Катедра

Отдел
„Обществени 

поръчки, маркетинг 
и снабдяване“

Отдел
„Информационно 

осигуряване и 
технологии“

Сектор
„Софтуерни 
продукти“

Сектор
„Компютърна 
поддръжка“

Отдел
„Управление на 
собствеността“

Отдел
„Административен“

Инженер 
техническа 

безопасност

Сектор
„Връзки с обществеността и 

протокол“

Сектор
„Деловодство “

Отдел
„Музейна дейност“

Отдел
„Финансово-
счетоводен“

Отдел
„Човешки 
ресурси“

Отдел
„Юридически“

Отдел
„Телевизия 
MU-Vi.Tv“

Експерт
„Пожарна безопасност, 
бедствени ситуации и 

аварии“

Студентски 
общежития и 

столове

Център за 
симулационна техника 

и медицинска 
апаратура

Колежански 
съвет

Директор

Съвет 
на департамента

Директор

Катедра 
Катедрен съвет

Р-л катедра

Студентски 
спортен клуб

Директор
Съвет на филиала

ШУМЕН
Проф. С. Тончева

Р-л катедра
Катедрен съвет

Катедра

Директор
Съвет на филиала

ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Доц. Д. Димитрова

Р-л катедра
Катедрен съвет

Катедра

Абревиатури:
КР – кариерно развитие
МС – международно сътрудничество 
НД – научна дейност
СДО – следдипломно обучение
УД – учебна дейност
ФСО – финансово-счетоводен отдел 
ЧР – човешки ресурси

Филиали РЕКТОР

Зам.-ректор
„НД“

Проф. Х. Групчева

СТРУКТУРА 
НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ 
„ПРОФ. Д-Р П. СТОЯНОВ“ - ВАРНА
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От 9.03.2020 г. Ректор на МУ-Варна е проф. д-р Валентин Любомиров Игнатов, д.м. От самото 
начало на неговия мандат обстоятелствата, свързани с обявяването на извънредно положение в 
страната (13.03.2020) във връзка със световната Covid-19 пандемия, налагат да се преструктурира 
обучителният процес в МУ-Варна. Трябва да се предприемат адекватни на ситуацията, бързи и 
ефективни мерки с цел недопускане на нулева година при обучението на студентите в университета 
и да се подготви новият прием на студенти в условията на пандемия. Въпреки трудностите и 
неясните перспективи, с усилията на цялото ръководство и разбиране от страна на преподаватели 
и студенти, годината е „спасена“ благодарение на придобития опит в електронното и дистанционно 
обучение посредством онлайн платформите Blackboard и MOODLE.
Въпреки затрудненията, породени от извънредната епидемична обстановка, и наложените 
ограничения, кандидатстудентската кампания през 2020 г. се оценява като изключително 
успешна. Кандидат-студентите са 2145 за българоезично обучение (до 7 кандидати за 1 място) и 
над 600 за англоезично обучение (до 3 кандидати за 1 място). През изтеклата година е подновен 

лицензът за изпитния софтуер Schoolhouse Test 
4, с чиято помощ изпитните въпроси задачи 
и тестове по биология и химия от приемния 
изпит се теглят на произволен принцип от 
базата данни пред всички кандидат-студенти в 
реално време.
В рамките на изтеклата 2020/2021 академична 
година е създадена Катедра „Онкология“ в 
структурата на Факултет „Медицина“, обособен е 
Учебен сектор по хигиена към Катедра „Хигиена 
и епидемиология“ във Факултет „Обществено 
здравеопазване“, стартира нова бакалавърска 
(„Кинезитерапия“) и нова магистърска 
специалност („Информационни технологии 
в здравеопазването и здравните грижи“) и 
беше акредитирано ново професионално 
направление 5.2. Електротехника, електроника 
и автоматика за обучение на инженери по 
медицинска апаратура с ОКС „бакалавър“ към 
ФОЗ. Успешно приключва обучение първият 
курс по професията „Асистент на лекаря по 
дентална медицина“ към ЦПО на МУ-Варна, 
базиран както във Варна, така и във Филиал 
Велико Търново.
През разглеждания период се наблюдава 
съществено увеличение на откритите 
дисциплини в онлайн платформата Blackboard, 
с осигурен достъп на всички преподаватели и 
студенти до системата. Общото количество на 
инсталирани материали – лекции, упражнения, 
видео материали и др., се е утроил. С помощта 

В НАВЕЧЕРИЕТО  
НА 60-ГОДИШНИЯ 
ЮБИЛЕЙ

В условията на пандемия МУ-Варна посреща своите 
първокурсници от англоезично обучение (2020)

В условията на пандемия - кандидат студентски 
изпит по биология (2020)
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на Интернационалния център за електронно и дистанционно обучение са създадени голям 
брой инструкционни и видео материали за българските и чуждестранните студенти. 
След обявяване на извънредната епидемична обстановка на територията на страната, 
благодарение на дългогодишния опит с платформата за електронно и дистанционно обучение, 
МУ-Варна успява в рамките на 24 часа да премине изцяло в режим на обучение в електронна 
среда и да осигури нормално протичане на учебния процес и изпитните сесии без нарушаване 
на предварително планирания график. Наблюдава се все по-интензивно използване и на 
втората платформа за електронно обучение MOODLE, предназначена за външни потребители, 
която освен електронни курсове предлага и възможности за писмено изпитване на кандидати 
за асистенти и докторанти. Осигурен е специализиран софтуер с изкуствен интелект за контрол 
и увеличаване сигурността на дистанционните онлайн изпити Respondus LockDown Browser, 
даващ възможност за максимална обективност и сигурност. Общият брой на преподавателите, 
преминали обучение през 2020 г. към ИЦЕДО, е 541 души. В резултат на внедряването на 
новия софтуер са проведени над 2500 електронни изпита (вкл. примерни тестове, колоквиуми 
и междинни тестове) и чрез съвременните дистанционни технологии са изпитани над 7700 
студенти. Изключително голямо значение в условията на наложените ограничения по време 
на пандемията придобива компонентът на платформата виртуална класна стая – Blackboard 
Collaborate Ultra, в която се провеждат всички лекции и по-голямата част от семинарните 
упражнения, както и катедрени съвети, факултетни съвети, защити на дипломни работи и 
дисертации, заседания на журита, а дори и акредитации на цели факултети. Благодарение на 
големия капацитет, множеството функционалности и високо ниво на сигурност и отчетност 
виртуалната класна стая успява да компенсира до голяма степен липсата на присъствено 
обучение и комуникация. По време на извънредното положение нараства използването и на 
приложението на платформата Blackboard за мобилни устройства и нейните потребители са 
вече над 5600. Със съдействието на телевизията на МУ-Варна са заснети редица практически 
занятия и обучителни филми, с което значително се подпомага процесът на обучение в условия 
на пандемия. Въвежда се система с отдалечен достъп до дигитални образни изследвания за 
обучение на студенти по дентална медицина SC PACS WEB VIEWER, която дава възможност 
за съхраняване и архивиране на образните изследвания, директно използване на дигитални 
образни изследвания в лекционните, семинарните и клиничните зали при обучение на 
голям брой студени едновременно, отдалечен достъп на всеки един студент до конкретно 
изследване, задаване на конкретни задачи от преподавателя към всеки един от студентите, 
провеждане на изпити с реални образни изследвания, достъп до образните изследвания 
извън мрежата на университета посредством web browser и права за достъп, интеграция на 
PACS системата с Blackboard. 2020 г. се въвежда нова версия на електронната платформа Web-
студент за административно обслужване, която е с много по-големи функционалности и дава 
възможност за връзки с другите системи в университета.
По данни на Министерство на образованието и науката през 2020 г. за първи път в своята 
история МУ-Варна изпреварва другите медицински университети в България по брой на 
обучаващи се докторанти и не само това... При направено сравнение с останалите 50 висши 
училища в България се установява, че МУ-Варна е на трето място по брой обучаващи се 
докторанти спрямо всички университети в България.
Независимо от пандемията от COVID-19 през 2020 г. в резултат на добрата организация в МУ-
Варна са приети за обучение нови 156 докторанти – ръст от 47% спрямо предните години. За 
същия период 40 докторанти придобиват образователна и научна степен „доктор“ след успешна 
защита на дисертационен труд. Всичко това се отразява и на предоставените от МОН средства 
за допълнителни стипендии за стимулиране на докторанти в редовна форма на обучение в 
размер на близо 300 000 лв., с които са подпомогнати финансово общо 137 докторанти от 
всички факултети на университета.
За същия период академични длъжности „професор“ придобиват 10 лица, „доцент“ – 16 лица, 
„главен асистент“ – 32 преподаватели, научна степен „доктор на науките“ – 2 преподаватели. 
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След проведени конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“ и неакадемична 
длъжност „преподавател“ през 2020 г. са назначени 64 асистенти и 3 преподаватели. През 
изтеклата година 43 служители придобиват специалност.
За изтеклата година са администрирани и координирани рекорден брой научни проекти 
– общо 88. През 2020 г. за финансиране по фонд „Наука“ са одобрени 18 малки, 3 големи 
научни проекта и 3 инфраструктурни проекта на обща стойност 451 086,56 лв. Спечелени са 
проекти по Рамкова програма „Хоризонт 2020“: Marie Skłodowska-Curie RISE Actions – проект 
PHENOMENO (ръководител доц. инж. Кристина Близнакова, д-р) на стойност 772 800 евро 
(стартира май 2021 г.) и An inter-sectoral innovative solution involving DIGItal tools, empowering 
families and integrating community CARE services for the prevention and management of type 2 
diabetes and hypertension (DigiCare4You); 2020–2024 (ръководител за МУ-Варна – доц. Наталия 
Ушева), с бюджет за МУ-Варна – 250 000 евро.
През разглеждания период са продължени дейностите по стратегическите партньорства на МУ-
Варна с Първи московски държавен медицински университет „И. М. Сеченов“, Северозападен 
държавен медицински университет „И. И. Мечников“ в Санкт Петербург, Фондация АО в 
Давос (Швейцария), Политехнически институт в Сетубал (Португалия) и са сключени нови 
споразумения за партньорство с: Университет по естествени и хуманитарни науки в Шедълце, 
Полша; Югоизточен университет в Китай; Международен клиничен изследователски център 
към Университетската болница „Света Анна“ в Бърно; Университета в Инсубрия – Варезе и 
Комо, Италия.
През изтеклата 2020 г. се провежда институционална акредитация на МУ-Варна и акредитация 
на средата за дистанционна форма на обучение. Осъществява се процедура за програмна 
акредитация на специалност от регулираните професии „Медицина“. Акредитирано е ново за 
университета професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика 
със специалност „Биомедицинска техника и технологии“, като с това МУ-Варна първи в страната 
разширява образователното си портфолио и с технически науки, които стават все по-важен 
фактор в медицинското образование, диагностика и лечение. Подготвен е и внесен проект 
(за първи път в страната) в Националната агенция за оценяване и акредитация за разкриване 
на професионално направление 7.3. Фармация, нерегулирани професии със специалности 
„Трансфер на технологии и иновации във фармацията“, както и „Козметология“. Подновени 
са акредитациите на докторски програми „Хигиена“, „Хематология и преливане на кръв“ и 
„Медицина на бедствените ситуации“.
През 2020 г. са придобити чрез покупка и дарения 2538 броя монографии и учебници в 
областите медицина, фармация, дентална медицина и обществено здравеопазване на обща 
стойност 82 857.00 лв. и 543 заглавия периодични издания на стойност 8 109.00 лв. На базата 
на направените библиографски проучвания по повод цялостната научна публикационна 
активност на Академичния състав на МУ-Варна се вижда нарастване с 26% спрямо предходната 
година. 
Университетът посреща своя юбилей и с онлайн достъпен пълнотекстов архив (от 1962 г. 
досега) на научното списание Scripta Scientifica Medica, едно от университетските медицински 
списания в България с най-голяма история. 
Издателството на МУ-Варна е лидер сред университетите в България в автоматизацията на 
процесите при издаване на научна периодична литература и в разработената платформа са 
включени, освен университетските списания, научни списания на различни сдружения и 
асоциации в страната. През 2020 г. са публикувани 81 книжки на списания – текущи броеве 
и ретроспективно), и 820 статии с отворен достъп, издадени са 73 монографии и учебници и 
продължава издаването на преводна, международно утвърдена, учебна литература. 
През 2020 г. МУ-Варна получава специална награда за принос в развитието на морския 
спорт, а ветроходна яхта „Хигия“ на университета взема участие в 20-ото юбилейно издание 
на международната регата „Кор Кароли“. На Летните университетски игри, организирани 
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от Асоциацията за универ-
ситетски спорт „Академик“, 
отборите по плажен тенис 
момичетата и момчетата 
завоюват едно първо, едно 
второ и три трети места; по 
плажен волейбол в мъжкия 
турнир двата отбора на 
МУ-Варна се класират на 
второ и пето място; при 
жените възпитаничките 
на Юли Василев печелят 
сребърни отличия; мъжкият 
баскетболен турнир 
(участие с 2 отбора) носи 
на университета второ и 
трето място, а при жените 
– четвърто място. Отборът 
по хандбал се класира на 
трето място на Националния 
университетски шампионат 
по хандбал за мъже, а Йоханес Криг – четвърти курс „Медицина“, е обявен за голмайстор на 
турнира.
През 2020 г. МУ-Варна организира международен онлайн уъркшоп на тема „От клетки до 
микрозоми“, където лектори са учени от Израел, САЩ и България. В рамките на същата 
програма са организирани още онлайн курс „Ин ситу хибридизация“ (с лектори от Макс 
Планк, Институт по биофизична химия) и работен онлайн семинар на тема „Невронаука – 
какво ще кажете за ретината?“ (лектори проф. Томас Кохнен от Франкфурт, Германия, и проф. 
Мари-Жозе Тасиньон от Антверпен, Белгия).
Катедрата по анатомия и клетъчна биология организира „XI международен симпозиум по 
клинична анатомия“ (форум с над тридесетгодишна история), който се проведе при хибридна 
форма на организация. В него се включват виртуално редица чуждестранни лектори, а 
представители на анатомичните катедри от всички медицински университети в България 
участват присъствено. Проведена е единствената в България сесия за медицинското обучение 
в условия на пандемия. УС по неврохирургия организира два форума: международен онлайн 
симпозиум Deep brain stimulation for Parkinson’s disease – Initial neurosurgical experience in 
Varna с участието на учени от Германия, Унгария и Русия; и AO Spine Hospital based Seminar 
Bulgaria 2020-Varna на тема „Основни принципи на дегенеративния гръбнак“. Втора катедра 
по вътрешни болести провежда традиционния „Гастрофорум-Варна“ като уебинар, с 
натоварена програма от лекции в рамките на 3 дни, с цел съвременен обзор на постиженията 
в гастроентерологията, ехографията и ендоскопията. Провеждат се и традиционните „VI 
Варненски кардиологични дни“. Под ръководството на проф. Веселин Петров Катедрата по 
сърдечно-съдова хирургия и ангиология организира и успешно провежда онлайн ежегодната 
„Конференция на Българското национално дружество по съдова хирургия и ангиология“. 
Използвайки виртуалния формат за участие в научни събития, членовете на Катедрата по 
очни болести и зрителни науки вземат участие в Световния конгрес по офталмология, срещите 
по катарална и рефрактивна хирургия и форума на „Евроретина“. През 2020 г. се провежда 
IX Международна конференция, организирана от Департамента по чуждоезиково обучение, 
комуникации и спорт и Интернационален център по електронно и дистанционно обучение 
към Медицински университет, под надслов „Наука и образование в дигиталната ера“. Форумът 
се провежда онлайн и в него вземат участие 58 преподаватели по български, английски, 
немски, испански и др. езици, по педагогика и спорт от цялата страна, както и от Сърбия и 

МУ-Варна е комплексен победител на Летните университетски игри 
през 2020 г., организирани от Асоциацията за университетски спорт 

„Академик“
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Румъния. Катедрата по фармакология, токсикология и фармакотерапия към Факултета по 
фармация е организатор на Първи виртуален студентски симпозиум на името на проф. д-р 
Александър Монов – създател на клиничната токсикология в България, на тема: „Наркотиците 
в клиничната токсикология“. 
Много сътрудници на МУ-Варна получават признание през 2020 г. от различни институции 
в страната и чужбина за своята всеотдайна работа. Особено ярко признание е удостояването 
с указ на президента (22.06.2020) на проф. д-р Красимир Иванов с орден „Св. св. Кирил и 
Методий“ огърлие за значимия му принос в областта на медицинската наука и образование в 
Република България. Проф. Красимир Иванов е обявен за „Почетен гражданин на Варна“ за 
неговите безспорни и дългогодишни усилия и постигнатите ярки резултати в развитието на 
здравеопазването и медицинското образование в морската столица.
Международната фармацевтична организация (FIP) отличава Факултета по фармация за 
добрите практики на обучение по време на COVID-19. През май Факултетът по фармация 
на МУ-Варна попада сред деветте най-добри факултета в света, които реагират своевременно 
на създалата се ситуация и успяват да предоставят на студентите си адекватно обучение в 
условията на пандемия.
Награда „Питагор“ на МОН (2020 г.) за научни постижения в категорията „Успешен 
ръководител на международен проект“ е присъдена на доц. инж. Кристина Близнакова, 
доктор, а в категория „Най-добра жена в науката” след номинация от издателство „Еlsevier” – 
на доц. д-р Клара Докова, д.м. Проф. д-р Соня Тончева е удостоена с „Наградата на Шумен“ в 
категория „Награда за принос в сферата на хуманитарните и педагогически науки“. МУ-Варна 
получава почетна награда за видеорепортаж в конкурс за чиста журналистика на Dir.bg – 
Web Report 2020 за продукцията на MU-Vi.tv „Новите технологии в подкрепа на хората със 
зрителни увреждания“. 
През изтеклата година за нуждите на Факултета по медицина са закупени мултимодулна 
видеоендоскопска апаратура от най-висок клас; съвременен ехокардиографски апарат 
от най-висок клас; мулажи за обучение на студенти по дисциплината „Анестезиология, 
спешна и интензивна медицина“; оборудвани са учебни зали към УС по ревматология, УС 
по белодробни болести и алергология, мултимедийна учебна зала към УС по кардиология. 
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През 2020 г. УС по УНГ болести придобива последно поколение операционен микроскоп след 
структурна инвестиция на МУ-Варна. Инвестицията на МУ-Варна в тази апаратура осигурява 
най-модерния операционен микроскоп в страната за нуждите на оториноларингологията. 
За Факултета по дентална медицина са направени инвестиции в светлинен микроскоп Leica 
DM100 Led с цветна цифрова камера и софтуер за хистоморфометричен анализ; апаратура 
и консумативи за хистология на твърди срезове; ултразвукова вана; комплект за механична 
обработка на кости; лиофилизатор Alfa 1-2LDPlus; нова климатична и вентилационна система 
за кабинети и операционни зали на операционен сектор. Секторът по „Аудио-вестибуларна 
медицина“ към Университетския медико-дентален център е оборудван с най-модерна 
апаратура на производител „Interacoustics“, която дава възможност за пълен анализ на слуха 
и вестибуларния анализатор със специален научен модул за обобщаване на изследванията на 
всички пациенти и анализ.
Освен държавната субсидия, през 2020 г. в МУ-Варна са реализирани приходи, помощи и 
дарения в размер на 35 031 450 лв., които са с 1 072 399 лв. повече спрямо 2019 г. и с 832 450 лв. 
повече от планираните. През същия период са направени инвестиции в машини, съоръжения 
и оборудване на стойност 5 423 162 лв.; за придобиване на сгради – 1 974 336 лв.; за придобиване 
на компютри и хардуер – 1 800 865 лв.; за придобиване на програмни продукти и лицензи за 
програмни продукти – 551 851 лв.; за придобиване на стопански инвентар – 143 176 лв.
В последното издание (за 2020 г.) на рейтинговата система на висшите училища в Република 
България МУ-Варна се класира на 2-ро място в професионално направление 7.1 Медицина, което 
е показателно за качеството на обучение във Факултета по медицина. Още по-категорични са 
данните на някои международни рейтингови системи – в класацията „Top Public Universities 
in Bulgaria“ (2020) на платформата UniRank: 4International Colleges & Universities (www.4icu.
org) МУ-Варна е на пето място сред българските университети, изпреварвайки всички висши 
медицински училища.

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ  
„ПРОФ. Д-Р П. СТОЯНОВ“ – ВАРНА 
В ЦИФРИ В НАВЕЧЕРИЕТО НА 
СВОЯТА 60-ГОДИШНИНА

Факултети 4

Колежи 1

Департаменти 1

Институти 1

Филиали 3

Катедри 54

Служители 1469

Академичен състав 843

Професори 85

Доценти 172

Главни асистенти 134

Асистенти 406

Преподаватели 46

Доктори на науките 40

Доктори 396

Акредитирани докторски програми 62

Действащи докторанти 379

Студенти 6019

Студенти – българоезично обучение 4370

Студенти – англоезично обучение 1649

Клинични бази за специализация 89

Специализанти 1445
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Дирекцията е създадена през март 2020 г. с решение на Академичния съвет 
с директор проф. д-р Албена Георгиева Керековска. В състава й се включват: 
Учебен отдел, Интернационален център за електронно и дистанционно 
обучение и Център за професионално обучение

Проф. д-р Албена Георгиева Керековска е родена 1965 г. във Варна. 
Завършва с отличен успех специалност „Медицина“ в МУ-Варна (1990). Има 
придобита специалност „Социална медицина и здравен мениджмънт“. 1994 
г. е хоноруван асистент, а от 1995 г. след конкурс е назначена като редовен 
асистент в Катедрата по социална медицина, биостатистика и медицинска 
информатика в МУ-Варна. 2000–2004 е докторант на Гламоргански 
университет, Великобритания (сега University of South Wales), където 2004 
г. защитава дисертационния си труд и придобива образователната и научна 
степен „доктор“. 2007 е избрана за редовен доцент към Катедра „Социална 
медицина и организация на здравеопазването“, а 2015 за професор към 
същата катедра. От март 2012 е зам.-ректор по учебната дейност на МУ-
Варна, а от март 2020 – директор на Дирекция „Учебна дейност“. 2008–2012 
е председател на Комисията по етика на научните изследвания към МУ-
Варна, а понастоящем неин редовен член. Гост-преподавател е в Училището 
по обществено здравеопазване в Рен, Франция, Гламоргански университет 
– Великобритания и Егейски университет – Измир, Турция. Специализира 
и участва в курсове за повишаване на квалификацията си в областта на 
общественото здравеопазване, съвременната епидемиология, здравната 
политика и медицинската етика в: Единбургски университет, Университета 
в Кеймбридж и Университета на Южен Уелс (Великобритания); Факултета 
по здравни науки към Маастрихтски университет (Холандия); Залцбург 
(Австрия); Дубровник (Хърватска); Прага (Чехия) и др.
Участва в 19 дългосрочни проекта, повечето от които международни, като 
е ръководител на 3 от тях. 
Има над 150 научни публикации и съобщения, от които над 50 в 
чужбина. Автор и съавтор е на 13 монографии, учебници и учебни 
помагала. Основните й научни интереси и разработки са в областта на 
здравната политика, промоцията на здраве, научноизследователската и 
публикационна етика, оценка и детерминанти на общественото здраве и 
неравенства в здравето. 
Главен редактор е на сп. „Scripta Scientifica Salutis Publicae“ и член на 
редакционната колегия на „Scripta Scientifica Medica“ и „Варненски 
медицински форум“. Член е на международни и национални 
професионални и научни организации: Европейската асоциация по 
обществено здраве (EUPHA); Български лекарски съюз (БЛС); Съюз на 
учените в България (СУБ); Научно дружество по социална медицина; 
Българско научно дружество по обществено здравеопазване; Българска 
асоциация по биоетика и клинична етика; Сдружение с нестопанска 
цел „Обществено здравеопазване'99“ – Варна; експерт по биоетика към  
UNESCO.

ДИРЕКЦИЯ  
УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

Проф. д-р Албена 
Керековска, д.м.,
директор на  
Дирекция „Учебна 
дейност“ 
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ОТДЕЛ „УЧЕБЕН“

Светлана Драганова Грънчарова е ръководител на Учебен отдел от 2012 
г. Родена през 1979 г. в гр. Сливен. Има бакалавърска и магистърска степен 
от Икономически университет – Варна, специалност „Информатика“. През 
2013 г. защитава магистърска степен по здравен мениджмънт към Факултета 
по обществено здравеопазване при МУ-Варна, а от 2004 г. става част от екипа 
на Отдела по информационен мениджмънт и технологии към МУ-Варна и се 
развива в областта на софтуерните технологии за организация на учебния 
процес и прием на студенти. През годините съвместно с колеги от отдела 
по информационни технологии и учебен отдел режисира създаването, 
внедрява и развива редица софтуерни продукти, свързани с организация 
на учебния процес, планиране и отчитане на заетостта на учебната база, 
натовареността на преподавателите, студентския статус и обслужване на 
студентското положение, кандидатстването и отпускането на стипендии, 
кандидатстване и настаняване в студентските общежития, както и 
кандидатстудентските кампании по прием на български и чуждестранни 
студенти. От 2016 г. е ръководител и на европейския проект „Студентски практики“ – фаза 
1 и фаза 2, в който до този момент успешно са преминали своето допълващо практическо 
обучение над 2000 студенти.
Учебен отдел е основно звено в МУ-Варна от самото му създаване – вече 60 години! При 
формирането на отдела (1961) единствен негов член и вторият служител, назначен в МУ-
Варна, е била неговата ръководителка Йорданка Дремжиева. До 2004 г. Учебен отдел 
организира конкурсите и контролира специализациите, които се провеждат в базите за 
практическо обучение, разположени в Североизточна и Югоизточна България. До 2012 г. 
отговаря за изготвяне на докладите и приложенията към тях за институционална и програмна 
акредитации. Близо 50 години след създаването на МУ-Варна, до откриването на факултетите, 
в Учебен отдел се извършва и административното обслужване на български и чуждестранни 
студенти (от записване до дипломиране). През този период отделът организира изцяло и 
тържествените промоции на завършващите студенти.
Ръководители на Учебен отдел през годините са Йорданка Дремжиева (1961–1978), Камен 
Ло па нов (1979–1982), Светлана Зоин (1983–2006), д-р Станимир Киряков (2007–2011), 
Светлана Грънчарова (от 
2012 ). Настоящият състав на 
отдела включва: инж. Росица 
Маркова и Даниела Славова - 
експерти „Учебни планове и 
програми“; Иглика Щерева - 
експерт „Прием на студенти 
и здравно осигуряване“; 
инж. Даниела Господи нова - 
експерт „Социални дейности 
и студентски общежития“; 
Миряна Аранудова и 
Маргарита Илиева - 
експерти „Анализ данни“; 
инж. Радостина Андонова – 
експерт “Прием на студенти”; 
Ралица Иванова-Василе-
ва, Ивелина Миронова 
и Кристина Димчева - 

Светлана Грънчарова, 
ръководител отдел

Екип на отдел “Учебен”
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организатори „Прием на студенти англоезично обучение“; Ивелина Борисова – орга низатор 
„Социални дейности“.
За последните 8 години броят на студентите в МУ-Варна нараства повече от два 
пъти, като към 2020 г. е 6021 души, обучаващи се в 28 специалности в общо че - 
тири факултета, един колеж и три филиала. Тук се подготвят кадри в професионалните 
направления „Медицина“, „Стоматология“, „Фарма ция“, „Обществено здра ве“, „Здравни 
грижи“ и „Електро техника, електроника и автоматика“.

Основни дейности
• Административно плани ране, организация, про веж дане, контрол и от чи та не на учебния 

про цес в основните зве на и филиалите на универ ситета.
• Развитие и внедряване на съвременни интерактивни софтуерни продукти за административно 

обслужване на учебния процес, както и за отдалечен достъп на студенти и преподаватели, с 
помощта на Отдела по информационни технологии.

• Организиране, контрол за законосъобразност и издаване на дипломите за завършено висше 
образование, както и европейските дипломни приложения.

• Планиране, организиране и провеждане на кандидатстудентските кампании по прием на 
български и чуждестранни студенти.

• Организиране на приемането и обработването на документи и изготвяне на класиране за 
стипендии, помощи и награди за студенти и докторанти.

• Организация на кандидатстване, класиране и заповеди, свързани с настаняването на 
студенти, докторанти и преподаватели в общежитията на МУ-Варна.

• Здравно осигуряване на студентите в МУ-Варна.
• Обобщаване и подаване на разнородна информация за студенти и преподаватели към 

външни за университета структури и регистри (Министерство на образованието и науката, 
Министерство на здравеопазването, Национален център за информация и документация, 
Национален статистически институт, МЕР, Миграция, НАОА и др.) .

• Подаване на информация и поддържане на „Регистър на действащи и прекъснали студенти 
и докторанти“ и „Регистър на завършилите студенти“, актуализиране на информацията в 
„Регистър на акредитираните висши училища“ към МОН.

• Изготвяне на справки и отчети за нуждите на академичното ръководство и административните 
звена в МУ-Варна.

• Целогодишно изготвяне на справки за общата учебна натовареност на катедри/УС и 
индивидуални справки за учебна натовареност на преподаватели от всички основни звена 
и филиалите на университета, необходими при обявяване на конкурси, сключване на 
граждански договори, участие в комисии за държавни изпити за специалност, изплащане на 
допълнително възнаграждение на преподавателите.

• Активно участие в подготовката, разкриването и стартиране на дейността в новите факултети 
/ филиали / колеж.

• Подпомагане издаването на информационни и рекламни материали и справочници за 
кандидатстудентската кампания и прием на български и чуждестранни студенти.

• Информационно поддържане и ежегодно актуализиране на специализираните интернет 
страници на МУ, насочени към кандидат-студенти и прием на студенти – на три езика: 
български, английски и немски.

• Организацията на Дни на отворени врати и други събития, представящи университета пред 
кандидат-студенти (български и чуждестранни) и обществеността.

• Участие в реализирането на дейности по проекти, свързани с подобряване на качеството на 
висшето образование и бъдещата реализация на студентите – Проект на МОН „Студентски 
практики“, финансиран по ОП НОИР.
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ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ЕЛЕКТРОННО И 
ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
Проф. Иван Стоянов Мерджанов, д.п., е директор на Интернационалния 
център по електронно и дистанционно обучение от 2014 г. 
Роден през 1962 г. във Варна. Завършва Първа езикова гимназия с немски 
език във Варна и немска филология във Великотърновски университет 
(ВТУ) „Св. св. Кирил и Методий“ и Университета в Росток, Германия, 
1987 г. Придобита специалност по немска филология. Специализира 
съвременна немска литература във В. Търново. Гимназиален учител в 
Провадия (1987–1990) и преподавател и ръководител на Катедрата по 
чужди езици на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ в Свищов (1990–1992). 
От 1992 г. е преподавател и старши преподавател по специализиран 
немски език за медицински цели в МУ-Варна. Има над 60 публикации 
и участия в научни конференции, специализира в Залцбург, Дюселдорф 
и Мюнхен. Основни научни разработки в областта на: методиката на 
чуждоезиковото обучение, дидактиката на електронното обучение и 
приложението на дигиталните медии в преподаването на специализиран 
чужд език. Придобива образователната и научна степен „доктор“ (2013), доцент и директор 
на Интернационалния център по електронно и дистанционно обучение на МУ-Варна (2014). 
професор в Катедра „Западни и класически езици“ на Департамента по чуждоезиково обучение, 
комуникации и спорт (2020). 
Цен търът е създаден в рамките на проект BG051PO001-4.3.04-0068 по Оперативна програма 
(ОП) „Развитие на човешките ресурси“ – Развитие на електронни форми на дистанционно 
обучение в системата на МУ-Варна. Първоначално с решение на Академичния съвет на МУ-
Варна е създаден Център за дистанционно обучение, който по-късно е преобразуван в ЦЕДО 
– Център за електронно и дистанционно управление. През 2018 г. центърът е преименуван 
в Интернационален център за електронно и дистанционно обучение (ИЦЕДО) във връзка 
с неговата международна активност в различни проекти и партньорства и работата му със 
студенти от повече от 40 страни. Основната функция на центъра е да организира, координира 
и подпомага създаването, използването и управлението от страна на преподавателите и 
студентите на електронни учебни ресурси в платформата Blackboard. Центърът осъществява 
дейности по осигуряване прилагането на електронно базирано обучение в дисциплини от 
редовна, задочна и дистанционна форма на обучение, съдействие за въвеждането и развитието 
на дистанционната форма на обучение в университета, планиране и организационно 
осигуряване на провеждането на електронно базирани краткосрочни курсове за езиково 
или друго обучение, техническо осигуряване на електронното и дистанционното обучение 
и в частност на електронната комуникация и отдалечената връзка между студентите и 
преподавателите в реално време, участие в разработването на вътрешни стандарти за 
електронно и дистанционно обучение и дистанционно изпитване в МУ-Варна, подготовка и 
разпространение на онлайн курсове и ресурси, аудио-визуална продукция за специалностите 
и курсовете за електронно и дистанционно обучение и др. 
Оперативната работа на ИЦЕДО се осъществява от два профилирани сектора – Сектор „Развойна 
дейност“ и Сектор „Педагогика на електронното обучение“ – и от системния администратор. 
Сектор „Развойна дейност“ съдейства за организирането на дистанционна форма на обучение 
(ДФО), осигуряването им с електронни ресурси и безпрепятствената комуникация между 
участниците в ДФО, поддържа интерактивната връзка студент-преподавател в електронните 
платформи на университета, консултира преподаватели и студенти, изготвя разяснителни 
материали за съответните платформи с цел подпомагане на учебния процес и ползването на 
платформите от страна на студенти и преподаватели и др. Сектор „Педагогика на електронното 
обучение“ подготвя на учебните програми за тематични, лекционни и практически курсове, 

Проф. Иван Мерджанов, 
ръководител на ИЦЕДО
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планира, организира и провежда обучения на преподаватели в ДФО и провежда годишни 
анкетни проучвания, свързани с удовлетвореността и ползваемостта на платформата. 
Системният администратор, който контролира, актуализира, модифицира и отстранява 
проблеми при работата на учебна платформа Blackboard в МУ-Варна и заедно със служителите 
от отдел „Информационно осигуряване и технологии“ следи за нормалното функциониране 
на учебната платформа Blackboard, нейното мобилно приложение и Moodle на университета. 
От своето създаване досега ИЦЕДО подпомага работата на преподавателите и студентите от 
всички факултети на университета, както и на Медицинския колеж и филиалите в Сливен, Шумен 
и Велико Търново. До януари 2020 г. общият брой на откритите дисциплини в Blackboard е бил 
1774, а общият брой на потребителите (преподаватели, студенти, специализанти, докторанти) 
към края на декември 2019 г. е 10 326. Броят на всички регистрирани преподаватели и служители 
надминава 800, като през април 2020 г. в разгара на пандемията активните потребители 
достигат 4176 на час, а отварянето на онлайн ресурси се повишава от 107 469 през 2018 г. до 
над 342 000 на ден през март 2020 г. Общото количество инсталирани материали от 2014 г. до 
2020 г. нараства от 10 237 МВ (2016) до 280 GВ – лекции, упражнения, видео материали, тестове 
и т.н. Активната и насочената към потребителите работа на центъра като водеща структура на 
МУ-Варна бе отличена с наградата за принос за развитие на електронното обучение в България 
и като водещ университет при използването на Blackboard на конференцията „Иновации 
и образование“ през април 2016 г. Приносът на ИЦЕДО към модерния облик на МУ-Варна 
намери своето отражение и в получената награда в категория „Best Innovation for Education“ 
по време на осмото издание на един от най-мащабните форуми за технологии, иновации и 
предприемачество в Европа – Webit Festival 2017. 
С подкрепата на ръководството на МУ-Варна са разработени и функционират онлайн базирани 
видео материали и инструкции за работа с електронната платформа с цел осигуряване на 
непрекъснато и независимо от времето и мястото обучение на преподавателите и студентите 
от МУ-Варна. От февруари 2018 г. всеки семестър се организират редовни специализирани 
курсове на различни нива за подготовка на електронни (и онлайн) курсове и изпити в 
Blackboard. От декември 2016 г. функционира изнесен офис на ИЦЕДО на територията на 
УМБАЛ „Св. Марина“, който подпомага работата в електронната платформа и организацията 
на електронните ресурси на всички клинични катедри в болницата. 
Сътрудниците на ИЦЕДО повишават непрекъснато квалификацията си, като се включват 

в организираните от 
представителите на Blackboard 
обучения през 2015 г. и 2016 
г., както и в онлайн обучения, 
които подпомагат тяхната 
комплексна дейност. 
Настоящият състав включва: 
Николай Ангелов Драг нев 
- системен админи стратор; 
Милена Валентинова Драг-
нева, инж. Илияна Петрова 
Георгиева - експерти, обу чение 
и квалификация; гл. ас. Силвия 
Павлова Николова, инж. Сияна 
Пламенова Александрова, 
Мариана Петрова Белова, 
Мартин Добринов Люб-
чев - органи затори, обучение 
софтуер ни приложения.Екип на Интернационален център по електронно и дистанционно 

обучение
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ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ 
Дияна Георгиева Попова e директор на Центъра за професионално обучение 
(ЦПО) към МУ-Варна от 2018 г. Родена през 1984 г. във Варна. Завършва 
с отличие Медицински колеж – Варна специалност „Медицинска сестра“  
(2005). Придобива бакалавърска степен по здравен мениджмънт в МУ-
Варна (2007). Завършва магистърска програма по управление на здравните 
грижи (2013). От 2013 до 2018 г. работи като организатор на обучението в 
ЦПО. Член на Българската асоциация на професионалистите по здравни 
грижи (БАПЗГ). Автор на учебните програми и учебните планове за 
професиите ,,Асистент на лекар по дентална медицина“, ,,Козметик“, 
,,Организация и технология на козметичните услуги“, ,,Организация и 
технология на маникюрната и педикюрната дейност“, ,,Маникюр, педикюр 
и ноктопластика“.
Центърът за професионално обучение е създаден през 2012 г. с решение на 
Академичния съвет на МУ-Варна по инициатива на д-р Людмил Стефанов 
Цветков. В Центъра се извършва професионално, продължаващо и 
допълнително обучение по професии от сферата на професионалното 
обучение и образование. Центърът има лицензия за обучение по следните професии: „Здравен 
асистент“, „Болногледач“, „Асистент на лекар по дентална медицина“, „Организация и 
технология на козметичните услуги“, „Козметик“, „Организация и технология на маникюрната 
и педикюрната дейност“, „Маникюр, педикюр и ноктопластика“.
Директор на Центъра от 2013 до 2018 г. е д-р Людмил Стефанов Цветков. 
Първите професии в лицензията на ЦПО са ,,Здравен асистент“ и ,,Болногледач“. До момента 
обучение по професията ,,Здравен асистент“ са преминали 61 души. Придобилите трета степен 
на професионална квалификация здравни асистенти и втора степен – болногледачи, работят 
в сферата на здравните грижи – в структурите на лечебните заведения за активно лечение, 
в лечебни заведения за долекуване (медицински и рехабилитационни заведения, заведения 
за медико-социални грижи с настаняване), в общността (хосписи за терминално болни, в 
домашни условия, в социални заведения за стари хора и домове за хора с увреждания). 
През 2019 г. Центърът допълва своята лицензия с нова професия ,,Асистент на лекар по дентална 
медицина“. Придобилите до момента 17 души трета степен на професионална квалификация 
по професията „Асистент на лекар по дентална медицина“ подпомагат/асистират лекаря по 
дентална медицина в предоставянето на денталномедицинска помощ в лечебни заведения 
за първична и специализирана денталномедицинска помощ, регистрирани по Закона за 
лечебните заведения (ЗЛЗ). 
През 2020 г. лицензията е допълнена с 4 нови професии: 
• Организация и технология на козметичните услуги 
• Козметик 
• Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност 
• Маникюр, педикюр и ноктопластика 
В Центъра преподават хабилитирани и нехабилитирани преподаватели от всички учебни 
сектори на МУ-Варна в зависимост от нуждите и спецификата на всяка професия, по която се 
провежда обучение.

Дияна Попова,
директор на ЦПО
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Дирекцията е създадена през март 2020 г. с решение на Академичния 
съвет с директор проф. Тодорка Игнатова Костадинова, д.и. В състава 
й се включват: отдел „Международно сътрудничество“, отдел „Проектна 
дейност“ и отдел „ Управление на качеството и акредитация“. 
Проф. Тодорка Костадинова, д.и., завършва средното си образование 
в Езикова гимназия „Гео Милев“ в гр. Добрич с немски, английски и 
руски език. Има магистърски степени „Икономика“ и „Педагогика“ от 
Икономически университет – Варна, „Психология“ от ВСУ и докторска 
степен по икономика от УНСС – София под научното ръководство на 
проф. Евгения Делчева, д.и.н., и проф. д-р Димитър Камбуров, д.м.н. Тя 
има две специалности в областта на здравеопазването: „Икономика на 
здравеопазването“ и „Медицинска информатика и здравен мениджмънт“, 
и е експерт към Националната агенция по оценка и акредитация (НАОА). 
Преподавател е по стратегическо управление в Катедрата по икономика и 
управление на здравеопазването от създаването й до момента. Чете лекции 
като гост-преподавател в университета в Берн (Швейцария) и Медицински 
университет – Виена (Австрия). Специализира болничен мениджмънт в 
университетските болници в Цюрих и Берн, Швейцария, преструктуриране 
на университетското образование по здравен мениджмънт в университет 
Маастрихт, Холандия, и университет Манчестър, Великобритания; здравна 
политика, финансиране и мениджмънт в здравеопазването в университет 
„Джордж Вашингтон" (The George Washington University) и „Джорджтаун" 
(Georgetown University), САЩ (2003-2004). След специализацията е 
избрана за член на академичния състав на катедрата по глобално здраве 
в университета George Washington (2004-2009). Специализира и работи 
в изследователския екип за Източна Европа на „University of California, 
Berkeley“ (САЩ) в периода 2008-2012 г. Научните й интереси са в областта 
на стратегически мениджмънт, социален маркетинг и предприемачество, 
интегрирани грижи, управление на промяната, развитие на екипи и 
проектен мениджмънт. В тези области има 15 докторанти, над 160 научни 
публикации и съобщения, автор и съавтор е на 11 монографии и учебници. 
Участва в над 90 национални и международни проекти. Проф. Костадинова 
съчетава своя професионален опит като академичен преподавател, 
изследовател и ръководител на проекти на различни ръководни позиции 
на организационно, национално и международно ниво като декан на 
Факултета по обществено здравеопазване (2011); зам.-ректор (2012-2020), 
зам.-министър на здравеопазването на Р България, член на Надзорния съвет 
на Националната здравноосигурителна каса (2009–2010); член на борда на 
Европейската федерация на болниците (HOPE) 2006–2018г., координатор 
за България в международната мрежа за здраве в Югоизточна Европа 

ДИРЕКЦИЯ 
МЕЖДУНАРОДНО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО, 
АКРЕДИТАЦИЯ И 
КАЧЕСТВО

Проф. Тодорка 
Костадинова, д.и., 
директор на Дирекция 
„Международно 
сътрудничество, 
ак редитация и 
качество“



71

(2009-2010) и зам.-председател на борда на Европейската асоциация по здравен мениджмънт в 
Брюксел (EHMA) от 2020 г. Тя е зам. главен редактор на научните списания „Здравна икономика 
и мениджмънт“ и „Scripta Scientifica Salutis Publicae“ и член на издателската група Internationаl 
Journal of Integrated care. Член на: Съюз на учените в България; Българско научно дружество 
по обществено здравеопазване; Асоциация за устойчиво развитие; Европейска асоциация по 
обществено здраве (EUPHA); Европейска експертна мрежа по планиране и прогнозиране на 
човешките ресурси в здравеопазването;  Управителен съвет на Европейската мрежа за тежест 
на заболяванията (COST Action „European Burden of Disease Network“).

ОТДЕЛ „МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“
Ръководителят на отдела от 2007 г. г. е доц. Анета Докова, д.и. Родена през 
1967 г. във Варна. Завършва английска филология в Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“ (1991) и магистратура по здравен мениджмънт в 
МУ-Варна (2001). От 1995 г. участва в международни проекти в областта 
на образованието, здравеопазването, чуждоезиковото обучение по 
програмите на ЕС „TEMPUS”, „Leonardo da Vinci”, „Grundtwig”, VII Рамкова 
програма и програма „Еразъм“. Защитава докторска дисертация през 2016 
г., а от 2018 г. е доцент в Катедрата по логопедия и медицинска педагогика 
към Факултета по обществено здравеопазване. Основните й научни 
интереси са в областта на управлението и устойчивостта на проектите в 
здравеопазването, управлението на международни проекти, общностно-
академичните партньорства, мобилността на здравните професионалисти 
и др. 
От създаването на МУ-Варна международните връзки се ръководят 
пряко от Ректора и се координират от ректората. От 1991 г. сътрудник 
по международно сътрудничество към ректората е Анета Докова. 
Особено значително и устойчиво постижение на Международния отдел 
е създаването, организацията и реализацията на програмата за англоезично обучение, 
което стартира през академичната 2004 г. С разрастването на международните контакти на 
университета и дейностите, свързани с пълноправното членство на Република България в 
Европейския съюз, през 2004 г. Международният отдел се преструктурира и се създава Център 
по европейска интеграция с ръководител доц. Емануела Мутафова. С Решение на Академичния 
съвет на МУ-Варна от 25.03.2007 г. Центърът се преименува в Международен отдел и в него 
са привлечени сътрудници по различните направления и програми. От март 2012 г., за да 
се отговори на променените реалности в сферата на висшето образование и подготовката 
на проекти по структурните фондове, се обособява нов отдел „Международни проекти и 
програми“, а Международен отдел е преименуван на отдел „Международно сътрудничество“, 
като запазва функциите си. Към него преминава организацията и координацията по 
програма „Еразъм“. През периода на своето съществуване в отдела са обучени и изградени 
много експерти със специфични знания, умения и компетентности, които през годините 
продължават кариерното си развитие в други екипи на университета или извън него. Сред тях 
са Светлана Панайотова, административен координатор по програма „Еразъм“ и Еразъм+“ 
(2012–2020), с активен принос за националната награда за МУ-Варна за най-добро качество на 
управлението на дейностите по програма „Еразъм“ (2019); Слава Пенова (2004–2008); Сияна 
Смолецова (2014–2018); Александра Стефанова (2014–2017); Андрей Паунов (2010–2013); 
Аделина Маркова-Лазарова (2005–2008). 
• Обмен на информация с академични институции от чужбина относно структурата, 

организацията и управлението на учебния и научноизследователски процес.
• Обмен на учебна и научна литература, добри практики и иновации.
• Подпомагане на членството (индивидуално и колективно) в световни и европейски 

Доц. Анета Докова, 
д.и., ръководител 

отдел
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академични, образователни и 
научни организации, работни групи 
и комисии, както и участието в 
тяхната дейност.

• Подготовка и сключване 
на двустранни и многостранни 
договори за международно 
сътрудничество с институции в 
страната и чужбина.

• Подпомагане на съвместни 
двустранни и многостранни 
разработки на научни и учебно-
методически проблеми.

• Издаването на 
информационни материали за 
международното сътрудничество и 
програма „Еразъм+“ на МУ-Варна.

• Организиране и провеждане 
на семинари, курсове и други 
форми на обучение и информиране 
по проблемите на европейската 
интеграция във висшето 
образование за преподаватели, 
студенти и административен 
персонал.

• Изпращане на студенти, 
докторанти, преподаватели и 
административен персонал 
за обучение и повишаване на 
квалификацията им в чужбина 
по европейски програми и 
по международни договори и 
споразумения със страни от 

Европейския съюз и извън него.
• Координиране на обмен и обучение в Медицински университет – Варна на студенти, 

преподаватели и административен персонал от чуждестранни образователни институции 

Международен семинар по контратероризъм с участието на 
лектори от Израел и САЩ, организиран от МУ-Варна

Посещение в МУ-Варна на официална делегация от 
Посолството на Република Нигерия в Букурещ

Международна конференция по проект на ЕК „Планиране и прогнозиране на човешките ресурси в 
здравеопазването“
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по двустранни споразумения, 
международни договорености и по 
програми на Европейския съюз.

• Представяне на информация за 
МУ-Варна и неговата дейност в 
чуждестранни медии, справочници, 
бюлетини, интернет и на 
заинтересовани организации и лица.

• Подготовката и осъществяване 
на събития за академична, 
социална и културна адаптация 
на чуждестранни студенти и 
преподаватели по време на престоя 
им в МУ-Варна.

• Други форми за реализация 
на договорените дейности по 
двустранни и многостранни 
договори;

МУ-Варна развива и поддържа 
устойчиви партньорства с повече от 
90 университета в над 30 страни от 5 
континента. Нашите партньорства са 
свързани с основните образователни, 
научни, културни цели и приоритети 
на университета. 
Програма „Еразъм+“:
От 2000 г. МУ-Варна работи по 
програма „Сократ – Еразъм“. 2007 г. 
университетът получава разширена 
университетска харта „Еразъм“, а през 
декември 2013 г. – университетска 
харта за програмния период 2014–
2020. През пролетта на 2021 г. 
МУ-Варна получи харта за новия 
програмен период 2021–2027 за работа 
по програма „Еразъм+“. 
В края на 2018 г. МУ-Варна получава 
национална награда от Центъра за 
развитие на човешките ресурси – 
плакет и сертификат за качество за 
цялостната си работа по програма 
„Еразъм+“.
Към началото на 2021 г. МУ-Варна има 
сключени двустранни споразумения по 
програма „Еразъм+“ с 55 университета 
от 20 европейски страни.
Университетът е в непрекъснат процес 
на преговори с евентуални бъдещи 
партньори за разширяване на броя и 
обхвата на сътрудничествата за обмен 
по програма „Еразъм+“.

Екип на отдел „Международно сътрудничество“

Летни стажове на студенти от МУ-Варна в Русия

Мобилности на студенти от МУ-Варна по програма 
„Еразъм+“
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Настоящ състав: доц. Анета Докова, д.и. – ръководител отдел; Ваня Маринова – екс-
перт „Международно сътрудни чество“; Силвана Добрева – експерт „Международно 
сътрудничество“, администра тивен координатор по програма „Еразъм+“; Мариана Мирчева 
– екс перт „Международно сътрудничество“, администра тивен коорди натор по програма 
„Еразъм+“.

ОТДЕЛ „ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ“
Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна има 
дългогодишен опит в реализацията на национални, европейски и 
международни проекти за повишаване качеството на образователната 
и научноизследователската си дейност. Проектите на Медицински 
университет - Варна са взаимно обвързани, последователни, позволяват 
надграждане на постигнатото и дават основа за устойчиво научно развитие. 
Резултатите от проектанта дейност са значими не само на регионално, но и 
на национално и международно ниво. 
През 2012 г. в Медицински университет - Варна е създаден отдел 
„Международни програми и проекти“, който работи за устойчивост на 
резултатите от изпълняваните и бъдещите проекти и интегрира усилията 

на различните университетски звена за осъществяване на планираните 
научни и академични приоритети за развитие на МУ-Варна. 
От началото на 2018 г. координацията на проектната дейност се 
осъществява от две звена – „Институционални проекти“ към отдел 
„Международно сътрудничество“ и Научноизследователския институт 

на Медицински университет – Варна. С решение на Академичния съвет през април 2021 г. 
от звено „Институционални проекти“ се обособява отдел “Проектна дейност” с ръководител 
Александър Дончев, д.и. 
Дейности, извършвани от отдела: 
• търси активно възможности, обработва и разпространява информация за участие 

в европейски и национални проекти и програми, както и информира своевременно 
академичната общност и всички структури на университета за тях; 

• консултира екипите, подготвящи нови проекти за кандидатстване, относно необходимите 
административни доку-
менти от страна на 
Медицински университет 
- Варна и координира 
подаването на документите 
със съответните екипи; 

• информира екипите и 
експертите за резултатите 
от срещи и преговори за 
участие на университетско 
ниво, свързани с 
европейски и национални 
проекти и програми;

•  участва в изграждането 
и поддържането на мрежа 

Александър Дончев, д.и., 
ръководител отдел
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от потенциални партньори за включване на Медицински университет – Варна в европейски 
и национални проекти и програми; 

• участва в реализирането на дейностите по одобрени проекти – организиране на работни 
срещи, обучения, семинари и информационни дни; 

• организира изготвянето и подписването на договори и споразумения, свързани с европейски 
и национални проекти и програми; 

• организира и поддържа документация и архив на университетските международни проекти 
и програми.

Полученото финансиране за периода 2013–2019 г. от проектната дейност е 22 049 336, 56 лв., 
като са реализирани: 
• 9 проекта по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 
• 4 проекта по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 
• 1 проект по Оперативна програма за морско дело и рибарство, 
• 1 проект по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика“, 
• 1 проект по Оперативна програма „Регионално развитие“, 
• 5 проекта по Програма „Учене през целия живот“, 
• 6 проекта по VII Рамкова програма, 
• 1 проект по „Международен 

фонд Козлодуй“, 
• 1 проект към Агенция на 

ООН: УНИЦЕФ, 
• 6 проекта по Хоризонт 

2020, 
• 30 проекта към фонд 

„Научни изследвания“, 
• 1 проект към Финан-

совия механизъм на Евро-
пейското икономическо 
про  стран ство 2009–2014, 

• 3 проекта към COST 
(Програма за Европейско 
сътрудничество в областта 
на научните и техническите 
изследвания), 

• 3 проекта към Health 
Programme (2008-2013) – 
Програма за здраве, 

• 1 проект към фондация „Александър фон Хумболт“, 
• 4 проекта към фонд „Култура“ на Община Варна, 
• 1 проект към Национална пътна карта за научна инфраструктура, 
• 3 проекта по Национална програма „Млади учени и постдокторанти“ – МОН. 
Настоящият състав включва: Александър Дончев, д.и. – ръководител отдел; Илияна Георгиева 
– експерт „Проектна дейност“.

Екип на отдел „Проектна дейност“
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ОТДЕЛ „УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И 
АКРЕДИТАЦИЯ“

Ръководител на отдел „Управление на качеството и акредитация“ от 
2012 г. е Симона Калчева Узунова. Завършва средното си образование в 
езикова гимназия „Н. Й. Вапцаров“ – Шумен с английски и немски език. 
Има магистърска степен по здравен мениджмънт от МУ-Варна. По време 
на следването си участва в обмен по програма „Еразъм“ с университета 
в Маастрихт, Холандия. Има защитено ниво B2 по немски език в Гьоте 
институт – Варна. След дипломирането си работи последователно в 
УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна и МБАЛ – Варна към ВМА.
Центърът по управление на качество е създаден 2001 г. със състав: доц. 
Лиляна Хавезова в качеството си на ръководител, Марияна Попова и 
Теодора Тодорова – технически организатори. Сътрудници към центъра 
са доц. Искра Мирчева, доц. Емануела Мутафова, доц. Златислав Стоянов 
и доц. Диана Петкова.
През 2006 г. за ръководител на центъра е назначена Светлана Зоин, а 
методически ръководител е доц. Лиляна Хавезова. От 2012 г. Центърът се 
преобразува в отдел „Управление на качеството и акредитация“ и е в ресора 

на зам.-ректор „Международно сътрудничество, акредитация и качество“ – проф. Тодорка 
Костадинова. Ръководител на отдела от 2012 г. е Симона Узунова, а в периодите 03.2013–09.2014 
г. и 04.2015–10.2017 г. временно изпълняващ длъжността е Марияна Попова. През 03.2020 г. 
отдел „Управление на качеството и акредитация“ преминава към Дирекция „Международно 
сътрудничество, акредитация и качество“ с директор проф. Тодорка Костадинова. 
През 2016 г. и 2020 г. екипът на отдела издава Информационен каталог (за периодите 2012–
2016 и 2016–2020), представящ дейностите, осъществявани от МУ-Варна във връзка с 
Вътрешната система по управление на качеството на обучение и акредитационните процедури 
в институцията за съответния период.
Основните задачи, изпъл нявани от екипа на Отдел по управление на качеството и акредитация, 
са свързани с:

І. Усъвършенстване на сис-
темата за управление ка-
чест вото на обучение в МУ-
Варна и адаптиране към 
проблемите на обра зова-
нието в европейски ма щаб с 
помощта на:
• анализ на съответ-
ствията между въведените 
правила и практики и 
изискванията на между-
народните стан дарти;
• дефиниране и утвърж-
да ване на политика на 
качеството в рамките на 
възприетата и декларирана 
мисия на университета;
• кадрово осигуряване на 
управление на качеството на 
всички нива;

Екип на отдел „Управление на качеството и акредитация“

Симона Калчева-
Узунова, ръководител 
отдел
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Екип на Дирек ция „Международно сътрудничество,  
ак редитация и качество“

• организиране на курсове и семинари за обучение на отговорниците по качество към 
основните звена на университета; 
• изготвяне и администриране на Ръководство по управление на качеството;
• оценка на резултатите от работата на системата за управление на качество чрез инструментите 
на вътрешния одит;
• подготовка и реализация на процедурите за външен одит чрез акредитация и системата 
EFQM;
• поддържане на непрекъсната обратна връзка със студенти, преподаватели и потребители на 
кадри чрез провеждане на регулярни анкетни проучвания.
ІІ. Осъществяване на цялостна организация и координация на дейностите по процедурите за 
акредитации в МУ-Варна, като:
• координира акредитационните процеси с НАОА и основните звена на МУ-Варна;
• поддържа информационни масиви, свързани с акредитационните процедури.
ІII. Атестиране на академичния състав:
• изработване, актуализиране и административно поддържане на атестационна карта, 

атестационна скала за оценка и инструкция за атестиране;
• организиране и координиране на атестационния процес;
• поддържане на електронен архив на атестационните карти.
ІV. Координиране на процесите за поддържане на високо рейтингово ниво на университета в 
национален и международен план чрез:
• обобщаване, обработка, въвеждане на информация за всички учебни и административни 

звена в МУ-Варна;
• подпомагане при организиране и координиране на национално анкетно проучване на 

студентите, преподавателите и административния персонал от МУ-Варна във връзка с 
Рейтинговата система;

• регулярно актуализиране на информацията за МУ-Варна в Регистъра на висшите училища 
към МОН;

• координиране на информацията с МОН и Институт „Отворено общество“;
• верификация на данните за МУ-Варна във връзка с Рейтинговата система на висшите 

училища на Република България;
• проучване на възмож нос ти за участие в международни рейтинго ви системи.
V. Координация на дейностите за определяне на базите за обучение на студенти и специализанти:
• изготвяне и админист риране 

на Процедура при сключване 
на договори с бази за обучение;

• поддържане на регистър на 
договорите;

• мониторинг на сроковете по 
договорите;

• координация при подпис ване 
на договори;

• изготвяне на справки, 
свързани с базите за обучение 
на студенти и специализанти.

Настоящият състав на отдела 
включва експертите Марияна 
Попова, Мартин Мирчев, д.уоз. 
Соня Неделчева, Теодора Русева и 
Петя Костадинова и координатор  
универ ситетски бази Полина 
Иванова.
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Научноизследователският институт към МУ-Варна (НИМУ-Варна) 
е основно звено за извършване на научни изследвания. Създаден е 
с Постановление №80 от 14 април 2016 г. на Министерския съвет на 
Р България. НИМУ-Варна започва своята дейност през 2018 г. със 
структуриране на капацитета и приемане на Правилник за дейността 
(Решение на Академичен съвет по Протокол №30/18.12.2017 г. ).
Със заповед на Ректора на МУ-Варна от 5.04.2018 г. за директор на НИМУ-
Варна е определен проф. д-р Антон Божидаров Тончев, д.м.н., а за зам.-
директори – проф. д-р Виолета Михова Йотова, д.м.н. („Научно-проектна 
дейност“) и проф. д-р Игор Борисович Резник, д.м.н. („Институтско-болнична 
координация“). Около основните за МУ-Варна научни приоритети 2015–
2020 г. са създадени пет научни направления: „Хранене и качество на 
живот“, „Клетъчна биология и генетика“, „Невронауки“, „Онкология и 
редки заболявания“ и „Обществено здраве и мениджмънт на болести“. По 
направленията са създадени първите научни групи.
С решение на Академичния съвет на МУ-Варна от юни 2019 г. направление 

„Клетъчна биология и генетика“ се преименува на „Имплантационна медицина и генетика“ и 
се създава шесто научно направление – „Биология на стволовите клетки и трансплантология“. 
След проведен международен конкурс за ръководител на направлението и същевременно ERA 
Chair по проекта с Европейската комисия е избран д-р Манлио Винчигуера, лидер на научна 
група в Центъра за клинични изследвания в Бърно, Чехия. Д-р Винчигуера е първи ERA 
Chair в България от създаването на тази програма (2014). С решение на Академичния съвет 
(Протокол №6 от 13.07.2020 г.) е направена промяна в структурата на НИМУ-Варна и е добавен 
зам.-директор „Иновации и трансфер на технологии“. Със заповед на Ректора на МУ-Варна 
от юни 2020 г. за зам.-директор е определена проф. Диана Иванова, д.б.н. На заседание на 
Научния съвет през юли 2020 г. е одобрено създаването на нова научна група към направление 
„Онкология и редки заболявания“, с която научните групи стават общо 21.
Управляващият орган на НИМУ е Научният съвет. Той се състои от 11 членове: директор, 
трима зам.-директори, зам.-ректор „Научна дейност“, директор на Дирекция „Международно 
сътрудничество, акредитация и качество“ и ръководителите на научните направления.
Научните цели и приоритети на института са свързани с Привличане на нови финансови 
ресурси за наука (фонд „Научни изследвания“, европейски и американски фондове, програмата 
COST и др.) и за увеличаване на публикационната активност в цитируеми източници. 
Професионални постижения и иновации:
А) Привлечени средства от грантови схеми за периода 2018–2020 г.
1. Фонд „Научни изследвания”: 2018 г. - 4 проекта на обща стойност 364 998 лв. ; 2020 г. - 3 
проекта на обща стойност 270 000 лв., вкл. по Национална научна програма „Петър Берон. 
Наука и иновации с Европа“. 
2. Програма „Хоризонт 2020“:
• проект „Feel4Diabetes“ с бюджет в размер на 201 031,25 евро за МУ-Варна;
• проект „ERA Chair TRANSTEM“ с бюджет 2 499 978,75 евро; 
• проект „PHENOMENO“ с бюджет в размер на 285 200 евро за МУ-Варна;

Проф. д-р Антон 
Тончев, д.м.н., 
директор на НИМУ

НАУЧНОИЗСЛЕДОВА-
ТЕЛСКИ ИНСТИТУТ
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• проект „DigiCare4You“ с бюджет в размер на 250 000 евро за МУ-Варна.
• 3. Министерство на образованието и науката:
• Национална програма „Млади учени и постдокторанти“ на МОН – по първи и втори етап на 

програмата МУ-Варна получава средства в размер на 119 676 лв. за всеки етап.
• Национална програма „Европейски научни мрежи“ – на 5 октомври 2020 г. стартира 

изпълнението на проект TransBrain по програмата. Първият етап на проекта е с бюджет в 
размер на 237 848 лв.

4. Програма „Наука и образование за интелигентен растеж“:
Проект „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, 
роботизирана и минимално инвазивна хирургия“ BG05M2OP001-1.002-0010. По проекта МУ-
Варна е партньор на Медицински университет – Плевен и Институт по роботика към БАН. 
Бюджетът, определен за МУ-Варна, е в размер на 5 млн лв. 
5. Други международни програми:
Проект NuTransAge – МУ-Варна си партнира с Института по хранене и обмяна на веществата 
в град Потсдам, Германия. Финансиране за МУ-Варна – 6000 евро. 
Б) Активности на Научноизследователския институт
1. Организирани срещи:
• „НИМУ-Варна семинари“: лекции на външни за МУ-Варна изследователи по научни теми или 

въпроси, свързани с грантовото финансиране (напр. грантови схеми на САЩ; мобилности 
в ЕС).

• „НИМУ-Варна корпоративни срещи“ – срещи с представители на бизнеса с цел създаване на 
партньорства и съвместно участие в проекти.

• Със студенти относно структурата и ролята на института и възможностите за участието им 
в научноизследователската дейност на сформираните научни групи.

2. Създаване на база данни за налични грантове и схеми според източника. 
3. Организиран Ден на отворени врати в Център по роботизирана хирургия МУ-Варна по проект 
BG05M2OP001-1.002-0010 
Център за компетентност.
4. Провеждане на 
международен конкурс за 
ЕНП ръководител/ERA Chair 
по проект TRANSTEM и 
назначаване на тази позиция 
на д-р Манлио Винчигуера.
Настоящият състав на 
Научноизследователския ин-
ститут включва проф. д-р 
Антон Тончев - директор; 
проф. д-р Виолета Йотова; 
проф. Диана Иванова и 
проф. д-р Иля Резник - 
зам.-директори; Мирослава 
Николова и Елица Дренска 
– екс перти; Гергана Игнатова 
– ад министративен секретар. Екип на Научноизследователски институт
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НАУЧНА ДЕЙНОСТ
Заместник-ректор „Научна дейност“ от 2018 г. до настоящия момент е 
проф. д-р Христина Николова Групчева, д.м.н. FEBO, FICO(Hon), FBCLA, 
FIACLE. Под прякото ръководство на проф. д-р Христина Групчева 
са следните университетски звена: отдел „Академична организация 
за клинични проучвания“, отдел „Издателска дейност“, Библиотека, 
Комисия по етика на научните изследвания и Научноизследователски 
институт, Вивариум, Център по транслационна медицина и клетъчна 
терапия, Лаборатория по вземане, обработка, преработка, съхранение и 
разпространение на амниотични мембрани.
Родена през 1968 г. в гр. Варна. Завършва МУ-Варна през 1992 г., а от 1996 г. 
е специалист по очни болести. Има множество специализации в Moorfields 
Eye Hospital, Лондон и Университета в Дънди, Великобритания. През 
2000 г. след спечелване на стипендия на Морис и Филис Пайкъл започва 
тригодишна научна и клинична специализация по роговица в Университета 
в Окланд, Нова Зеландия, където е старши асистент и заема клинична 
позиция в отделението по очни болести. Защитава докторска дисертация 
на тема „Микроструктурен анализ на роговицата в здраве и болест”. При 
завръщането си в България през 2003 г. е назначена за заместник-управител 
на „Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна“ 
ЕООД, а малко след това за асистент в Катедрата по неврохирургия, УНГ 
и очни болести. Доцент от 2006 г., доктор на медицинските науки от 2009 
г. и професор от 2010 г. През 2011 г. завършва магистратура по „Здравен 
мениджмънт“. През същата година става ръководител на Катедрата по 
очни болести и зрителни науки към МУ-Варна. През 2014 г. поема поста 
на заместник-ректор „Иновации и транслационна медицина“, а през 2019 
г. е избрана за управител на „Специализирана болница по очни болести за 
активно лечение – Варна“ ЕООД.
Проф. Групчева е управленец с над десетгодишен стаж и клиницист с 
тридесетгодишен опит. Има широки научно-практически интереси, над 
180 публикации и участие в 20 монографии и учебници, рецензент е в 
множество български и чуждестранни списания. Член на редколегията 
на сп. „Български офталмологичен преглед“ и списанието на Полското 
офталмологично дружество „OphthaTherapy”. 
Под нейно ръководство има 16 защитили докторанти и 12 специализанти. 
Лектор с над 200 изнесени лекции по целия свят. От 1999 г. насам е 
спечелила множество грантове за научни и инфраструктурни проекти. 
Заема ръководни постове в много съсловни и офталмологични общества 
като Международния съвет по офталмология (FICO), Международната 
асоциация по контактна корекция (FIACLE), Европейската асоциация 
по контактна корекция (ECLSO), Съюз на медицинските специалисти, 
секция офталмология – представител за България, Съюз на очните лекари 
в България и др. През май 2017 г. е избрана за президент на Европейския 
борд по офталмология (EBO) за периода 2019-2020 г.
Има присъдени редица награди и отличия на национално и международно 
ниво. Последното от тях е през 2019 г. на клуб „Отворено общество” за 
„Граждански принос в медицината и здравеопазването”.

Проф. д-р Христина 
Групчева, д.м.н., 
зам.-ректор „Научна 
дейност“
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АКАДЕМИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА КЛИНИЧНИ 
ПРОУЧВАНИЯ

Отдел „Академична организация за клинични проучвания“ (АОКП/ACRO) 
е създаден през 2014 г. и до настоящия момент негов ръководител е доц. 
д-р Десислава Иванова Ванкова, д.м. Завършва средното си образование 
в бургаската английска езикова гимназия (1988). Възпитаник е на 
Медицински университет – Варна, завършва медицина (1993), придобита 
специалност по „Социална медицина и организация на здравеопазването“ 
(2001). Магистър е по обществено здраве от Maastricht University, 
Холандия (1999). През 2013 г. защитава дисертация на тема „Качество 
на живот, свързано със здравето в общността“. От 2018 г. е доцент към 
Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването“. 
Професионалния си стаж започва като лекар във вътрешно отделение, 
работи като участъков терапевт и епидемиолог; заема различни позиции 
във фармацевтична компания. От 2001 г. до настоящия момент преподава 
в сферата на своите научни и клинични интереси в областите: социална 
медицина; промоция на здраве и здравословен начин на живот; качество 
на живот и щастие; оценка на здравните технологии; комплeментарни 
и алтернативни методи на терапия. Има издадени две монографии: 
„Щастие, качество на живот и здраве“ и „Интегративна медицина – история, идейно развитие, 
информиран избор и интелигентна инвестиция в бъдещето“. 
Създаването на АОКП през декември 2014 г. е провокирано от необходимостта от 
усъвършенстване на академичния модел за организация на научната дейност в Медицински 
университет – Варна. АОКП осигурява експертна подкрепа за научноизследователските 
проекти в университета, обхващащи сферите на клиничната медицина, денталната медицина, 
фармацията и общественото здравеопазване, със специален фокус върху институционалните 
приоритети: храни и хранене; регенеративна медицина и имплантология; невронауки и 
заболявания на централната нервна система; онкология и редки заболявания; профилактика, 
мениджмънт на болестите и на здравните системи. Отдел АОКП изцяло администрира, 
координира и оказва методична подкрепа за успешното изпълнение на проектите по фонд 
„Наука“. 
Фонд „Наука“ включва научноизследователската дейност, финансирана от държавната 
субсидия, средствата от която се разпределят на конкурсен принцип съгласно Наредбата за 
условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от 
държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или 
художественотворческа дейност. 
Фонд „Наука“ стимулира развитието на научноизследователската дейност в Медицински 
университет – Варна, подпомага кариерното израстване на академичния състав с акцент върху 
докторанти, постдокторанти и млади учени. Фондът осигурява конкурентно финансиране 
на научноизследователски проекти и разработки с научна стойност, практическа клинична 
насоченост, актуалност и транслационен потенциал, както и на инфраструктурни проекти за 
провеждането на конкурентоспособни научни изследвания с практическо приложение.
Отдел АОКП от създаването си е в ресора на проф. д-р Христина Групчева, д.м.н. (зам.-ректор 
„Иновации и транслационна медицина“, 2014–2018, а от март 2018 г. до настоящия момент – 
зам.-ректор „Научна дейност“). 
Отдел АОКП в сътрудничество с останалите звена към университета успешно организира и 
участва в множество събития (семинари, обучения, конференции, форуми и програми) с фокус 

Доц. д-р Десислава 
Ванкова, д.м., 

ръководител отдел
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върху иновациите, транслационната медицина и реализиране на връзката „наука-бизнес“. 
Отдел АОКП спомага за създаването, разработването и актуализирането на институционални 
нормативни документи, свързани с научната дейност (правилници, стратегии, кодекси 
и др.), предоставя експертна и логистична подкрепа при подготовката на номинации 
от институционален интерес. Обновява и поддържа поименна информация за 
научноизследователските и инфраструктурни проекти, финансирани от фонд „Наука“, в сайта 
на Медицински университет – Варна и Регистъра за научна дейност на Република България 
към Националния център за информация и документация (НАЦИД).
Отдел АОКП изготвя и представя пред Министерство на образованието и науката (МОН) 
периодични отчети за извършената научна дейност в Медицински университет – Варна: 
шестмесечен и годишен отчет пред МОН за научноизследователската дейност на МУ-
Варна, финансирана от държавна субсидия; годишен институционален отчет към МОН за 
извършените дейности в Медицински университет – Варна през отчетния период по отношение 
постигане на специфичните цели по приоритетните направления на Националната стратегия 
за развитие на научните изследвания в Република България.
Към настоящата 2021 г. отдел АОКП администрира 88 активни научни и инфраструктурни 
проекта, като само за последната конкурсна сесия бяха одобрени за финансиране 24 проектни 
предложения. Отдел АОКП запази и усъвършенства с годините създадената от отдел 

„Научна дейност и кариерно 
развитие“ (администрирал 
фонд „Наука“ до декември 
2014 г.) нормативна и 
административна база в 
организацията и провежда-
нето на цялостната проце-
дура. Запази се и тенденцията 
за предвиждане на отделна 
финансова линия за малките 
(докторантски) проекти 
във връзка с реализация на 
научното изследване, вклю-
чено в дисертационния 
труд на докторанта, която 
беше въведена от проф. д-р 
Риналдо Шишков, д.м. (зам-
ректор „Научна дейност 
и кариерно развитие“ за 
периода 2012-2018 г.).
Екипът на отдел АОКП 

включва: доц. д-р Десислава Ванкова, д.м. – ръководител; Искра Петрова – организатор; 
Кристалина Минкова-Шкодракова – експерт; Надя Стоянова – експерт. През 2016–2019 г. 
сътрудник към отдел АОКП е Петя Саркизова, възпитаник на Медицински университет – 
Варна.

Екип на отдел „Академична организация за клинични проучвания“ 
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КОМИСИЯ ПО ЕТИКА НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

Председател на Комисията по етика на научните изследвания (КЕНИ) от 
2012 г. е проф. Бистра Галунска, д.фарм.
С решение на Академичния съвет от 14.04.2008 г. и със заповед на Ректора 
(№ Р-100-141/22.04.2008 г.) е създадена Комисията по етика на научните 
изследвания при МУ-Варна. За първи председател е избрана проф. д-р 
Албена Керековска, д.м., и секретар Мария Матева. През годините членове 
на Комисията са: доц. д-р Йонко Йонков, д.м., доц. д-р Веселин Русев, 
д.м., доц. д-р Хрипсиме Бохчелян, д.м., проф. д-р Виолета Йотова, д.м.н., 
проф. д-р Александър Хинев, д.м, проф. д-р Антон Тончев, д.м.н., проф. 
д-р Цветан Тончев, д.м., доц. д-р Мария Желязкова-Савова, д.м., проф. д-р 
Параскева Манчева, д.м.н., доц. д-р Илко Плачков, д.м. и юрист Пламен 
Николов.
Дейността на КЕНИ е последователно в ресора на зам.-ректорите: проф. 
д-р Росен Маджов, д.м.н. (2008–2012), проф. д-р Риналдо Шишков, д.м.н. 
(2012–2014) и от 2014 г. е в ресора на зам.-ректора „Научна дейност“ проф. 
д-р Христина Групчева, д.м.н.
КЕНИ е експертен и консултативен орган за извършване на начална оценка, периодичен надзор 
и даване на становище относно етичните аспекти на научните изследвания, провеждани 
в рамките на институцията. Обект на експертна оценка са клинични и неклинични 
биомедицински и медико-социални научни изследвания върху човешки същества, научни 
изследвания с използването на персонална биомедицинска информация.
Към настоящия момент в състава на КЕНИ влизат: юрист Иванка Кондова-Кръстева, 
секретар Мирослава Николова и редовни членове: проф. д-р Йото Йотов, д.м., проф. д-р 
Албена Керековска, д.м., проф. д.б.н. Диана Иванова, проф. д-р Мария Цанева, д.м., проф. д-р 
Методи Абаджиев, д.м.н., доц. Веселина Славова, д.ф., доц. д-р Десислава Ванкова, д.м., доц. 
д-р Радосвета Борисова-Андреева, д.м.н., д-р Александър Златаров, д.м., както и резервните 
членове: доц. д-р Мария Негрева, д.м., доц. Милка Нашар, д.б., юрист Боряна Маркова и 
Кристалина Минкова-Шкодракова.
Обект на разглеждане са и всички етични проблеми, отнасящи се до защита на обществените 
интереси от недобросъвестни действия на изследователите при продукцията, съобщаването, 
предлагането и публикуването на резултатите от научните изследвания. В тази връзка с 
решение на КЕНИ от 27.02.2014 г. са разработени и приети Етични принципи при публикуване 
в периодичните научните издания на МУ-Варна.

Проф. Бистра 
Галунска, д.фарм.,

председател на КЕНИ

Работни заседания на КЕНИ
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БИБЛИОТЕКА

Директор на библиотеката от 2014 г. е Румяна Иванчева Радева. Родена 
през 1967 г. Завършила е гимназия „Димитър Благоев“ – Варна и Висшия 
институт по полиграфия в Москва, Русия, със специалност Издателска 
дейност и мениджмънт на книгата. Работила е като организатор на 
издателска дейност във вестник „Черно море“. През 1991 г. постъпва като 
библиотекар в Университетската библиотека на МУ-Варна. През 2013 г. 
става заместник-директор, а от декември 2014  г. е директор на библиотеката 
и нейните филиали. 
Библиотеката, заедно с още 7 катедри, са сред първите структури на МУ, 
създадени още с основаването му през 1961 г. Началото на библиотечния 
фонд е поставено с дарени учебници. Първият директор на библиотеката 
е Марина Иванова. Под нейно ръководство се комплектуват книги, учебна 
литература и периодични издания. Създава се система от каталози и 
картотеки, подръчен и справочно-информационен фонд, организира се 
вътрешният и международен книгообмен на библиотеката и се издават 
библиографии на научните трудове на преподавателите от ВМИ-Варна. В 

следващите години съставът на библиотеката се разраства, назначени са Тотка Димитрова и 
Стефка Роглева. През 1972 г. се създава Библиографско-информационният отдел от Виолета 
Кожухарова и Гергана Калчева, която е заместена през 1975 г. от Живка Андреева. През същата 
година постъпва на работа и Петрана Милева. През 1978 г. към библиотеката са назначени д-р 
Димитър Томов – като библиограф, и Събка Атанасова. Библиографско-информационният 
отдел прераства в Бюро за научна информация, в което започва работа и Галина Стоянова. 
По обработка на нови издания и за изработването на каталозите са работили Дарина Енчева и 
Румяна Куюмджиева, за работа в книгозаемната и в читалните са назначени Йоланта Латоха, 
Евелина Бенева и Светлана Мирчева. 
В периода 1982–2014 директор на библиотеката е Петрана Милева. През 1989 г. тя внедрява 
използването на електронната версия на текущото информационно издание Current Contents 
on Diskette (CCOD), серията Life Sciences и по-късно серията по клинична медицина Clinical 
Medicine. Това става в годината на появата им на международния пазар и библиотеката на ВМИ-
Варна става пионер в използването им в България. Библиотечният книгообмен се разширява и 
обогатява с нови международни контакти и партньори. След 1991 г. библиотеката разработва 
проекти, финансирани от Фондация „Отворено общество“, чрез които библиотеката получава 
пълно техническо и компютърно оборудване. През 1993 г. инициира съвместен проект с 
другите университетски медицински библиотеки, който е финансиран по програма „PHARE“. 
Медицинските библиотеки получават MEDLINE on CD-ROM, оборудване за локална мрежа 
и програмен продукт за създаване на електронен каталог. Назначен е програмист към 
библиотеката – инж. Жанета Радкова, която обучава специалистите за работа с международния 
библиотечен софтуер. Специалистите от библиотеката Дарина Енчева, Румяна Радева и Живка 
Андреева изграждат електронните каталози на книги и периодични издания, достъпни в 
интернет.
През 1995 г., в мандата на проф. Д. Камбуров, библиотеката е основно реконструирана. Превръща 
се в модерна библиотека от европейски тип, с впечатляващ интериор и функционалност. 
Създават се светли и удобни читални. По същото време се създава филиал на библиотеката 
в Информационния център в УМБАЛ „Св. Марина“. Постига се необходимото съответствие 
между материална база и автоматизирана информационна инфраструктура.
От 1997 г. започва абонирането със собствени средства на първите пълнотекстови електронни 
и онлайн бази данни от списания: MEDLINE on CD, ProQuest Medical Library u UpToDate. 
Заслуга на Галина Стоянова и д-р Д. Томов е обучението на потребителите (преподаватели 

Румяна Радева, 
директор на 
Библиотеката
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и студенти) за самостоятелна 
работа с чуждите бази данни 
и подбора на документи.
През 2003 г., след защитен 
подпроекг за финансиране, 
по договор между МУ-Варна 
и болница „Инзелшпитал“ 
– Берн, е доставена 
многофункционална ко пир-
на машина за активизиране 
на виртуалната услуга 
„Доставка на документи по 
електронен път“ (Electronic 
Document Delivery 
Service) и абонамент на 
Cochrane Library on CD-
ROM. Преподавателите и 
студентите получават по 
имейл сканирани статии 
от списания – новост в ин-
формационното обслужване. Завършен е цикълът за скъсяване на дистанцията „потребител-
библиотека“.
От 2004 г. започва текущ годишен абонамент на HINARI „Инициатива за online достъп до 
научните изследвания в международната мрежа по здравеопазване“. Включени са пълните 
текстове и архиви на близо 1000 научни медицински списания. Ползването се осъществява 
не само от работните станции в библиотеката, но и от домашните компютри. От 2009 г. досега 
библиотеката работи с абонираните от МОМН онлайн бази данни (информационни портали): 
Web of Science, ScienceDirect, Scopus. Те предоставят не само библиографско-рефератна 
информация, но и пълните текстове на статиите, публикувани в голям брой чуждестранни 
научни списания. От 2014 г. започва абонамент за Access Medicine – над 75 интерактивни 
учебници на издателство McGraw Hill; прави се отдалечен достъп.
През 2012 г. е реализиран проект на МРРБ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 
на тема: „Преустройство и модернизация на библиотеката и осигуряване на достъпна среда за 
хора с увреждания“. 
Внедрена е нова техника – турникети, копирна техника за самообслужване в ЦБ, МК и ФФ, 
дигитална машина; машина за обезпрашаване на книги, станция за самостоятелно заемане и 
връщане на книги; компютри (за ел. читални, работни компютри, място за незрящи, станция 
за самообслужване – заемане и връщане в Заемна и МК; киоск на входа на МУ).
Извършен е ремонт на хранилищата и са оборудвани с нови съвременни модели стелажи; 
изградена е система за контрол на достъпа с персонална оторизация (безконтактна карта); 
изградена е система за видеонаблюдение на всички читални, чрез непрекъснат запис. Въведени 
са RFID тагове (радиочестотна идентификация) за маркиране, идентификация и контрол 
на библиотечните единици, което улеснява инвентаризацията, заемането и връщането, при 
кражба активират детектори на входните врати. Осигурен е пълноценен достъп на лица 
в неравностойно положение – инвалиди и хора с нарушено зрение, до информационните 
ресурси на библиотеката (подходи за инвалидни колички и станция за незрящи).
Създадени са електронните читални във ФДМ и УМБАЛ, позволяващи онлайн достъп до 
библиотечните фондове и абонираните информационни портали.
През 2012 г. в библиотеката е обособен отдел „Дигитални ресурси“. В него започва работа 
инж. Десислава Костова като програмист дигитални ресурси. 2015 г. в отдела са назначени 

Библиотеката след основната реконструкция - 1995 г.
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инж. Милена Шипкова и като разработчик софтуер – инж. Милен Йовчев. Специалистите 
дигитализират библиотечния фонд и осъществяват дългосрочното съхранение на данните 
в цифров формат с възможност за достигане от читалните на библиотеката и филиалите на 
университета.
Създава се дигитална колекция от пълен текст на книги и учебници от фонда на библиотеката, 
която се достига през каталога на библиотеката, но чрез компютрите в ЦБ, МК, ФФ, 
електронните читални и филиалите.
Гордост за библиотеката е колекцията от над 500 стари книги (изд. 1577–1950) по медицина, 
фармация и дентална медицина, получени като дарение през годините.
Библиотеката има филиална структура и осигурява с библиотечни материали читалните във 
Медицински колеж, Факултет „Фармация“ и филиалите на университета в Сливен, Шумен и 
В. Търново.
От 2014 г. съставът се обновява и последователно са назначени Александър Ненков, Сергей 
Глинков, Теодор Иванов и Марина Клисурова като библиограф-информатори, Невена 
Атанасова, Кремена Захариева, Весела Ангелова, Светла Дончева, Вержиния Ардашева и 
Костадинка Игнатова като библиотекари и Петър Джабилов като организатор библиотечна 
дейност.
Библиотеката започва да организира изложби, свързани с конкретни събития, като една от най-
интересните е изложбата „История на медицината и здравеопазването във Варна и региона“ 
и изложбата базар на медицинска литература, организирана съвместно с библиотеката и 
„Educational Centre“.
Библиотеката на МУ-Варна инициира създаването на Google профили на университетския 
академичен състав в Google Scholar, като библиограф-информаторите практически реализират 
това за близо 70 процента от новосъздадените над 400 профила. Ефектът е не само бърз, но и 
видим: увеличава се възможността за потенциално цитиране на наши автори; нарастват и се 
улесняват възможностите за научно сътрудничество както на индивидуално/авторско ниво, 
така и на институционално, тъй като всеки профил е асоцииран със страницата на МУ-Варна 
и потвърден корпоративен имейл адрес.
Създаденият двуезичен университетски институционален Репозиториум – Medical Academic 
Repository, с отворен достъп е сред новаторските инициативи на библиотеката. Той става 
сериозен фактор за повишаване видимостта на резултатите от научна дейност на университета. 
Научните трудове на МУ-Варна, представени в Репозиториума на университета на български 
и английски език, са директно видими в портала DART-Europe, което осигурява видимост, 
възможност за повишаване на цитируемостта и колаборации за междусекторни изследвания. 
Чрез това членство и представянето в DART-Europe МУ-Варна отдавна е приел и работи в 
съответствие с принципите на отворения достъп и отворената наука, за които МОН тепърва 
изготвя План 2021–2025 за развитие на отворена наука.
Двуезичен – на български и английски език, е и новият уебсайт на библиотеката на МУ-Варна, 
с модерна визия и функционалност. Освен удобство в ползването на научните бази данни и 
електронни ресурси, сайтът поддържа новини, свързани с информационното осигуряване, 
събития и актуална информация както за студенти, така и за преподаватели. Осигурена е и 
нов тип онлайн интерактивност за заявки, справки и запитвания. Съвременният динамичен 
уебсайт на библиотеката дава постоянен достъп до наличните бази данни и улеснява 
потребителите чрез новите електронни услуги.
Продължава дигитализацията на част от фонда, който се предоставя на студенти и 
преподаватели в онлайн режим чрез оторизиран достъп.
През 2020 г. е разработен новият библиотечен софтуер с отворен достъп KOHA. Платформата 
отговаря на изискванията на новите информационни технологии за обработка, класифициране 
на библиотечните единици и изработка на съвременен интернет каталог с модерен интерфейс, 
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даващ възможност за директна връзка с други информационни бази данни. Научните колекции 
и архиви са в областите медицина, естествени науки, обществено здравеопазване, дентална 
медицина, фармация, мениджмънт и маркетинг в здравеопазването и др. на български и чужди 
езици. Електронните ресурси на библиотеката поддържат научни бази данни, платформи с 
интерактивни учебници и атласи, дигитални колекции от учебници и монографии. 
Библиотеката поддържа абонаментен или осигурява временен достъп до водещи световни 
бази данни за медицинска литература като AccessMedicine, AccessPharmacy, AccessSurgery, 
MEDLINE Complete, Springer, EBSCO Discovery Service, Oxford Journals Collection, Taylor and 
Francis Collections, Thieme, ClinicalKey и др. Бази данни като Web of Knowledge, ScienceDirect, 
Scopus и InCites са с лицензиран онлайн достъп, финансиран от МОН. Те предоставят 
както библиографскo-рефератна информация, така и пълнотекстови статии, публикувани 
във водещи чуждестранни научни списания и сборници. Базите данни могат да се ползват 
безплатно и чрез регистриран отдалечен достъп от домашни компютри и мобилни устройства. 
Екипът на библиотеката осигурява библиографски справки, справки за цитирания и Impact 
factor, консултации за публикуване в български и чужди списания, търси и систематизира 
публикации по избрана тема от абонираните чужди пълнотекстови бази данни и други 
специализирани източници на научна информация.
Изградената платформа на DSpace дава възможност да се предоставя създадената колекция 
дигитализирани учебници и книги в помощ на учебния процес на студенти и преподаватели 
чрез отдалечен достъп. Платформата може да бъде достигната през академичния архив, 
библиотечния софтуер и чрез учебната платформа Blackboard съобразно Закона за защита на 
авторското право с потребителско име и парола, които студенти и преподаватели получават за 
достъп до Blackboard. Дигитализацията на фонда и създадените вече функционални платформи 
за отдалечен достъп осъществяват плавното и ефективно осигуряване на учебния и научния 
процес при създадената пандемична обстановка и необходимостта от неприсъствено обучение 
2020–2021 г. 
Настоящият състав на биб лиотеката включва биб лио текарите Евелина Иванова Бенева, Весела 
Иванова Ангелова, Кремена 
Захариева Йорданова, 
Невена Стойчева Атанасова, 
Светла Иванова Дончева, 
Костадинка Бла  гоева 
Игнатова; прог ра мис тите 
Десислава Васи лева Костова 
и Милена Панайотова 
Ангелова; раз ра ботчик 
софтуер - Милен Димитров 
Йовчев; биб лио графите 
Александър Димитров 
Ненков, Сергей Сергеев 
Глинков, Марина Димитрова 
Клисурова, Теодор Христов 
Иванов; организатор - 
Петър Николаев Джабилов; 
хигиенист - Веселина 
Филипова Дочева. Екип на Библиотеката
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ОТДЕЛ „ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ“

Отдел „Издателската дейност“ се обособява в самостоятелна структура 
през 2013 г. с ръководител инж. Жанета Радкова. Родена през 1965 г. 
Завършва Математическа гимназия „Никола Обрешков“, гр. Казанлък, 
профил „Физика“ (1983) и Висш машинноелектротехнически институт 
- Варна (1988). Последователно работи като инженер в „Арсенал“ - 
Казанлък, в отдел по информатика и като хоноруван преподавател към 
Катедра по изчислителна техника на ВМЕИ-Варна. От 1994 г. е  програмист 
и администратор на локална мрежа в библиотеката на МУ-Варна, изготвя 
уебстраниците на библиотеката и научното списание на МУ-Варна „Scripta 
Scientifica Medica“, подготвя информационния бюлетин на университета 
„Инфоакадемика“.
Издателската дейност стартира още със създаването на ВМИ-Варна през 
1961 г. с осигуряването на учебни помагала в помощ на учебната дейност, 
а през 1962 г. – и с издаването на научното списание „Годишни научни 
трудове на Висшия медицински институт – Варна“ (от 1966 г. – „Scripta 
Scientifica Medica“).

През 1972 г. се създава офсетова печатна база, която позволява собствено производство 
и подпомага увеличаващата се потребност от учебна и научна литература. Назначен е 
специализиран персонал – един печатар и двама книговезци.
До 2013 г. издателската дейност се извършва в няколко различни звена на университета. 
Библиотеката извършва събиране и редактиране на ръкописите за учебна и научна литература, 
за университетското списание „Scripta Scientifica Medica“ и за юбилейните издания, както 
и библиографско-информационна дейност, свързана с научните списания. Центърът по 
информационно обслужване и технологии (по-късно „Отдел по информационно осигуряване 
и технологии“) извършва предпечат на изданията. В Печатна база се изработват бланки, 
формуляри и други материали за учебната, кандидатстудентската и административната 
дейност, а на външни печатници се възлага отпечатването на изданията.
През 2013 г. се създава отдел „Издателска дейност“ с ръководител Жанета Радкова и 
библиограф-информатор Пламена Маркова. Разработени са Правила за издателската дейност 
в съответствие с Правилника на МУ-Варна, Закона за висшето образование, Закона за 
авторското право и сродните му права и др. нормативни документи в страната. 
През 2014 г. екипът се разраства с редактора Огнян Антов и експерт информационен марке-
тинг Йорданка Петева, специалистите по предпечат на подготовка Анна Пачева и Емилия 
Йорданова и разработчик интернет приложения Цветан Петров. Към отдел „Издателска 
дейност“ се присъединява съществуващата до този момент офсетова печатна база, разположена 
на територията на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, с работещите в нея Петър Пачев – печатар, 
и Ивелина Костова – книговезец. Започват проучвания на световния опит в областта на 
публикуването на научна продукция – анализ на съдържанието на документи, стандарти 
и етични норми за издателската дейност в областта на науката, анализ на системите за 
индексиране и рефериране на научни уебсайтове и информационни портали, съпоставителен 
анализ на успешни чуждестранни практики в областта на редакционната дейност, установени са 
контакти с научни издателства. След обстойно проучване на различни редакционни практики 
на водещи национални и международни списания и получените препоръки от рефериращата 
база данни Scopus е изградена цялостна стратегия за публикуване на научни периодични 
издания. Съществуващото научно списание „Scripta Scientifica Medica“ се специализира за 
статии в тематично направление „Медицина“. Стартирано е издаването на 3 нови периодични 
издания на английски език: в направление „Дентална медицина“ – „Scripta Scientifica Medicinae 
Dentalis“; в направление „Фармация“ – „Scripta Scientifica Pharmaceutica“; и в направление 

Инж. Жанета Радкова,
ръководител отдел 
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„Обществено здравеопазване“ – „Scripta Scientifica Salutis Publicae“. Стартира издаването и на 
общомедицинско списание на български език „Варненски медицински форум“. Като гаранция 
за научната стойност на публикациите се въвежда методът на „двойно-сляпо рецензиране“ и 
е закупен лиценз за програмата iThenticate, чрез която се извършва проверка за плагиатство 
за всеки новопостъпил ръкопис. Сформирани са редакционните екипи на новите списания. 
Допълнен е редакционният екип на „Scripta Scientifica Medica“. Утвърдени са Етични норми за 
публикуване с решение на Комисията по етика на научните изследвания (КЕНИ) на МУ-Варна. 
2014 е годината, през която издателството започва усилена работа за автоматизиране на 
процесите на издаване на научните списания. След проучвания за избор на издателска система 
и с помощта на д-р Данко Георгиев, възпитаник на МУ-Варна, издателството изгражда онлайн 
платформа за управление на процесите на издаване на периодични издания, базирана на 
софтуер с отворен код, разработен по проекта Public Knowledge Project – мултиуниверситетска 
инициатива за разработване на софтуер с отворен код и провеждане на изследвания за 
подобряване на качеството и обхвата на научното публикуване. Функционалността на сайта, 
освен публикуване на изданията в пълен текст и осигуряване на възможности за търсене 
по автор, заглавие, ключова дума и др., осигурява многопотребителски режим на работа с 
различни нива на достъп. През 2014 г. МУ-Варна е единственото университетско издателство 
в страната, което разработва и внедрява в дейността си онлайн платформа за автоматизиране 
на процесите на издаване на научни списания. 
Предвид необходимостта от повишаване на международната видимост и популяризиране на 
изданията на университета през 2014 г. усилията на отдела са насочени и към създаване на 
информационен сайт на издателството, който представлява връзката между всички системи и 
уеб разработки на отдела.
През 2015 г. е завършена разработката на електронен магазин за онлайн продажби на 
изданията на университета и друга учебна и научна литература, в който е имплементиран 
модул за каталожен запис на книгите на издателството, съдържащ основната информация за 
издадените книги и анотации към всяка от тях. Към отдела е назначен специалист дизайнер 
печатни издания – инж. Даниела Щерева. Оборудвана е и заработва първата университетска 
книжарница, разположена в Медицински колеж – Варна. Обслужването на традиционната 
и на електронната книжарница се извършва от Диана Крумова. По-късно през годината 
стартира дейността си втора университетска книжарница, разположена в сградата на МУ-
Варна. Назначена е Пламена Дачева.
С разрастването на дейността, през 2015 г., е реализиран проект по фонд „Научни изследвания“ 
и е закупена производствена линия за цифров печат. Инж. Георги Георгиев – специалист цифров 



печат и предпечат, и Василена Данова – книговезец, обезпечават отпечатването на цветни 
издания в ниски тиражи, специфични за академичните издателства в областта на медицината. 
Печатната линия позволява и създаване на готов продукт с подвързване и обрязване на 
отпечатаните издания във времевите рамки на отпечатването. Новата машина позволява на 
издателството да реагира адекватно при поръчки с кратки срокове на изпълнение. 
През 2016 г. е разработена онлайн система за управление на конференции, в която се регистрират 
всички организирани от университета събития и се управлява процесът на подаване на 
резюмета, регистрират се участници, публикуват се програми, резюмета и доклади. Назначен 
е организатор издателска дейност – Ирена Славилова.
През 2017 г. е разкрита книжарницата в УМБАЛ „Св. Марина” – Варна и в нея започва работа 
Десислава Симеонова. През същата година в отдела са назначени инж. Вяра Кръстева – 
графичен дизайнер, и Драгомир Драганов – разработчик интернет приложения, а през 2018 
г. – Екатерина Куртева, експерт информационен маркетинг, Галя Христоскова – редактор, и 
Огнян Антов – разработчик интернет приложения.
Настоящият състав на отдела включва: инж. Жанета Григорова Радкова - ръководител отдел; 
Йорданка Йорданова Петева и Галя Андонова Христоскова - редактори; Пламена Василева 
Маркова-Колева - експерт, информационен маркетинг; Ирена Атанасова Славилова - 
организатор; Емилия Симеонова Йорданова, инж. Анна Петрова Пачева, инж. Георги Енчев 
Георгиев - предпечат; инж. Даниела Филипова Щерева и инж. Вяра Иванова Кръстева - 
дизайнери; Огнян Тодоров Антов - разработчик интернет приложения; Петър Димитров Пачев 
- печатар; Ивелина Кънчева Костова и Василена Радославова Данова-Цветанова - книговезец; 
Диана Юриева Крумова, Пламена Ленинова Дачева и Десислава Георгиева Симеонова - 
книжарници.

В навечерието на 60-годишнината от основаването на университета отдел „Издателска 
дейност“ извършва всички издателски процеси в университета – от подаването на ръкописи, 

през редакция, предпечат, до 
отпечатване и публикуване 
на изданията в онлайн 
системи – и разполага с екип 
и ресурси, необходими за 
успешното изпълнение на 
своята мисия: да отговори на 
потребността от качествени 
и актуални издания по 
пътя на създаването на 
висококвалифицирани ме-
ди цински и управленски 
кадри в здравеопазването 
и социалната сфера, да 
подпомага учебната и 
изследователската дейност 
чрез използване на 
съвременни издателски 
технологии и практики.Екип на отдел „Издателска дейност“
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Предвид специфи ката на висшите медицински училища кариерното 
развитие в Медицински университет - Варна включва както конкретното 
професионално развитие, така и научното и академично израстване на 
преподавателския състав на университета и представлява многостранен 
процес на надграждане. 
В настоящия момент тези дейности се развиват под прякото ръководство 
на проф. д-р Светослав Живков Георгиев, д.м. - зам.-ректор „Кариерно 
развитие“, и се администрират в отделите „Кариерно развитие“, 
„Докторантско училище“ и „Следдипломно обучение“.
Проф. д-р Светослав Живков Георгиев, д.м., е роден на 4.05.1960 г. в 
Прова  дия. Завършва гимназия в Провадия (1978) и медицина във ВМИ-
Варна (1986). Придобива специалностите „Вътрешни болести“ (1992) и 
„Кардиология“ (1995), както и професионална квалификация по „Инвазивна 
кардиология“ (2003). Специализира у нас и в чужбина (Франция, Париж) в 
областта на интервенционална кардиология. Професионалната си кариера 
започва като ординатор във Вътрешно отделение на Окръжна болница 
– Търговище (1986–1987). Заема последователно позициите асистент в 
Клиниката по кардиология и ревматология на Катедрата по вътрешни 
болести (1987–1992), ст. асистент (1992–1996), главен асистент (1996–
2003). Защитава дисертационен труд на тема „Детерминанти на митралния 
доплеров кръвоток при здрави младежи” през 1999 г. Става доцент към 
Катедра „Вътрешни болести“(2003), а от 2016 г. е професор по кардиология 
в Медицински университет – Варна. 
Проф. Георгиев е дългогодишен ръководител на Катедра „Вътрешни 
болести“ (2007–2018). Той е основател и първи ръководител на Клиниката 
по интервенционална кардиология към УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. 
Понастоящем е част от клиничния и преподавателския състав на Учебен 
сектор по кардиология към Първа катедра по вътрешни болести. Под 
негово ръководство са защитени успешно 5 докторантури и над 20 
специализации по кардиология. 
Член е на: Български лекарски съюз, Дружеството на кардиолозите 
в България (ДКБ), Българското дружество по интервенционална 
кардиология, Европейското кардиологично дружество. В различни 
периоди е бил член на управителните съвети на Българското дружество 
по интервенционална кардиология и ДКБ, редколегията на сп. „Scripta 
Scientifica Medica“.
Има над 100 научни публикации, над 110 участия в научни форуми, 
два успешно приключили международни проекта. Има една издадена 
монография: „Настоящи проблеми, свързани с перкутанните коронарни 
интервенции“ (2016). Съавтор е на специализирания учебник „Съдова 
ехография“ (2015) и е част от редакционния екип на преводното издание 
„Принципи на хирургията на Шварц“. Научните му разработки са в 
областта на левокамерната структура и функция, сърдечната клапна 
патология, коронарната патология и нейното лечение. 

Проф. д-р Светослав 
Живков Георгиев, д.м., 

зам.-ректор „Кариерно 
развитие“

КАРИЕРНО 
РАЗВИТИЕ
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ОТДЕЛ „КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ“

Кариерното израстване на преподавателския състав в МУ-Варна се 
координира и администрира от отдел „Кариерно развитие“ с ръководител 
Ваня Купенова Димитрова. През 2013-2018 г. тази дейност се извършва 
от отдел „Научна дейност и кариерно развитие“ с ръководител доц. 
Мила Георгиева, д.и., в ресора на зам.-ректор „Кариерно разви тие, 
научноизследователска дейност и следдипломно обучение“ проф. д-р 
Риналдо Шишков, д.м.н. През март 2018 г. отделът е преструктуриран в 
две отделни структурни звена: отдел „Докторантско училище“ и отдел 
„Кариерно развитие“. Настоящият състав на отдел „Кариерно развитие“ 
включва и трима организатори: Красимира Йорданова Илиева, Иванка 
Стефанова Дзънгова и Йоана Иванова Джунакова.
В съответствие с високите амбиции на МУ-Варна да създава първокласен 
образователен продукт и реализира пълния потенциал на академичния 
състав, работата на отдел „Кариерно развитие“ се състои в стимулиране 
и подпомагане на личностното и кариерно развитие на наличния 
преподавателски състав на МУ-Варна. Чрез кариерното израстване на 

преподавателите на университета се създават условия за издигане престижа и повишаване 
конкурентоспособността на МУ-Варна сред висшите училища в страната и чужбина. 
През последните години (2011–2020) в МУ-Варна успешно са приключили 465 конкурса за 
заемане на академични длъжности, обявени в „Държавен вестник“. Утвърден е изборът на 
96 професори, 192 доценти и 177 главни асистенти. Научна степен „доктор на науките“ са 
придобили 43 лица.
Хармоничното протичане на процедурите за кариерно израстване на академичния състав 
на МУ-Варна налага строга организация и планиране на дейностите, извършвани от отдел 
„Кариерно развитие“, съчетани с точното прилагане на законовите нормативи на Република 
България. Работата изисква непрекъснато взаимодействие с всички факултети и техните 
катедри, с административните звена на МУ-Варна, както и с университетските учебни бази. 
От 2018 г., във връзка с измененията на Закона за развитието на академичния състав на 
Република България (ЗРАСРБ), започва регистрация и актуализация на наличния академичен 
състав на МУ-Варна в Регистъра на академичния състав в Република България на Националния 
център за информация и документация (НАЦИД) - електронна база данни с публичен достъп, 
която съдържа информация за лицата, заели чрез конкурс академични длъжности във висшите 
училища или научните организации, както и за придобилите образователна и научна степен 
„доктор“ и научна степен „доктор на науките“. Така за всеки преподавател от МУ-Варна, защитил 
ОНС „доктор“, НС „доктор на науките“ и/или заел нова академична длъжност, е създаден нов 
електронен профил или е допълнен вече създаденият такъв, който освен индивидуалните 
наукометрични показатели, отразяващи неговите научни резултати, съдържа и информация 
за резултатите и постиженията му в преподавателската дейност, определени в съответствие с 
чл. 2б, ал. 2 от ЗРАСРБ и Правилника за прилагането му.
Кариерното развитие на всеки член на академичния състав се проследява чрез атестиране 
веднъж на 3 години за нехабилитираните преподаватели и веднъж на 5 години за 
хабилитираните преподаватели. Оценяването и атестацията се извършват по предварително 
оповестени показатели и критерии, определени в „Правилник за дейността на МУ-Варна“ и в 
„Инструкция за атестиране на академичния състав и преподавателите на МУ-Варна“.
В отговор на необходимостта от организация на процесите, свързани с кариерното развитие в 
МУ-Варна, през 2006 г. е създаден Център за кариерно развитие (ЦКР) с решение на Ректорски 
съвет (протокол №102/ 06.11.2006 г.). С ръководството на центъра се заема проф. д-р Жанета 

Ваня Димитрова,
ръководител отдел 
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Георгиева д.м. (зам.-ректор „Следдипломно обучение и учебно болнична координация“, 
2004–2012). През юни 2007 г. центърът става част от мрежата на университетските кариерни 
центрове в България, изградени и подпомагани от Фондация на бизнеса за образованието и 
JobTiger. През 2012 г. ЦКР преминава под ръководството на зам.-ректор „Кариерно развитие, 
научноизследователска дейност и следдипломно обучение“ проф. д-р Риналдо Шишков, д.м.н., 
а оперативната работа се поема от отдел „Научна дейност и кариерно развитие“ с ръководител 
доц. Мила Георгиева, д.и. От 2018 г. дейността на центъра е прехвърлена в ресора на зам.-ректор 
„Кариерно развитие“ проф. д-р Светослав Георгиев, д.м., а администрирането му се извършва 
от отдел „Кариерно развитие“ с ръководител Ваня Димитрова. 
Мисията на ЦКР е да реализира и подпомага ефективното взаимодействие между академичната 
общност, обучаващите се студенти в МУ-Варна и бизнеса. Очакванията са за адаптиране на 
възможностите на младите здравни специалисти към динамиката в професионалната сфера.
Ключовите насоки за работа на ЦКР са: Кариерно консултиране в сферата на висшето 
образование – подпомага ефективно студентите при техния професионален път и кариерно 
развитие. Чрез интернет страницата на ЦКР и създадената фейсбук страница, студентите 
получават непрекъснат поток от информация и материали, касаещи новости в областта на 
обучението им, обявени проекти и програми, финансиращи научни изследвания за млади 
учени и изследователски екипи. Информират се за предстоящи обучения, курсове и семинари, 
както и за свободни работни позиции. Ефективно взаимодействие между академичната 
общност, обучаващите се в МУ-Варна и бизнеса. Приоритетна цел е изграждането на 
адаптивни, аналитични и добре мотивирани млади хора, които да се развиват като личности 
и да отговарят на нуждите на пазара на труда. Екипът на ЦКР провежда периодични анкетни 
проучвания сред студентите с цел установяване очакванията и нагласите им към бъдещето 
им професионално развитие и кариера. Партньорство с работодателите чрез подпомагане в 
подбора на студенти за стажантски позиции и работни места. Намирането на стаж и работа 
е разумен компромис между това, което студентите искат и могат, от една страна, и това, 
което работодателите търсят и предлагат, от друга. ЦКР на МУ-Варна поддържа много добри 
партньорски взаимоотношения с редица работодатели. 
През последните 5 години се оказва непрекъснато съдействие на над 50 работодатели, 
потърсили контакт за сътрудничество. Предлагат се свободни работни позиции както за 
завършващи здравни специалисти, така и за действащи студенти. ЦКР осигурява възможност 
за допълнително надграждане на основното образование на преподавателите от МУ-Варна с 
разнообразни кур сове. Едни от тях са специа лизираните курсове за на чална, до пълнителна и 
надграж даща педагогическа 
компетент ност, които се про-
веждат както при със т вено, 
така и във вир ту ална среда 
чрез Blackboard платформата 
на университета. Европейс-
ката школа по клинична 
хомео патия, функционираща 
към ЦКР, провежда ежегодни 
курсове по клинична 
хомеопатия, в които участват 
значителен брой здравни 
специалисти. По инициатива 
на различни катедри се 
организират дипломантски 
семинари за студенти в 
последен курс на обучение. Екип на отдел „Кариерно развитие“
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ОТДЕЛ „ДОКТОРАНТСКО УЧИЛИЩЕ“
Отдел „Докторантско училище“ започва дейността си от 2012 г. на 
функционален, а от 2018 г. на структурен принцип. От самото начало 
негов ръководител е доц. Мила Георгиева, д.и. Заедно с университетското 
ръководство в лицето на зам.-ректор КНС проф. д-р Риналдо Шишков, 
д.м.н. и Ректора проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н., доц. Георгиева участва 
в реформирането на политиката за придобиване на ОНС „доктор“ в МУ-
Варна (в т.ч. в работата по актуализирането на Правилника за развитие 
на академичния състав в МУ-Варна, както и на Закона за развитие на 
академичния състав в България и др.), успешно координира най-големия 
проект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ в МУ-
Варна, свързан с подпомагане на обучението на докторантите, изгражда 
базата на Докторантското училище от зали, кабинети, технологии и 
софтуер, задава общата рамка на дейността на отдела, изготвя първите 
алгоритми за прием и обучение на докторанти, въвежда промени 
в документацията на докторантите, въвежда за първи път облачни 

технологии в административната работа, дигитализира цялата документация във връзка с 
обучението в докторантура, вкл. създава електронен архив. 
Съвместно със следващия зам.-ректор „Кариерно развитие“ проф. Светослав Георгиев, д.м., 
екипът на отдела продължава актуализирането на Правилника за развитие на академичния 
състав в МУ-Варна, участва във въвеждането на електронно обучение на докторанти в 
Blackboard, стартирането на виртуални публични защити за придобиване на ОНС „доктор“, 
въвеждането на нов принцип за формиране на таксите за обучение в докторантура, както и 
формирането на нови условия и ред за финансиране на научните изследвания на докторантите. 
В продължение на стремежа към иновации 2020 г. е подготвено и подадено проектно 
предложение за въвеждане на изцяло електронно управление на обучението в докторантура 
в МУ-Варна по ОП „НОИР“, процедура „Модернизация на висшите училища“ на стойност 
около 2 млн лв.
Докторантското училище на МУ-Варна съществува като идея и отделни инициативи от много 
години, но като регулярна активност започва от 2012 г., когато дейности по обучение на 
докторантите, подпомагане на научноизследователската им дейност и администрирането на 
техните процедури се реализират от два отдела в МУ-Варна – отдел „Кариерно развитие и 
научноизследователска дейност“, създаден март 2012 г. с ръководител ас. Мила Георгиева, д.и., 
и отдел „Научна дейност“, създаден май 2011 г. с ръководител проф. Стоянка Попова, д.м.
Създаденият през 2012 г. отдел „Кариерно развитие и научноизследователска дейност“ включва 
един сътрудник – Ваня Димитрова, организатор „Кариерно развитие“, и работи съвместно 
с други отдели на университета с оглед подкрепа на обучението и научноизследователската 
дейност на докторантите. Кандидатстването с проектно предложение по ОП „Развитие на 
човешките ресурси“ се увенчава с успех и март 2012 г. започва реализацията на първия и най-
голям по бюджет (654 041 лева) проект от общо 7 спечелени по тази оперативна програма 
проекти в МУ-Варна. 
Проектът BG051PO001-3.3.06-0028 „Повишаване на научния потенциал и възможностите 
за кариерно развитие в областта на медицината, здравеопазването и биотехнологиите“ е за 
ресурсно и техническо подпомагане на обучението на докторанти, постдокторанти, млади 
учени и студенти. Неговото изпълнение продължава няколко години (2012–2015), а фокусът 
му е върху:
• подпомагане на обучението на докторантите, стимулиране на техните научни изяви, 

закупуване на специализиран софтуер и съвременна литература по всички специалности;
• обособяване на модерна зала, работни кабинети и компютризирани работни места за 

Доц. Мила Георгиева, д.и., 
ръководител отдел 
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обучаващите се докторанти и провеждането на лекции и консултации към Докторантско 
училище;

• разработване и издаване на първото за страната „Помагало за докторанти“, насочено 
към методология на научното изследване, статистическа обработка, език и стил на 
дисертационния труд и работа със специализирани научни бази данни;

• стимулиране на докторантите по проекта чрез стипендии и техните научни ръководители, 
въз основа на брой ръководени докторанти.

• провеждане на модулно обучение и семинари за кандидат-докторанти и млади хора, които 
желаят да се занимават с научноизследователска дейност. 

През 2012 г. екипът на Докторантско училище участва активно съвместно с отдел 
„Международни програми и проекти“ в подпомагането на работата на 30 работни научни 
екипа при кандидатстването по фонд „Научни изследвания“, като помага за подготовката и 
подаването на 38 проектни предложения в различни направления на науката в МУ-Варна.
Междувременно са приети нов Правилник за развитие на академичния състав, регламентиращ 
процедурите за кариерно израстване в МУ-Варна, въз основа на националното законодателство 
в тази област, както и нов Правилник за работата на Комисията по етика на научните 
изследвания в МУ-Варна, регламентиращ дейността на комисията, които пряко засягат и 
обучението в докторантура. 
В резултат на работата на отдела към Докторантско училище започва провеждането на редовни 
семестриални обучения на докторанти с участието на водещи лектори от страната и чужбина. 
Проявен е и интерес и за съвместни докторски програми с водещи европейски университети.
Развитието на Докторантското училище е насочено към утвърждаване връзката „Наука и 
бизнес”, осигуряването на по-модерно и по-достъпно образование, подпомагане мобилността 
на научните кадри и млади изследователи. Главна цел е повишаването на ефективността 
на работа на МУ-Варна като обучителна институция и преодоляване на изоставането на 
научноизследователския сектор в България спрямо другите страни членки на ЕС.
През юни 2013 г. с оглед оптимизиране на дейността и цялостната реализация на идеята 
за Докторантско училище отдел „Кариерно развитие и научноизследователска дейност“ 
и отдел „Научна дейност“ се преструктурират в една структура – отдел „Научна дейност и 
кариерно развитие“ под ръководството на гл. ас. Мила Георгиева, д.и., в ресора на проф. д-р 
Риналдо Шишков, д.м.н., зам.-ректор „Кариерно развитие, научноизследователска дейност и 
СДО“. Отделът включва вече трима сътрудници – Ваня Димитрова, организатор „Кариерно 
развитие“, Мирослава Николова и Людмила Дикова – организатори „Научна дейност“. Поради 
напускането на последната на нейно място е назначена Лора Михайлова.
В отдела се провежда както обучение на докторантите, така и организиране и контрол на 
техните административни процедури. Продължава изпълнението на всички дейности по 
спечеления през 2012 г. проект по ОП РЧР.
Във връзка с оптимизиране на отчитането на научноизследователската дейност в МУ-Варна по 
предложение на ръководителя на отдела е реорганизиран начинът на събиране на информация, 
като са разработени ключови критерии и показатели, по които да се обобщават нужните 
данни за активността на академичния състав. Нещо повече – изработената нова концепция 
намира израз в разработената за първи път електронна система за индивидуално отчитане 
на научноизследователската дейност (еНИД) в университетските структури. Системата е 
достъпна онлайн и се намира на адрес nauka.mu-varna.bg. 
Отдел „Докторантско училище“ подпомага процеса на първоначалната масова регистрация на 
профили на академичния състав в Google Scholar. Координират се и дейностите по връчване 
на награди за научни постижения и принос към институцията – Doctor Honoris Causa на МУ-
Варна, почетен знак „Синя лента“ и награда „Варна“.
Нова дейност на отдела е управлението на фонд „Медицинска наука“ на МУ-Варна за 
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подпомагане на научни проекти. През същата година е направено цялостно обобщаване на 
наличната документация на фонда и са прегледани спечелилите проектни предложения и 
изпълнявани проекти. Това дава основание ръководителят на отдела да направи предложения 
за бъдещо развитие на идеята за подпомагане на научноизследователската дейност в 
университета и подкрепата на връзката „Наука и бизнес“ чрез собствените средства на МУ-
Варна, получавани от МОН специално за целта. В тази връзка в отдела е назначен още един 
организатор „Научна дейност“ – Кристалина Минкова.
Така през 2014 г. е направено предложение за промяна в името на фонда поради многообразието 
от специалности и дисциплини в резултат на развитието на университета и необходимостта от 
ново название, което да обедини различните факултети. Така фонд „Медицинска наука“ става 
фонд „Наука“ и придобива логото, съществуващо и до днес. По инициатива на гл. ас. Мила 
Георгиева, д.и., с участието на проф. Стоянка Попова, д.м. (научен секретар), и Кристалина 
Минкова (служител в отдела) е сформиран екип, който разработва новите Правила на фонд 
„Наука“. Те предвиждат реорганизация на процесите за кандидатстване, одобрение, изпълнение 
и контрол, като за целта е подготвена и изцяло нова документация на фонда. Измененията в 
правилата на фонда превеждат дейността му в съответствие с нормативната уредба на страната 
и МУ-Варна, както и с критериите за прозрачност и добро проектно управление. 
През същата година е създаден и блог на Докторантското училище за споделяне на материали за 
докторанти, дискусионни форуми за научни комуникации, съвместна работа и взаимопомощ, 
нова и полезна информация с онлайн адрес: http://doktoranti.mu-varna.bg. 
Във връзка с оптимизиране на обучението и административните процедури са разработени 
специфични Алгоритми за докторанти към Правилника за развитие на академичния състав, 
разясняващи в детайли процедурите за придобиване на ОНС „доктор“, както и последващото 
им кариерно израстване. 
С цел привличане на повече млади хора към обучение в докторантура са подготвени и 
издадени информационни брошури с актуални въпроси относно кандидатстването, приема, 
обучението и защитата на дисертационен труд за бъдещи кандидат-докторанти за всички 
форми на обучение. 
Популяризирането на научните разработки на действащите докторанти и постдокторанти 
намира израз в издаването на няколко отделни броеве на сп. „Здравна икономика и 
мениджмънт“ (2014) и сп. „Scripta Scientifica Medica“ (2013 и 2014), посветени изцяло на 
научните изследвания на младите хора от МУ-Варна.
През 2014 г. въз основа на съвместната работа на екип от отдел „Издателска дейност“ е 
разработен и спечелен проект „Повишаване на качеството и международната видимост на 
публикациите в резултат на научноизследователската дейност в МУ-Варна“ към фонд „Наука“, 
с който се финансира рецензирането и научната редакция на изданията на университета и се 
закупува производствена линия за печат с голям капацитет.
Към отдела преминава още една дейност – координирането на Центъра за кариерно развитие 
на МУ-Варна, като неговата дейност се разгръща през 2014 г. Освен връзката с работодатели и 
студенти, които търсят реализация на пазара на труда, към центъра започва да функционира 
пълноценно и Център за педагогическа и андрагогическа компетентност, в който се провеждат 
курсове за педагогическа компетентност на кадрите на университета. 
През 2015 г. отделът постига множество успехи в работа си – увеличава се броят на приетите, 
обучаващи си и защитили докторанти, нараства броят на акредитираните докторски 
програми, включително добавянето на някои нови, увеличава се броят на подадените проектни 
предложения по фонд „Наука“, особено в частта „малки“ докторантски разработки, както и се 
увеличава броят на подадените проекти за научни изследвания относно начална етична оценка 
от Комисията по етика, като в периода 2012–2016 г. нарастването е четирикратно. Разработени 
са и рекламни материали за кандидат-докторанти с цел стимулиране на интереса на младите 
хора към бъдеща научна кариера.
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В резултат на създаването на отдел АОК дейността по фонд „Наука“, заедно с един от 
служителите на отдела – Кристалина Минкова, преминават в бъдещия ресорен отдел на зам.-
ректор ИТМ проф. д-р Христина Групчева.
С цел подпомагане на обучението и научноизследователската дейност в МУ-Варна е 
разработена и издадена „Методика на научноизследователската дейност“, а ръководителят на 
отдела съвместно с колегите от отдел АОКП участва в реализацията на идеята за бъдещия 
Научен институт на МУ-Варна, като систематизира стъпките, нормативните изисквания и 
необходимите документи за успешното му регистриране. 
През 2016 г. е издадено постановление на Министерски съвет за откриване на 
Научноизследователски институт (НИ) в структурата на МУ-Варна, като с това дейностите по 
подпомагане на научноизследователски проекти по научни фондове и програми преминава от 
отдел НДКР към НИ.
Междувременно нараства обемът на работа в отдела и е създаден електронен онлайн годишен 
Календар за научни събития, защити на ОНС „доктор“ и НС „доктор на науките“, заседания 
на научни журита и академични лекции, с оглед осигуряване на необходимата публичност 
и улесняване на процесите на координация. Наред с публичните лекции към Докторантско 
училище започва провеждането и на дипломантски семинари за студенти от специалност 
„Медицински оптик“ към Медицински колеж – Варна. 
Започва и по-активното публично присъствие на Центъра за кариерно развитие на МУ-Варна 
в социалните мрежи чрез регистрирането на профил на центъра във фейсбук. Постепенно 
нараства броят на публикуваните статии, както и потребителите на страницата, които 
попълват разработените електронни анкети и регистрационни формуляри.
В края на 2016 г. екипът на отдел НДКР разработва и кандидатства за европейско финансиране 
с втори голям проект за подпомагане на докторантурите и Докторантско училище на МУ-Варна 
по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ по процедура BG05M2OP001-2.009 
Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени 
– фаза 1 с наименованието „Подкрепа за докторанти и постдокторанти в Медицински 
университет – Варна“.
През 2017 г. в резултат на натрупания опит през годините и по инициатива на ръководителя 
на отдела се провежда цялостна промяна в политиката по докторантурите в МУ-Варна. В този 
смисъл 2017 г. се оказва преломна, дори „революционна“ година за Докторантското училище 
и МУ-Варна. Причината е нов прочит на статута на редовните и задочни докторанти в 
университета, от гледна точка на законови изисквания, възможности за развитие и потребности 
на катедрите в различните направления на науката. След проведени консултации, допитване 
до експерти и специалисти, които имат отношение към обучението и административното 
обслужване на докторантите, както и представители на най-голямата учебна база – УМБАЛ 
„Св. Марина“ ЕАД – Варна, е потвърдена възможността за обучение на по-голям брой 
докторанти в редовна и задочна форма. Това довежда до цялостна промяна в политиката 
на университетското ръководство. Последвалите два конкурса за прием на докторанти през 
годината са най-мащабните конкурси в историята на МУ-Варна от неговото създаване до този 
момент.
През тази година се отбелязва не само „количествен“, но и „качествен“ напредък в дейността 
на Докторантско училище. През 2017 г. са изработени анкетни карти за проучване мнението на 
работодателите и потребителите на кадри с придобита образователна и научна степен „доктор“ 
от МУ-Варна. Целта им е да се проучи тяхната оценка за подготовката на постдокторантите, 
за да се подобри качеството на обучение и да се постигане по-пълно съответствие на 
образователните услуги с нуждите на работодателя и пазара на труда. В тази връзка екипът 
на Докторантско училище продължава периодично да провежда и анкетни проучвания и сред 
докторантите, за да се информира какви са потребностите и основните проблеми на младите 
научни работници, свързани с научноизследователската им дейност, както и за техните 
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препоръки към дейността на Докторантското училище.
През март 2018 г. поради нарасналата по обем и функции дейност отдел „Научна дейност 
и кариерно развитие“ се разделя на два отдела – отдел „Докторантско училище“ и отдел 
„Кариерно развитие“. Обособеният отдел „Докторантско училище“ е под ръководството 
на доц. Мила Георгиева, д.и., и двама сътрудници на длъжност организатор „Докторантско 
училище“ – Силвия Йоновска и Георги Петков. 
Новосформираният отдел „Докторантско училище“ поема изцяло функциите по 
администриране на процесите, свързани с обучение в докторантура в МУ-Варна, в т.ч. контакти 
с университетските структури, обобщаване на заявките за места за докторанти в редовна и 
задочна форма, обявяване и провеждане на конкурсите по прием на докторанти, организиране 
и администриране на обучението на докторантите по груповия учебен план, координиране на 
процесите по целия документооборот, водене на регистри, издаване на дипломи, признаване 
на ОНС „доктор“, придобити в други висши училища, и т.н.
Настъпилите промени в Закона за развитие на академичния състав и Правилника за неговото 
приложение през май 2018 г. налагат промени в правилата на МУ-Варна, свързани с приема 
и обучението на докторанти, както и тяхното административно обслужване. Логичната 
последица е разработването и приемането от Академичния съвет (АС) на нов Правилник 
за развитие на академичния състав на МУ-Варна. Всички раздели, свързани с провеждането 
на обучение в докторантура, тяхното администриране и финансиране, са разработени от 
отдел „Докторантско училище“ въз основа на натрупания предишен опит, решавани казуси 
и намерени ефективни решения. В тази връзка служителите на отдела продължават да 
осигуряват консултации във връзка с промяната в законите и правилата на университета на 
всички докторанти, научни ръководители и консултанти, ръководители катедри, УС и декани.
През 2018 г. е приложен на практика и разработеният нов вариант на атестационната карта, 
отразяващ препоръките на експертните комисии на НАОА за въвеждане на кредити в 
докторантското обучение, като са обхванати всички докторанти.
Към отдел „Докторантско училище“ продължават и активностите по подпомагане на 
подготовката и осъществяването на интердисциплинарни и международни проекти, както и 
модернизирането на електронното обучение на докторантите.
В резултат на постиженията на университета в областта на научноизследователската работа 
и големия брой докторанти в края на 2018 г. МОН предоставя средства по ПМС 90 от 2000 г. 
за допълнителни стипендии на редовните докторанти. Отделът разработва и приема Правила 
за предоставяне на допълнителни стипендии на докторантите в МУ-Варна и координира 
процесите на разпределение на средствата за допълнителни стипендии. Такива получават 7 
докторанти, бенефициенти от факултет „Медицина“, под формата на еднократна стипендия 
през декември 2018 г. 
През 2019 г. средства за допълнителни стипендии на докторанти са предоставени отново на МУ-
Варна, като този път те са в много по-голям размер (146 315 лв.) и финансово са стимулирани 
68 докторанти, бенефициенти от факултетите „Медицина“, „Обществено здравеопазване“ и 
„Фармация“.
От 2019 г. отдел „Докторантско училище“ е ангажиран и с попълване на данни в новосъздадения 
„Регистър на академичния състав в Р България“, който представлява електронна база данни 
с публичен достъп. Базата се поддържа от Министерството на образованието и науката чрез 
Националния център за информация и документация. Съдържа информация за лицата, 
придобили образователна и научна степен „доктор” и/или научна степен „доктор на науките”, 
за защитените дисертационни трудове и за лицата на академични длъжности в Република 
България. Направена е и пререгистрация във връзка с Регистъра за научната дейност в Р 
България. Продължи поддържането на Регистър за редовни и задочни докторанти към МОН.
През годината настъпват и промени в екипа на отдела, като на мястото на напусналия 
организатор „Докторантско училище“ Силвия Йоновска е назначена Наталия Николова. В 
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последствие Наталия Николова също напуска и на нейно място е назначена Теодора Йорданова. 
През 2019 г. е отпусната още една бройка за организатор към отдела и на нея е назначена 
Даниела Великова. Така екипът на отдела включва вече трима служители.
За улесняване и подпомогне електронното обучение на докторантите през годините са 
добавени обучителни семинари и лекционни курсове в Blackboard платформата на МУ-Варна, 
като през 2019 г. основните курсове към „Докторантско училище“ включват:
• Законова база, регламентираща обучението на докторантите
• Методика на научноизследователска работа
• Етика на научните изследвания
• Статистически методи за обработка и представяне на данни
• Комуникативни техники и презентационни умения
• English for Research Purposes.
През 2019 г. във връзка с изменението на политиката по обучение в докторантура на МУ-
Варна е възприет нов принцип за формиране и правила за заплащане на таксите за обучение и 
защита на ОНС „доктор“. Така с Решение на Академичния съвет, Протокол №43 от 05.02.2019 г., 
таксите за обучение на докторантите са повишени, като от този момент нататък докторантите 
в самостоятелна форма заплащат такса за обучение, независимо от това дали имат трудов 
договор с университета. Таксите на докторанти с трудов договор към университета в редовна и 
задочна форма на обучение се поемат от МУ-Варна, а тези, които нямат такива правоотношения, 
трябва да заплатят обучението си. 
През 2020 г. отдел „Докторантско училище“ обхваща дейности по администриране на 
обучението на докторантите в МУ-Варна, в т.ч.:
• формиране и провеждане на политика и правила за обучение и администриране на 

докторантурите;
• прогнозиране и планиране на докторантурите в МУ-Варна;
• подпомагане обучението и научните изследвания на докторантите;
• организация на административните процедури;
• работа с научни журита и подпомагане на виртуални публични защити;
• справки и отчети за МОН, НАЦИД, МУ, НСИ, ДАНС, НАОА и др.;
• активна комуникация във връзка с обучението на докторантите;
• електронно ресурсно обезпечаване, дигитализация и облачни технологии; 
• поддържане на регистри и досие на докторанта – МОН, НАЦИД, МУ;
• участие в процедури за акредитация на докторски програми;
• публичност и реклама във връзка с обучението в докторантура;
• проектна дейност за развитие на дейността и подпомагане на докторантите.
В резултат на променената политика на университета нараства значително броят на 
докторантите във всички факултети. Така придобилите ОНС „доктор“ 2012–2020 г. е общо 
334 души, като ръстът им е от 7 души през 2012 г. на 40 души средно годишно. Зачислените 
годишно докторанти нараства от 7 на 138 човека, а действащите докторанти нараства от 38 
през 2012 г. на 361 към 2020 г. Интензивната работа през годините се отразява положително на 
крайните резултати от дейността, които извеждат МУ-Варна напред в класацията на МОН на 
университетите, които ще получават допълнителни средства за стимулиране на докторантите. 
Така през 2020 г. на МУ-Варна са предоставени средства за допълнителни стипендии за 
докторанти в редовна форма в размер на 298 126 лв. и са подпомогнати финансово общо 137 
докторанти от всички факултети на университета. 
През 2020 г. е направена равносметка на работата на отдела и резултатите от нея са следните:
• през годните от създаването на Докторантско училище са въведени редица нормативни 

изисквания към обучението в докторантура, вкл. множество междинни и крайни срокове, 
залегнали в нормативната уредба на страната и правилниците на МУ-Варна;

• изключително нараснал е документооборотът, свързан с обучението в докторантура и през 
2020 г. в едно докторантско досие вече се съдържат средно 180 документа;
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• неколкократно нараства броят на докторантите в МУ-Варна през годините – от 38 действащи 
докторанти през 2012 г. на 408 през 2020 г.;

• неколкократно увеличение на средствата от субсидия за обучение в докторантура (от около 
100 000 лв. годишно до над няколко милиона лева годишно) и необходимост от внимателно 
планиране и контрол;

• активно взаимодействие между все повече университетски структури по повод обучението 
в докторантура;

• работа в условия на пандемия от COVID-19 от началото на 2020 г.
В резултат на направената равносметка, по инициатива на ръководителя на отдела доц. Мила 
Георгиева, д.и., и с подкрепата на университетското ръководство в лицето на зам.-ректора КР 
проф. Светослав Георгиев, д.м., и Ректора проф. д-р Валентин Игнатов, д.м., е взето решение 
за разработване и внедряване на специфичен уникален за страната софтуер за обучението в 
докторантура в МУ-Варна чрез дигитализация на всички процеси, структури и документи, 
свързани с административните и учебни процедури в МУ-Варна и ползването на електронни 
ресурси за модерно управление на тези процеси. Проектът е подаден за одобрение по ОП 
„НОИР“, процедура „Модернизация на висшите училища“, през декември 2020 г. с бюджет на 
стойност близо 2 милиона лева.
Главните постижения в развитието на Докторантско училище 2012–2020 г. включват:
• реализиране на иновативни идеи, ноу-хау и дигитални решения в процесите по обучение в 

докторантура в МУ-Варна и администрирането на техните процедури;
• изграждане на добра практика на национално ниво във връзка с подпомагане на обучението 

и научноизследователската дейност на докторантите, организиране на обучения и курсове 
за квалификация и др.;

• организационна и финансова ефективност на работа, вкл. добро стратегическо и оперативно 
планиране и отчитане на дейността по обучение на докторантите в МУ-Варна, работа по 
проекти, свързани с развитието на обучението в докторантура и др.;

• осигуряване на 
лидерска позиция на 
МУ-Варна на здравния 
и образователен пазар 
чрез предлагането на 
уникална образователна 
услуга за докторанти, 
което привлича младите 
хора от цялата страна и 
позиционира университета 
сред 5-те университета 
в страната с най-голям 
брой докторанти в редовна 
форма на обучение през 
2020 г. (по данни на МОН 
и ОП НОИР).

От 2018 г. насам екипът на 
отдел „Докторантско учи-
лище“ включва трима орга-
низатори: Георги Петков (от 
2018 г.), Теодора Йорданова 
(от 2019 г.) и Даниела 
Великова (от 2019 г.).

Екип на отдел „Докторантско училище“
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ОТДЕЛ „СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ“

Ръководител на отдел „Следдипломно обучение“ в МУ-Варна от 2012 г. 
е Мария Иванова-Кирова. Има придобита специалност „Медицинска 
информатика и здравен мениджмънт“. Работи като сътрудник по 
мениджмънт в Диагностично-консултативен център І „Света Клементина“ 
– Варна и организатор „Следдипломно обучение“ (СДО) в МУ-Варна. 
Ръководи екип от шест експерти по СДО. 
Промяната на нормативната база през 1994 г. позволява на МУ-Варна 
самостоятелно да зачислява специализанти. Началото на дейността по 
следдипломното обучение в този период се свързва с името на Светлана 
Зоин – ръководител на Учебен отдел и СДО. 
Основни аспекти от дейността по това време са провеждане на конкурси 
за прием на специализанти въз основа на заповед на министъра на 
здравеопазването, определяща броя на местата по специалности; 
организиране на обучението на специализанти – магистри по медицина, 
преподаватели и лица с немедицинско образование; допускане до явяване 
на държавен изпит за специалност и издаване на свидетелства за призната 
специалност. 
През септември 2004 г., в мандата на проф. д-р Анелия Клисарова (ректор 2004–2012), с решение 
на Академичен съвет (Протокол № 7/15.09.2004 г.) отдел СДО се отделя като самостоятелен 
отдел с ресорен зам.-ректор „Учебно-болнична координация“ доц. д-р Жанета Георгиева. За 
ръководител на отдела е назначена д-р Жанета Христова Габровска и един организатор. В 
този период са зачислени за специализация общо 1117 лица магистри по медицина и лица с 
немедицинско образование в бази за практическо обучение, разположени в Източна България. 
Приети са първите специализанти от направление „Здравни грижи“ (2005) и „Дентална 
медицина“ (2008). Издадени са 1061 свидетелства за призната специалност. През 2006 г. е 
изготвено пилотно план-разписание за курсове и индивидуални обучения на МУ-Варна. 2008–
2010 г. се провеждат първите обучения за придобиване на професионална квалификация по 
високоспециализирани дейности в медицината. 2009 и 2010 г. по инициатива на ресорния зам.-
ректор е обобщена информацията от катедрите на университета за провеждане на теоретично 
обучение за специализанти и е публикувана в сайта на МУ-Варна под надслов „Лятно училище 
за специализанти“ и „Зимно училище за специализанти“. Инициативата продължава в 
следващите години, но се реализира през цялата година и е под надслов „Теоретично обучение“. 
През януари 2012 г. за ръководител на отдел „Следдипломно обучение“ е назначена 
Мария Иванова-Кирова. Кадровият състав на отдела се състои от един ръководител и 
трима организатори по СДО. През март 2012 г. ресорен зам.-ректор „Кариерно развитие, 
научноизследователска дейност и следдипломно обучение“ става доц. д-р Риналдо Шишков.
В периода под ръководството на доц. Шишков и М. Иванова са приети първите специализанти 
магистър-фармацевти (2013), с което вече всички специалисти от професионални направления 
по регулираните медицински професии могат да повишат квалификацията си, като преминат 
обучение за придобиване на специалност. 
От 2013 г. стартира ежегодното изготвяне на план-разписание на курсове и индивидуални 
обучения за медицински и немедицински кадри в здравеопазването. Обявяват се над 200 
кратки тематични обучения по актуални проблеми в медицината и здравеопазването, както 
и за повишаване теоретичната и практическата подготовка за усвояване на методики и 
новости по определени раздели от специалността. През 2013 г. се възобновяват обученията 
за придобиване на професионална квалификация по високоспециализирани дейности в 
медицината по 28 теми, като към 2020 г. вече са 47 теми. 
От 2015 г., освен публикуването на ежегодния график на задължителното теоретично 

Мария Иванова-
Кирова, ръководител 

отдел 
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обучение за специализанти, съдържащ повече от 70 специалности, заявяването и допускането 
до теоретичните обучения се осъществява от отдел СДО. През 2016 г. МУ-Варна получава 
лицензия към Агенцията за ядрено регулиране за провеждане на специализирано обучение за 
придобиване на правоспособност за работа с източници на йонизиращо лъчение. 
Освен специализациите в традиционните бази към МУ-Варна са сключени договори 
с акредитирани за обучение лечебни заведения в цялата страна, в които се зачисляват 
специализанти на университета. Сред тях в Западна България са МБАЛ-София към ВМА, 
„Аджибадем Сити клиник УМБАЛ“ – София, МБАЛ „Св. Анна“ – София, УМБАЛСМ „Н.И. 
Пирогов“ – София, УПМБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител“, Дентален център „ЕО-ДЕНТ“ 
– Перник, многопрофилни и специализирани болници в Източна България: УМБАЛ „Дева 
Мария“ – Бургас, УМБАЛ „Медика“ – Русе, МБАЛ „Бургасмед“ – Бургас, МБАЛ „Лайф 
Хоспитал“ – Бургас, МБАЛ-Тутракан, МБАЛ „Тракия“ – Стара Загора, МБАЛ „Св. Пантелеймон“ 
– Ямбол, СБАЛК „Медика кор“ – Русе, СОБАЛ-Бургас, СОБАЛ „Д-р Тасков“ – Търговище, 
СБАЛФРМ „Медика“ – Русе и много други. Обученията се провеждат освен в многопрофилни 
и специализирани болници, част от които университетски, и в центрове за психично здраве, 
комплексни онкологични центрове, районен център по трансфузионна хематология, практики 
за първична медицинска помощ. Част от специализациите преминават в четирите факултета: 
„Медицина“, „Дентална медицина“, „Фармация“ и „Обществено здравеопазване“.
През април 2018 г. ресорът се поема от проф. д-р Светослав Георгиев, избран за зам.-ректор 
„Кариерно развитие“ през 2020 г. Приемник на досегашната политика за високо качество 
на обучението, прозрачност в администрирането и въвеждане на иновативни методи при 
спазване на законовата уредба, проф. д-р Св. Георгиев изразява активна позиция за промяна на 
нормативната база, целяща децентрализация на процесите в здравеопазването и постигане на 
равнопоставеност между медицинските университети. Броят на председателите на държавните 
изпитни комисии по специалности – хабилитирани преподаватели от МУ-Варна, нараства 
значително. През периода 2012–2020 г. над 2100 специализанти са започнали своето обучение в 
62 бази за практическо обучение в цялата страна; повече от 1300 лица са придобили специалност 
в системата на здравеопазването; издадени са над 420 свидетелства за професионална 
квалифи кация по високоспециализирани дейности; 360 лица са сертифицирани за работа с 
източници на йонизиращи лъчения след преминато специализирано обучение; организирани 

са краткосрочни обучения 
на над 2000 лица. Налага се 
тенденцията в МУ-Варна 
в и с о к о к в а л и ф и ц и р а н и 
препо даватели да обучават 
специализанти по над 100 
различни специалности 
(от възможните 143). 
Настоящият състав на 
отдела включва експертите 
по следдипломно обучение: 
Диана Григорова (от 2006 
г.), Маргарита Пелова (от 
2007 г.), Галина Щерева (от 
2016 г.), Диляна Димитрова-
Йорданова (от 2019 г.), 
Станислава Радева – 
организатор „Следдипломно 
обучение“ (от 2019 г.), Стойка 
Петкова – организатор (от 
2020 г.).

Екип на отдел „Следдипломно обучение“
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Организацията, координацията и управлението на административната и 
стопанска дейност в университета от 2012 г. функционират под прякото 
ръководство на помощник-ректора на МУ-Варна инж. Деян Грънчаров.
Роден през 1973 г. във Варна. Завършил Математическа гимназия „Д-р 
Петър Берон“ във Варна (1991) и Технически университет – Варна като 
магистър по специалността „Електронна техника и технологии“ (1997). 
През 2014 г. завършва магистратура по здравен мениджмънт в МУ-Варна. 
Професионалният му път започва през 1996 г. като компютърен специалист 
в областта на компютърната и рекламна дейност. През периода 1997–2012 
г. е генерален мениджър в СД „Делфин-3“ – Варна, развиващо развойна и 
търговска дейност в областта на информационните технологии, а от 2012 
г. заема позицията помощник-ректор в МУ-Варна. Участвал в множество 
проекти по различни европейски програми – ОП „Развитие на човешките 
ресурси“, ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика“ и др.

ОТДЕЛ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“
Ръководител на отдел „Човешки ресурси“ от 2012 г. е Людмила Боярова. 
Родена е през 1977 г. Завършва Икономически университет – гр. Варна. 
През 2000 г. придобива ОКС „бакалавър“ по специалност „Банково дело“, 
а през 2004 г. – ОКС „магистър“ по специалност „Стопанско управление“ и 
специализация „Бизнес администрация“. 
През 2000 г. започва своето професионално развитие в УМБАЛ „Света 
Марина“ ЕАД, гр. Варна, а от 2012 г. е назначена в Медицински университет 
„Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна.
Създаден с основаването на МУ-Варна като „Канцелария и личен състав“, 
през годините отделът е преструктуриран и променя наименованието си 
неколкократно – отдел ТРЗ, отдел „Подготовка кадри и квалификация“, 
отдел „Кадри“, служба „Личен състав“, Направление „Труд и персонал“, а 
към настоящия момент - отдел „Човешки ресурси“. 
От 1978 г. завеждащ личен състав в „Канцелария и личен състав“ е Тодор 
Христов Стаменов. През 1987 г. за началник-отдел ТРЗ е назначена 
Елена Андреева Йоргакиева, а за началник-отдел „Подготовка кадри и 
квалификация“ - Розка Василева Милкова. От 1989 г. ръководител на 
отдела е Николина Нанева Христова, а през периода 1993–2012 г. - Виолета 
Петкова Вълканова. 

АДМИНИСТРАТИВНИ 
СТРУКТУРИ

Инж. Деян Грънчаров,
помощник-ректор

Людмила Боярова,
ръководител отдел
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Екипът по управление 
на човешките ресурси 
фокусира усилията си 
върху:
• организиране на дей-
ността по набиране и под-
бор на персонала, изгот-
вяне на всички актове, 
свързани с възникването, 
изменението и прекратява-
нето на трудовите право-
отношения на служителите 
в съответствие с действа-
щото законодателство; 
• подготовка и 
организация на процесите, 
свързани с провеждането 
на конкурси за заемане на 
АД „асистент“ и длъжност 
„преподавател“, съгласно 

Закона за развитието на академичния състав и Кодекса на труда;
• организиране и администриране на всички дейности, свързани с управлението на персонала 
в университета;
• съдейства при оформяне на всички документи, свързани с трудовия процес;
• консултира ръководите лите и служителите по въпроси с трудовите правоотношения;
• планира бъдещи потреб нос ти от човешки ре сур си от гледна точ ка на количеството, 

квалификацията и компетентността, съответстващо на нуждите на организацията;
• изготвя граждански договори с хонорувани преподаватели, участващи в учебната дейност 

на университета.
Към момента в отдела работи екип от седем професионално подготвени служители, експерти 
в различните дейности на човешките ресурси и организацията на труда: Людмила Людмилова 
Боярова, Виолета Николова Станева, Силвия Гочева Димитрова, Зорница Иванова Терзиева, 
Диана Веселинова Георгиева, Анна Хрисимова Николова, Татяна Димитрова Станчева, Биляна 
Димитрова Милтиядова.
Насърчавани от добрата работна етика, със своите знания и умения, изпълня ват 
организационните цели при високо качество и ефек тивност, като допри насят за подобрение 
на качест вото на трудовите отношения посредством формиране на обстановка на доверие и 
благоприятен психологически климат.

Екип на отдел “Човешки ресурси”
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ОТДЕЛ „ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН“

Настоящ ръководител на Финансово-счетоводния отдел (от април 2012 г.) 
е Калина Славова Стоянова, която работи като счетоводител (2001–2008) 
и като заместник главен счетоводител в МБАЛ „Света Марина“ – Варна 
(2009–2012).
Ръководители на отдела в предходни периоди са: Аксения Василева Филипова 
– икономист, назначена 1961 г. за гл. счетоводител на новооткрития ВМИ-
Варна. Има големи заслуги за финансово-административното осигуряване 
и укрепване на института в първите години на неговото изграждане; Боряна 
Василева Николова-Благоева – икономист, счетоводител (1963–1968) и 
главен счетоводител на МУ-Варна (1968–1988); Албена Любомирова Загорска 
– икономист, главен счетоводител на МУ-Варна (1988–2012).
Финансово-счетоводният отдел подпомага ръководството на МУ-
Варна за осигуряване на законосъобразно, целесъобразно, икономично, 
ефикасно и ефективно планиране, управление и контрол на финансовите 
ресурси. Отделът организира и осъществява единна счетоводна отчетност по пълна 
бюджетна класификация и по счетоводни сметки в съответствие с изискванията на Закона 
за счетоводството, сметкоплана на бюджетните организации и приложимите счетоводни 
стандарти, както и с всички нормативни актове и указания на Министерство на финансите в 
областта на счетоводството, данъците и други, свързани с тях, области.
Функциите на отдела се съсредоточават във: изготвяне на тригодишна бюджетна прогноза, 
проект за бюджет и бюджет на МУ-Варна; осъществяване ефективен контрол по спазването 
на финансовата, бюджетната и платежната дисциплина; правилното оформяне на първични и 
вторични счетоводни документи и своевременното им отразяване по счетоводните регистри; 
редовното извършване на инвентаризации; счетоводно отчитане на дейности по национални, 
европейски и международни проекти и споразумения съглас но европейското и национал ното 
законодателство; извършване финансов ана лиз на дейността на университета; периодично 
предста вяне на информацията във финансови отчети; комуникиране с проверява щи и 
одитиращи институции. Доказателства за добрата фи нансова отчетност в универ ситета са 
положителните резултати от редица завър шили финан сови проверки от различни компетентни 
органи. 
Настоящият състав на 
отдела включва: Калина 
Стоянова – ръководител; 
Марияна Станкулова - зам.
гл. счетоводител; Десислава 
Янчева, Галя Ставрева, 
Милена Михова; Красимира 
Русева Атанасова; Веселина 
Йорданова, Виктория 
Калудова; Диана Макарова; 
Нина Тодорова; Нина 
Любчева, Жана Павлова, 
Диана Дончева, Димитрина 
Кръстева – счетоводители; 
Искра Димитрова – експерт, 
работна заплата; Мариана 
Атанасова – администратор, 
бази данни; Татяна Михова 
– касиер. Екип на отдел „Финансово-счетоводен“

Калина Стоянова, 
ръководител отдел
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ФИНАНСОВИ КОНТРОЛЬОРИ
МУ-Варна осъществява финансово управление и контрол на публични средства при спазване 
на принципите за законосъобразност и прозрачност. От 2003 г. е въведен модел на вътрешен 
контрол, осъществяван чрез система за финансово управление и контрол, интегриран в 
дейността на всички структурни звена. 
Финансовите контрольори на МУ-Варна извършват превантивна контролна дейност, при която 
чрез проверки на документи, факти и обстоятелства следят за съответствие на решенията и 
действията на ръководството с изискванията на нормативни актове, вътрешни правила и 

процедури, споразумения 
и договори, сключени в 
изпълнение и в съответствие 
на законодателството. 
Финансовото управление 
и контрол през годините 
се извършва от Генчо 
Маринов Ганчев - финансов 
контрольор (2003-2006), 
Румяна Стоянова Караянчева 
- вътрешен одитор от (2006-
2010) и финансов контрольор 
(2010-2020), Хрисина 
Иванова Христова (от 2015 
г.), Красимира Найденова 
Нуцулова (от 2016 г.) и Руска 
Димова Докимова (от 2019 г.).

ОТДЕЛ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“ 

Отдел „Управление на собствеността“ е създаден с решение на Академичен 
съвет – Протокол №17/16.10.2013 г., и функционира от 11.11.2013 г. 
Ръководител на отдела е Нина Куликова. Главен инженер на МУ-Варна е 
инж. Валентин Орленко. Инженер „Техническа безопасност“ – инж. Събина 
Йоскова.
Личният състав на отдел „Управление на собствеността“ се състои от 
9 административни служители; 4 инженери и 50 души технически и 
обслужващ персонал.
Отдел „Управление на собствеността“ извършва следните дейности:
• Организира стопанисването и управлението на имоти – държавна и 
общинска собственост, предоставени за управление/ползване на МУ-Варна.
• Издирва и проучва документи, доказващи правото на МУ-Варна да 
управлява и стопанисва имоти и вещи – държавна и общинска собственост.
• Организира процедурите по: промяна предназначението на обособени 

обекти; регистрация на обособени обекти за търговия и хранене; издаване на визи за 
проектиране; одобряване на ПУП, инвестиционни проекти и др. на територията на имоти – 
държавна и общинска собственост, предоставени на МУ-Варна.
• Разработва и подпомага внедряването на стратегически планове, програми, политики, 

Екип „Финансов контрол“

Нина Куликова, 
ръководител отдел
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процеси, системи и процедури за постигане на целите, задачите и работните стандарти в МУ-
Варна.
• Координира и контролира изпълнението на процедури по реконструкция, модернизация и 
СМР, извършвани в имоти – държавна и общинска собственост, предоставени на МУ-Варна.
• Организира, координира и контролира дейностите за осигуряване на здраво словни и 
безопасни усло вия на труд в МУ-Варна съгласно националното законо дателство.
• Контролира поддържането на системите за осветление, отопление, вентилация, 
противопожарните сред ства, асансьор и др. в сграда Ректорат.
• Контролира хигиената и дезинфекцията.
• Осигурява охрана на сграда Ректорат.
• Осигурява транс порта за нуждите на административните струк тури на университета.
• Осигурява обслуж ването на всякакъв вид мероприятия и органи зацията за доставяне на 
необходимите материали и инвентар.
• За периода от своето създаване до настоящия момент като конкретен резултат от съвместните 
действия на всички служители от отдел „Управление на собствеността“ са: 
• изградени нови и реновирани сгради на Факултет по фармация, Филиал Сливен, Филиал 
Шумен, Филиал Велико Търново и Почивна станция – с. Зорница, община Чепеларе;
• обособени и изпълнени специализирани обекти – телевизионно студио, заведение за 
обществено хранене „Quantum satis“, аптека „Медунифарм-2“, дисекционни зали, физкултурен 
салон и спортни зали, електронни читални, рекламни съоръжения;
• реновирани: 123 учебни зали, 39 лаборатории, 145 работни кабинети, 96 общи части, 
сервизни помещения и техническа инфраструктура (покриви, ел., ВиК и ОВК инсталации, 
английски дворове);
• изготвени и одобрени подробни устройствени планове на териториите на сграда Ректорат, 
УМБАЛ „Света Марина“, к.к. Чайка и в процедура по екологична оценка на местност Малка 
чайка;
• изготвени инвестиционни архитектурни проекти за „Учебна сграда – симулационен център“, 
обособяване обект за хранене в СБАГАЛ-Варна, допълващо застрояване на ЗОХ „Quantum  
satis“;
• имоти – публична общинс-
ка и държавна собственост, 
предоставени за ползване и 
управление на МУ-Варна – 
през 2013 г. – 9 имота, а през 
2020 г. – 28 имота.
Благодарение на всеотдай-
ността и лична та ангажи-
раност на еки па от екс перти, 
специалис ти и служители 
от отдел „Управление на 
собствеността“ материално-
техническата база на МУ-
Варна се поддържа в отлично 
състояние (хигиена, охрана, 
материално обезпечаване, 
техническа поддръжка и 
др.), съгласно изискванията 
на европейските и световни 
стандарти. Екип на отдел „Управление на собствеността“
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ОТДЕЛ „ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ И 
ТЕХНОЛОГИИ“

Настоящ ръководител на отдела от 2011 г. е Цветан Олег Иванов. Роден 
в град Варна през 1979 г. Завършва Икономически университет - Варна 
и магистърска степен в Медицински университет - Варна „Здравен 
мениджмънт“. В професионалното си развитие преминава различни 
обучения, насочвайки се към IT индустрията. Работи като системен 
администратор, впоследствие Linux и мрежов администратор и се 
утвърждава като специалист в тази сфера. 
Отделът започва да функционира като Център за учебна и научна 
документация през 1961 г., когато основна задача е била да осигури на 
учебния и научен процес нагледни материали - предимно фотоснимки 
и диапозитиви. Центърът е ръководен от Стоян Попов, който го е 
поддържал и развивал като ключово звено за МУ-Варна, запечатващо 
богатия на научни и културни прояви живот на университета. Към 1981 
г. екипът разполага със седем фотографи. В този период служители са: 
Васил Арнаудов, Димитър Балинов, Златка Димитрова, Жечка Цветкова, 

Алис Пилибосян, Атанаска Димитрова, Емил Спасов, Любомир Алтев, Димитър Димитров, 
Веселина Йорданова, Галя Стоева, Ваня Пенева, Даниела Тончева.
С технологичната еволюция не закъснява и развитието на Центъра, като е получен първият 
компютър и е въведено изработването на дигитални диапозитиви. През 1999 г. по проект 
между МУ-Варна и Аристотеловия университет – Солун е оборудван компютърен кабинет.
През 2000 г. с решение на Академичния съвет Центърът за учебна и научна документация е 
преименуван в Център за информационно осигуряване (ЦИО) с ръководител Антон Антонов.
Наред с дигитализацията стартира изработването на мултимедийни презентации, които 
отразяват учебната и научната работа и предпечатните издания на МУ-Варна. Създадена е 
първата интернет страница на МУ-Варна и се осъществява първата видеоконферентна връзка 
между ректорите на МУ-Варна и Аристотеловия университет – Солун. 
ЦИО се грижи за изработване на рекламни материали, копиране на учебни и административни 
материали, техническо осигуряване на учебни и научни мероприятия; дигитализиране на 
изображения и фото филми, видео и фото заснемане, мултимедийни и постерни презентации, 
дигитално изработване на диапозитиви. Художник Маргарита Маринова спомага за идейното 
и естетическо оформление на печатните материали, интериорно и екстериорно оформление 
на МУ-Варна и дейността му, Росица Грозданова – мултимедийна дейност, Емилия Йорданова 
предпечатна подготовка, Лиляна Пировска – фотограф, Даниела Тончева – поддръжка.
През 2004 г. е разкрит Академичен център за информационни технологии и мениджмънт, 
към който са прехвърлени задължения по поддръжка на локалната компютърна мрежа, 
компютърна техника и сайт под ръководството на инж. Надежда Петрова с екип от Георги 
Киров, Йордан Войнов, Светлана Драганова, Цветан Иванов. В края на 2010 г. Цветан Иванов 
поема ръководството на Отдел „Информационни технологии“. Към отдела работят екип от 
IT специалисти, дизайнери, фотограф и организатори – Владимир Стоянов, Петър Пъловски, 
Йордан Войнов, Венцислав Видов, Светлана Драганова, Йордан Атанасов.
През 2011 г. Отдел „Информационни технологии“ е преименуван на „Информационно 
осигуряване и технологии“, като във времето претърпява преструктуриране и поема редица 
дейности. Основната дейност на отдела е да поддържа информационния и комуникационния 
онлайн поток на информация на МУ-Варна и неговите структури. Приоритет е създаване, 
обновяване и поддържане на високо софтуерно и хардуерно ниво, покриващо европейските 
изисквания за високотехнологично образование и иновативност.

Цветан Иванов, 
ръководител отдел
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От особено значение е техническата поддръжка на учебните бази, които включват изключително 
иновативно оборудване, както и осигуряване на безпроблемната работа с техниката от страна 
на преподаватели и студенти по време на учебния процес – изграждане на директна връзка по 
време на лекции.
Други дейности на екипа са:
• софтуерно и хардуерно осигуряване на достъпа до интернет, администриране на локалната 

и интернет свързаност, актуализиране и поддръжка на компютърната мрежа;
• инсталация и пълно поддържане на сървъри, обслужващи стандартни и специализирани 

софтуерни продукти (АИС „Документооборот“, счетоводни, антивирусни, 
кандидатстудентски, достъп до интернет; служебна електронна поща, файлов, уеб сървър за 
електронна проверка на резултатите от кандидатстудентската кампания и др.);

• внедряване и администриране на мрежови операционни системи, изготвяне на проекти за 
изработване на специализиран административен софтуер;

• ежедневно следене на трафика по мрежата и уеб защита от неправомерен достъп, изграждане 
и поддръжка на безжична мрежа, предоставяща безплатен интернет за студенти и служители;

• техническа поддръжка и ремонт на активно оборудване, компютърна и офис техника, 
инсталиране на стандартен и специализиран софтуер на персоналните работни компютри;

• изграждане и поддръжка на системи за дистанционно обучение, обучение на лицата, 
ползващи информационни ресурси;

• изготвяне на мултимедийни проекти, обезпечаване с квалифицирана компютърна помощ 
на процесите по подготовка и изпращане на информация за МОМН и НСИ;

• изграждане и под дръж ка на страници и софтуери за електронно и дистанционно обучение: 
https://teacher.mu-varna.bg, https://webstudent.mu-varna.bg;

• поддържане и свое временно актуализиране на сайта на университета – www.mu-varna.bg;
• изготвяне на задания, разработка на нови адми ни стративни сайтове и функ ционалности, 

нови стра ници, банери и секции за структурите на МУ-Варна;
• администриране и ак туа лизиране на страниците на университета в социал ните мрежи.
Отдел „Информационно оси гуряване и технологии“ е ключов отдел в МУ-Варна, разполагащ 
с високо квалифициран екип от IT специалисти, съставен от инженери и икономисти: 
организиране ин фор мационна дейност - Силвия Кръстева, Виргиния Бензарова, инж. Илиана 
Лисеа, Зорница Иванова 
и инж. София Дорийска; 
системно администриране - 
Даниел Манушев и Радостин 
Йотов; интернет приложения 
- инж. Диляна Панайотова, 
Росалина Русева, Лиляна 
Веселинова и инж. Евлоги 
Вълчев; компютърна под-
дръжка - инж. Петър 
Пъловски, инж. Владимир 
Стоянов, инж. Йордан 
Атанасов, инж. Михаил 
Черкезов, инж. Бюрхан 
Осман; мултимедийна дей-
ност: Росица Грозданова и 
Сергей Пашев; програмист 
- инж. Георги Колев; 
поддръжка и ремонт KOT - 
Стоян Йовчев.

Екип на отдел „Информационно осигуряване и технологии“
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ОТДЕЛ „КОМУНИКАЦИИ И ТЕЛЕВИЗИЯ“

Настоящ ръководител на отдела е Велина Марковска. Започва работа 
в Медицински университет – Варна през 2014 г. като експерт „Връзки с 
обществеността, маркетинг и реклама“, а от 2015 г. – и в УМБАЛ „Св. Мари-
на“ – Варна. През 2019 г. е назначена за Ръководител на отдел „Комуникации 
и телевизия“ в Медицински университет – Варна. Преди това е работила 
над 15 години като консултант в немската компания "Вестникарска група 
България" (Westdeutsche Allgemeine Zeitung), обслужваща редица печатни 
издания в България, между които вестниците 24 часа и Дневен Труд. В 
периода 2013-2014 г. е представител за Източна България на френската 
фармацевтична компания Pierre Fabre. Има бакалавърска степен по 
„Финанси“ от Икономически университет – Варна и магистърски степени 
по „Здравен мениджмънт“ и „Фармацевтичен мениджмънт“.
Историята на отдела започва през 2012 г., когато в МУ-Варна е създаден 
сектор „Връзки с обществеността“ към Административен отдел. 
Дейностите, които изпълняват служителите в сектора, са свързани с 

вътрешните и външните комуникации, активното изграждане и поддържане на положителния 
имидж и осигуряване на прозрачност и публичност на дейността на МУ-Варна. За тази цел 
екипът разработва новини и поддържа контакти с представители на средствата за масово 
осведомяване. Екипът е ангажиран и с организиране на университетски церемонии и 
социални, спортни, културни и научни събития, с участието на академичната и студентска 
общност на университета. В 2012–2019 г. в сектор „Връзки с обществеността“ като експерти 
работят Дарина Велчева, Велина Марковска, Калина Божилова, Вероника Стоянова.
През 2015 г. е създадена първата университетска телевизия, лицензирана от СЕМ: MU-Vi.tv. 
Телевизията стартира дейността си с екип само от 3 души, който през годините постепенно 
се увеличава. MU-Vi.tv е образователна телевизия със специализиран програмен профил 
„Медицина и здравеопазване“. Образователната същност на програмата се развива в две 
основни направления – образователна програма за специалисти от областта на медицината, 
фармацията и общественото здраве и образователна здравна програма за широка аудитория. 
Основната цел при стартирането на MU-Vi.tv е да предлага специализирана програма за 
професионалисти в областта на медицината. Това програмно направление предвижда широка 
трибуна на български и чужди специалисти с лекции, заснети операции, манипулации, 
рехабилитационни дейности и др. Разработва се и образователна програма на всички нива на 
медицинското образование – кандидат-студенти, медицински колежи, студенти, специализанти 
и докторанти по медицина, практикуващи лекари и среден медицински персонал. Първи 
ръководител на телевизията е Ивелина Фесчиева-Мартинова.
От 1 ноември 2019 г. е създаден нов отдел в МУ-Варна – отдел „Комуникации и телевизия“. 
Новосъздаденият отдел обединява екипите на съществуващите към момента отдел „MU-Vi.
tv“, сектор „Връзки с обществеността“ към Административен отдел, сектор „Дизайн“ към 
отдел „Информационно обслужване“ и фотограф. За ръководител на отдел „Комуникации и 
телевизия“ е избрана Велина Марковска. 
Към настоящия момент в отдела работят общо 23 специалисти в областта на комуникациите, 
дизайна, фотографията, организацията на събития, производството на телевизионна 
продукция и техническа обезпеченост на програмата. Велина Марковска – ръководител oтдел 
„Комуникации и Телевизия“, инж. Христина Тачева – дизайн, Майя Папазова – връзки с 
обществеността, Вероника Стоянова – организатор конференции и събития, Петко Момчилов 
– фотограф, Ивелина Фесчиева-Мартинова – ръководител специализирана програма, 
Силвия Николова-Стоянова – ръководител студийна програма, Пламен Дяков – ръководител 

Велина Марковска, 
ръководител отдел
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направление техническо обезпечаване и технически контрол върху продукцията, Даниела 
Илиева – организатор програма, Магдалена Тодорова – репортер-журналист, Геновева Донкова 
– репортер-журналист, инж. Катина Димитрова, Анита Емилиянова и Ивелина Георгиева – 
графичен дизайн, инж. Антон Антонов – компютърен аниматор, инж. Анатолий Добрев, инж. 
Тихомир Стоянов и Добромир Дянков – видеомонтажисти, Волен Войнов – тонрежисьор, Лазар 
Еленков и Евтим Христов – видеоператори, Благодар Данов и Анастас Матеев – оператори 
ефир.
Телевизията на МУ-Варна е регистрирана в СЕМ като обществена телевизия. Тя излъчва 
програма с напълно собствено съдържание в интернет. Освен темите здравеопазване, 
медицина и образование, които са заложени в профила от създаването й, програмата включва 
също предавания в областта на културата, обществения живот, младежките дейности и 
инициативи, забележителности, традиции и български фолклор. 
През септември 2020 г. започва да функционира напълно оборудвано телевизионно 
студио с модерен декор и функционалности, позволяващи излъчване на онлайн дискусии, 
провеждането на онлайн конференции, научни срещи и други събития. Телевизията отразява 
ежедневно дейностите в университета и университетските болници, изготвя документални и 
научнопопулярни филми, репортажи, видео презентации, анонси, рекламни и информационни 
видеа, интервюта със специалисти и формати със здравни и медицински съвети, насочени 
към широка аудитория. През последните 2 години телевизията е разпознаваем партньор от 
външни институции, компании и дружества за производство на рекламно-информационни и 
корпоративни видеа. 
Екипът на отдел „Комуникации и телевизия“ работи по създаване на концепции, организация, 
сценарии, декор, провеждане и отразяване на церемонии, пресконференции, симпозиуми, 
научни, културни и спортни срещи, значими международни и национални мероприятия и други 
събития, съпътстващи академичния живот на МУ-Варна. Екипът подпомага учебния процес, 
студентския живот и проектната дейност, като произвежда обучителни видеа, необходими 
за онлайн обучението на студентите, участва активно при подготовката, реализирането и 
популяризирането на студентски кампании и институционални и научни проекти. 
Редица документални филми на MU-Vi.tv заслужават призови места. Сред тях се отличават 
награди от авторитетно жури в различни издания на Международния фестивал на 
червенокръстките и здравни филми, почетната награда за видеорепортаж в конкурса за чиста 
журналистика на Dir.bg – 
Web Report и др.
За реализиране на медийната 
политика на МУ-Варна, която 
е насочена към осигуряване 
на публичност и прозрачност 
на цялостната дейност на 
институцията и дейността на 
администрацията чрез дос-
тавяне на пълна, достоверна 
и навременна информация 
на обществото, отделът 
ежедневно поддържа кому-
никации с български и чуж-
дестранни медии. Дейността 
на МУ-Варна попада в 
обектива на значими медии, 
между които Deutsche Welle 
(Германия), BBC (Вели ко бри-
тания), EuroNews (Франция). Екип на отдел „Комуникации и телевизия“
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ОТДЕЛ „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, МАРКЕТИНГ И 
СНАБДЯВАНЕ“

Ръководител на отдел „Обществени поръчки, маркетинг и снабдяване“ 
от 2013 г. е Елена Панева. Родена е през 1978 г. Завършва Икономически 
университет – Варна (2003). Придобити специалности по маркетинг 
и управление на продажбите. Непосредствено след завършването на 
университета започва своето развитие в търговията с бързооборотни 
стоки. В годините израства през позиции от търговски представител, 
зонален мениджър, супервайзър до мениджър ключови клиенти. Разполага 
с дългогодишен управленски опит в компании както от национален, така 
и от международен мащаб. Професионалните й интереси са в областта на 
обществените поръчки, бранд мениджмънта, управлението на продажбите 
и психология на маркетинга. 
При структурирането му през 2013 г. отдел „Обществени поръчки, 
маркетинг и снабдяване“ наследява отдел „Маркетинг, снабдяване 
и техническа поддръжка“ – създаден 2012 г. с ръководител Светлин 
Караянчев, като увеличава обхвата от изпълнявани функции, доразвива и 

разгръща дейността си в следните основни направления: планиране на обществените поръчки; 
изготвяне на документи за обществени поръчки; следи за съответствие с изискванията на 
закона за обществени поръчки и всички други норми, свързани с процеса и публикуването на 
документи в Регистъра на обществените поръчки; проследява изпълнението на сключените 
договори и действията по приемане на резултатите от тях; архивира документи, свързани 
с управлението на цикъла на обществените поръчки; прави проучвания на пазара с оглед 
използване на най-благоприятните ценови равнища за изпълнение на услуги, доставка 
на активи; остойностява постъпи ла информация за нужди, заявени от други структури в 
университета. Извършва систематизиране и обработване на първична документация, свързана 
със складовото стопанство, в това число изготвя и анализира справки за дос та вени материали, 
осигу  ряващи качествена инфор мация при вземането на оперативни управленски решения. 
Прогнозира динамиката на потребление с цел оптимизиране на разходите в организацията; 
координира, организира, документира и контролира цялостната дейност по фактическо 

изпълнение на доставките, 
разпределение и съхранение на 
активите до тяхното изписване 
на структурите.
Към момента в отдела рабо-
ти екип от дванадесет високо 
мотивирани и професионално 
подготвени служители, включ-
ващ седем организатори: Свет-
лин Караянчев, инж. Петранка 
Андреева, Пав лина Петрова, 
Миглена Симова-Илияз, Свет-
лана Стойчева, Даниела Стоя-
нова, Сениха Аладжикова, 
Анета Димитрова, двама на-
чалници складове - Валенти-
на Тодорова и Катерина Ди-
митрова, снабдител - Даниела 
Богомилова и шофьор - Мишо 
Михов. 

Екип на отдел „Обществени поръчки, маркетинг и снабдяване“

Елена Панева, 
ръководител отдел



113

АДМИНИСТРАТИВЕН ОТДЕЛ

Настоящ ръководител на структурата е Венета Петрова Събкова. 
Родена на 9.09.1973 г. Завършва средно специално образование в 
ОТМЕ „Антон Иванов“ – Варна. Придобива висше образование степен 
„бакалавър“ и „магистър“ по специалността „Статистика и иконометрия“ 
в Икономически университет – Варна съответно през 2000 г. и 2001 г. През 
2008 г. успешно реализира магистърска степен по здравен мениджмънт. 
Трудов стаж в административни звена в сферата на здравеопазването в 
СБАГАЛ-Варна (АГ болница) като технически сътрудник на директора 
на АГ болница, статистик на болницата, специалист РЗОК и УМБАЛ „Св. 
Марина“, секретар на Първа клиника по обща и оперативна хирургия до 
2012 г. От началото на септември 2012 г. работи в МУ-Варна на длъжността 
ръководител на Административен отдел. Отговаря за въпросите, 
свързани с унифициране на документите в университета, организация на 
деловодния процес. Участва в подготовка за заседанията на ръководните 
органи на МУ-Варна – Академичния съвет, Общото събрание, както и 
протоколното осигуряване на официални и работни срещи, официални 
събития в университета (промоции и други).
Със създаването и откриването на ВМИ-Варна 1961 г., във връзка с характера на задачите, 
които има да изпълнява, учебно-възпитателна работа и научноизследователска дейност за 
подготовка на висококвалифицирани и ерудирани специалисти, се създава документация, 
свързана с обучението на кадрите, планирането и отчитането на дейността. По този повод в 
Държавен архив – Варна се разкрива документален фонд под номер 780 с наименованието на 
ВМИ-Варна за документи, подлежащи на задължително държавно съхранение, като част от 
ценните документи, отразяващи материалния и духовния живот на обществото.
Първата деловодителка с откриването на Медицински институт през 1961 г. е Йовка 
Георгиева-Дремджийска. До 1993 г. служителите към „Административно-стопански комплекс“ 
са назначавани като „машинописец“, по-късно в годините се сформира „Университетска 
канцелария и протокол“, а от 1.04.2003 г. отделът е преобразуван на „Протокол и 
административно обслужване“, 2006-2011 г. – „Административна служба“, а от 4.07.2011 г. – 
„Административен отдел“.
Документални материали на ВМИ-Варна са съхранявани първоначално в кабинета на Ректора, 
деловодството и по структурните звена, без обособено помещение за целта, поради все още 
малкия обем на документацията. Във времето с развитието на университета се обособяват две 
малки помещения в отдел „Човешки ресурси“ и ФСО, а другата документация продължава да 
се съхранява по структурните звена и катедрите. 
Филка Манчева е първата секретарка до мандата на проф. Койнов, след което тя преминава на 
служба като „деловодител“. Работи в МУ-Варна до пенсионирането си. След Филка Манчева 
за деловодител е назначена Елена Димитрова. Пенка Маринова е една от дългогодишните 
деловодителки с 27 години трудов стаж. Людмила Йорданова е от 1994 г. Силвия Великова 
– 1996–2011 г. Първият началник на отдел „Административен“ е Людмила Дикова, която 
съвместява и длъжността „Сътрудник на ректора“. Секретари на ректора през годините 
са: Филка Манчева, Роза Милкова, Парашкева (Пепа) Проданова по време на мандатите на 
ректорите доц. д-р Георги Маринов до проф. д-р Анелия Клисарова, Милена Пашева, Людмила 
Дикова. 
Мария Матева започва като секретар на зам.-ректорите, впоследствие началник на протокола. 
Общо 40 години работа в университетската структура. Тя стои в основата на запомнящи се 
академични събития, най-впечатляващи от които са промоциите на дипломиращите се лекари 
и здравни специалисти.

Венета Събкова, 
ръководител отдел
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От 2012 г. за технически сътрудник на Ректора е назначена Живка Парушева. Защитава 
специалност „Икономика на здравеопазването“ през 2019 г. Притежава изключителни 
организационни качества в административната дей   нос т и коор динира прог рама та на 
Ректора. Участ ва при протоколните предста вяния на Ректора. Контролира организирането, 
провеждането и протоколно то осигуряване на официални и работни срещи, семинари, 
официални събития в университета. 
През 2013 г. на новоназ начената Експерт на комисия се възлага разработване на Номенклатура 
на дела, изготвена и одобрена от Държавен архив – Варна още същата година и влязла в 
действие от януари 2014 г. Утвърждават се: „Вътрешни правила за документооборота на МУ-
Варна“, „Вътрешни правила за дейността на учрежденски архив“. През април 2013 г. е въведена 

за работа автоматизирана 
информационна система 
АИС „Документооборот“, 
разработена на принципите 
на уеб технологията. 
С решение на Академичния 
съвет 2019 г. се сформира 
звено „Учрежденски 
архив“ към отдел 
„Административен“, като 
са назначени Марианка 
Арабаджиева за завеждащ 
„Учрежденски архив“ 
и Милена Кирчева за 
технически организатор 
„Учрежденски архив“. 
Екипът на отдела включва: 
ръководител - Венета 
Събкова; завеждащ 
„Учрежденски архив“ 
- Марианка Василева 

Арабаджиева; техн. организатор „Учрежденски архив“ - Милена Георгиева Кирчева; 
деловодители - Иванка Симеонова Стойкова, Маринела Николаева Райчева, Анета Великова 
Динева, Албена Димитрова Димитрова; куриер - Тодорка Добрева Станкова (до м. май 2021).

Екип на Административен отдел
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ЮРИДИЧЕСКИ ОТДЕЛ 

Отдел „Юридически“ към МУ-Варна е създаден с решение на АС по протокол №3 от 9.04.2012 
г. До създаването си правното обслужване на дейността на университета е осъществявано от 
главен юрисконсулт Пламен Николов. Към настоящия момент в отдела работят юрисконсултите 
Иванка Василева Кондова-Кръстева, Радостина Детелинова Георгиева-Енева, Диляна 
Мирославова Йорданова, Боряна Андреева Маркова, Ралица Руменова Чаракчиева и Галина 
Руменова Стоянова.
Бързото развитие на 
дейността на университета 
през годините – нарастване 
на броя на студентите, в 
това число и чуждестранни, 
на проектите, с които 
университетът кандидатства 
за европейско финансиране, 
модернизиране на базата 
и методите за обучение, 
необходимостта от 
привеждане на вътрешните 
правила в съответствие с 
действащата нормативна 
уредба и др., налагат 
увеличаването състава на 
отдела.
В отдел „Юридически“ 
се извършва дейност по 
предварителна проверка 
законосъобразността на 
актовете, издавани от Ректора на университета, на актовете, приемани от Академичния 
съвет, изготвяне или съгласуване на договори, по които университетът е страна, на искови 
молби, жалби, вътрешни правила, кореспонденция с органите на изпълнителната власт – 
местни и централни, представителство пред всички държавни, общински и частни органи и 
организации, съд, прокуратура, нотариус и др., защита по делата, образувани пред съдилищата 
в Република България, по които МУ-Варна е страна, и други дейности.

Екип на Юридически отдел
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НАПРАВЛЕНИЕ „СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ И 
СТОЛОВЕ“

Ръководител на направлението от 2014 г. е Ивайло Новаков. 
Роден през 1973 г. Завършва Икономически университет – Варна, специал-
ност „Стокознание“. 
Необходимостта от настаняване на студентите, дошли от различни 
градове на страната, налага още със създаването на института да се 
работи по създаването на подходящи условия за битуване на студентите. 
Студентските общежития през първите години се ползват съвместно с 
другите университети, като блок 3 се стопанисва от МУ-Варна от 1997 г., а 
блок 35 - от 2013 г.
Студентско общежитие блок 35 е със застроена площ от 8942 м2 на 
високото тяло и 1406 м2 ниско тяло. Управител е Рени Тодорова. Студентско 
общежитие блок 3 е със застроена площ от 9000 м2 с управител Владислав 
Димитров.

Направление „Студентски 
общежития и столове“ 
отговаря за стопанисването 
и управлението на 
общежитията и столовете, 
предоставени за управление 
или ползване на МУ-Варна; 
организира и контролира 
дейностите за осигуряване 
на здравословни и безопасни 
условия за живот и хранене 
на студенти, специализанти 
и докторанти, учащи в МУ-
Варна.
Направлението разполага 
със студентски столове 
в общежитие блок 35 и с 
Център за раздаване на 
готова кулинарна продукция 
в общежитие блок 3. 
Студентският стол “Quantum 
satis” в двора на ректората 
функционира от 5.07.2017 
г. Негов управител е Ралица 
Минова. 
В настоящия момент служи-
телите в направлението са 
58: управители на столове и 
общежития, готвачи, каме-
риери, работници по под-
дръжката, счетоводители и 
шофьор. 

Ивайло Новаков, 
ръководител отдел

Екипи на направление „Студентски общежития и столове“
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УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА 
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ  
„СВ. МАРИНА“ ЕАД – ВАРНА
Няколко години след създаването на ВМИ-Варна възниква идеята за 
изграждане на собствен медицински корпус. Идейният проект предвижда 
да има хирургичен корпус и главен блок. Архитектурният план е заимстван 
от френски здравни заведения. Определен е теренът. На 6 юни 1970 г. е 
направена първата копка и е сключен договор със срок за приключване до 
4-5 години. Строителството е блокирано и едва 1982 г. се взема решение за 
завършване на строежа.
Болницата е открита официално на 29 октомври 1986 г. На 28 декември 
е предадена окончателно за експлоатация като Институтска клинична 
болница. Главен лекар е доц. д-р Христо Ганчев, д.м. Роден на 31.07.1942 
г. в Шумен. Завършва медицина във Варна (1968). Придобива специалност 
по вътрешни болести 1976 г. и пневмология и фтизиатрия (1980).
В началото в нея са базирани всички университетски вътрешни клиники 
заедно с детските клиники от Градска и Военна болница. Първоначално 
академичната структура включва три катедри с девет клиники за възрастни, 
четири детски клиники и две интензивни отделения – респираторно и 
коронарно. Паралелно се разкрива нова физиотерапия, ползваща горещия 
минерален извор, каптиран в двора на болницата. По-късно се създава 
корпус и катедри по патологоанатомия и съдебна медицина заедно със 
станция за изгаряне на отпадъци. През 1993 г. официално са предадени 
всички обекти. Болницата придобива завършен вид.
От декември 1990 до февруари 1995 г. главен лекар е доц. д-р Иван Гълъбов, 
д.м. Роден на 31.12.1948 г. в Горна Оряховица. Завършва медицина 1973 
г. във Варна. Придобива специалност по детски болести 1980 г. През 
1990 г. защитава дисертация в областта на детската онкохематология за 
придобиване на научна степен „кандидат на медицинските науки – доктор 
по медицина“. 
Този период се характеризира с изграждане на ангиографски център, 
интензивно реанимационно детско отделение и интензивен диабетен 
център. Приема се Катедрата по неврология, пребазирана от Окръжна 
болница. Разкриват се две основни неврологични клиники с интензивно 
нервно отделение. В психиатричните клиники се открива дневен стационар 
и клиника за наркомании. Завършена и аранжирана е градината в двора на 
болницата.
От 1995 г. болницата се именува Варненска университетска болница. През 
периода 1995–2001 г. неин главен лекар и изпълнителен директор е проф. 
д-р Красимира Кисьова, д.м.н. Родена е на 18.06.1941 г. във Варна. През 1960 
г. завършва медицина във Варна. Придобива специалности по вътрешни 

УНИВЕРСИТЕТСКИ 
БОЛНИЦИ

Доц. д-р Христо 
Ганчев, д.м., главен 

лекар (1986-1990)

Доц. д-р Иван Гълъбов, 
д.м., главен лекар 

(1990-1995)

Проф. д-р Красимира 
Кисьова, д.м.н., главен 

лекар (1995-2001)
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болести (1974) и пулмология 
(1980). През същата година 
защитава научна степен 
„кандидат на медицинските 
науки“, а през 1986 г. – 
„доктор на медицинските 
науки“. Хабилитира се като 
професор през 1991 г. След 
учредяване на специалността 
„Клинична алергология“ 
(1991) я придобива ex 
lege. През този период са 
пребазирани клиниките по 
обща и коремна хирургия, по 
гръдна хирургия и Клиниката 
по оториноларингология. 
Изграждат се операционни 

и реанимационни зали. Осъществяват се редица международни проекти за спешен детски 
травматологичен център, спешен кардиологичен център, превантивен кардиологичен 
център, централна стерилизационна база, център по диабетно стъпало, център за диагноза 
и лечение на мултиплена склероза и др. Изгражда се болнична информационна система и 
цялостна компютризация. Учредяват се няколко асоциации и фондации: „Сърце – бял дроб“, 
„Бъбрек“, „Захарен диабет“, „Сестринско дело“, „Малигнени лимфоми“. През 1999 г. болницата 
е именувана „Св. Марина“. Направена е първата копка за параклис. Със заповед на министъра 
на здравеопазването от 31.08.2000 г. е преобразувана в лечебно заведение с наименование 
Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) „Света Марина“ ЕАД – Варна, регистрира 
се търговско дружество и е утвърден статутът на преподавателите в него.

От 2002 г. изпълнителен директор на МБАЛ „Св. Марина“ е проф. д-р 
Красимир Иванов, д.м.н. Роден на 10.03.1960 г. във Варна. Завършва 
медицина във Варна през 1986 г. Придобива специалност по хирургия 
(1993) и онкология (2005). През 2009 г. е хабилитиран като професор. 
Придобива научните степени „доктор” и „доктор на медицинските науки”, 
като последователно защитава дисертационните трудове „Диагностика 
и хирургично лечение на ректалния карцином” (1998) и „Нови насоки в 
диагностиката и лечението на колоректалния карцином” (2008).
Приоритет на неговия екип е утвърждаване позицията на болницата като 
лидер в региона и в страната и като център за университетско медицинско 
образование. До настоящия момент се увеличава броят на операционните 
зали, разкриват са нови сектори по съдова хирургия, урология и детска 
хирургия. От 2002 г. функционира интранет базирана лабораторна 
информационна система за усъвършенстване на вътрешната комуникация. 
Благодарение на дългогодишното сътрудничество с „Инзелшпитал“, Берн, 
Швейцария, и Кантоналната психиатрична болница, Листал, Швейцария, се 
осъществява основен ремонт на женското отделение на Втора психиатрична 
клиника. През юни 2002 г. се създава Диагностично-консултативен център 

(ДКЦ) „Св. Марина“, в който работят 75 лекари от 30 медицински специалности. През 2005 
г. се създава Център за превенция и лечение на СПИН и Клиника по кардиохирургия и 
инвазивна кардиология, за което ръководството на болницата получава награда „Варна“. През 
2006 г. започва да функционира втори център по ангиографска и инвазивна диагностика и 
Клиника по еднодневна хирургия. Завършват се два големи проекта, свързани с подобряване 
на енергийната ефективност – газификация и цялостна подмяна на болничната дограма. През 
2008 г. се реализира проект, който позволява подобряване качеството и нивото на образната 

Проф. д-р Красимир 
Иванов, д.м.н., изпъл-
нителен директор 
(2002-2010)
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диагностика чрез закупуването на ядрено-магнитен резонанс 1.5 Т. През 2009 г. със средства 
на Министерство на здравеопазването (МЗ) се закупуват 128-срезов компютърен томограф и 
позитронно-емисионен томограф (PET/CT). Чрез тази апаратура се постига усъвършенстване 
и издигане на следващо по-високо ниво на терапията на редица социално значими заболявания.
През 2020 г. проф. Красимир Иванов е избран за председател на Асоциацията на 
университетските болници в България (АУБРБ).
От 2010 г. изпълнителен директор на МБАЛ „Света Марина“ е проф. д-р Жанета Георгиева. 
Родена на 17.01.1951 г. в Шумен. През 1975 г. завършва медицина в София. 
Придобива специалност по вътрешни болести (1984) и по ревмокардиология 
(1988). През 1997 г. защитава дисертация за степен „доктор“ на тема: 
„Промени в хемодинамиката и микроциркулацията при болни с 
хронична желязодефицитна анемия”. Специализира ехокардиография в 
Дюселдорф, Германия (1986), кардиология в Университетската болница 
в Берн, Швейцария (1991). През 2001 г. завършва Европейската школа по 
ехокардиография. 
Могат да бъдат откроени следните по-значими проекти (инвестиции), 
реализирани в този период.  2010 г. – реновирани и оборудвани са отделенията 
към Втора клиника нервни болести. Прави се основен ремонт на Втора 
клиника по кардиология и Интензивно кардиологично отделение (ИКО), 
като се закупува оборудване, отговарящо на съвременните изисквания 
на световните медицински стандарти. Източникът на финансиране на 
ремонта е МЗ. През 2011 г. се разкрива Клиника по неврохирургия със 
стационар с една операционна зала. Клиниката разполага с уникална 
за страната апаратура – операционен микроскоп с възможност за 
интраоперативна флуоресценция, ултразвук-базирана невронавигация, 
HD невроендоскопска техника, С-рамо с възможност за 3D реконструкция. През същата година 
се разкрива и Отделение по ортопедия и травматология със стационар и две операционни зали. 
През 2011 г. за покриване на неотложни медицински нужди и спешна доставка на медицински 
консумативи се изгражда и пуска в експлоатация лицензирана хеликоптерна площадка. 
Влагат се средства за високотехнологично оборудване за Лабораторията по молекулярна 
патология, въвежда се роботизирана система за лабораторна диагностика (2012). През 2013 
г. се изгражда и пуска в експлоатация единствен в България циклотронен комплекс, който 
осигурява оптимално качество на образите от ПЕТ/СТ. Извършва се доставка и монтаж на нов 
ангиограф. По този начин в лечебното заведение се обособява „хибридна зала” за нуждите на 
интервенционалната неврология, което позволява лечение на мозъчните аневризми, развитие 
на съдовата хирургия и спешната кардиология. Модернизира се съществуващият ангиограф. 
През 2012 г. се стартира извършване на основен ремонт на болнични стаи и кабинети на Трето 
детско отделение и Детско отделение за интензивно лечение и неонатология и реновиране 
на Центъра по патоанатомия. В периода 2012–2013 г. се реализират два проекта, насочени 
към повишаване на енергийната ефективност в Клиниката по психиатрия и Клиниката 
по инфекциозни болести. Мероприятията за повишаване на енергийната ефективност на 
Павилион за възрастни, Клиника по инфекциозни болести и Психиатрична поликлиника 
включват топлоизолация, подмяна дограма и изграждане на самостоятелна отоплителна 
система в отделните обекти.
През 2005–2013 г. се реализират два големи проекта с:
• Университетска болница „Инзелшпитал“, Берн (Швейцария) – в рамките на този проект се 

осъществяват няколко подпроекта: „Болнична информационна система“; „Трансплантация 
на бъбрек от жив донор“; „Ендоскопска хирургия“; „Болнична стратегия“; „Бенчмаркинг“; 
„Управление на качеството“; „Риск мениджмънт“; „Сестринско дело“.

• Кантонална болница „St. Gallen“ (Швейцария) – сътрудничеството се изразява в областта на 
„Медицина на съня“ и психиатричните грижи.

Проф. д-р Жанета 
Георгиева, д.м., 
изпълнителен 

директор (2010-2016)
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Иновации в медицината
Разкрива се Експертен център за редки болести, който е съвместен проект на МУ-Варна и 
МБАЛ „Св. Марина“ – Варна в унисон с препоръката на Съвета на Европейския съюз (ЕС) към 
страните членки за действия в областта на редките болести, както и Център по пулмонална 
артериална хипертония (2013).
Открива се Онкологичен и лъчетерапевтичен център „Св. Марина“, оборудван с 
високотехнологична апаратура, изграден със средства от ЕС по ОП „Регионално развитие“ и 
със собствени средства (2015). Проектът се реализира съвместно с МУ-Варна за закупуване 
и оборудване на Лаборатория за костномозъчна трансплантация (2014). Въвеждат се още 
иновативни технологии в ежедневната работа на Клиниката по обща и клинична патология, 
Клиниката по коремна хирургия и Онкологичния и лъчетерапевтичен център „Св. Марина“ 
(2013–2015). Внедряваните иновативни технологии са в отговор на нарастващите потребности 
на населението от висококачествена медицинска дейност в областта на клиничната патология, 
хирургията и онкологията. С този проект МБАЛ „Св. Марина” ЕАД – Варна предприема 
следващата стъпка в посока надграждане на медицинските технологии за справяне с едни от най-
тежките социално значими проблеми на съвременното общество. Закупува се автоматизирана 
система за получаване на хистологичен препарат и дигитализиране на хистологични образи 
за Клиниката по обща и клинична патология. Внедрява се 3D лапароскопия, която разширява 
възможностите за извършване на миниинвазивни операции на дебело и тънко черво, 
стомах, черен дроб; ендоскопската ехография дава нови възможности за диагноза, касаеща 
труднодостъпни области в Първа клиника по хирургия. Закупува се робот за разтваряне на 
цитостатици – за нуждите на Онкологичния и лъчетерапевтичен център.
През 2016 г. със средства на Норвежкия финансов механизъм и Европейското икономическо 
пространство и със собствени средства се реновира Трета психиатрична клиника.

От 2016 г. изпълнителен директор на УМБАЛ „Света Марина“ е проф. 
д-р Валентин Игнатов, д.м. Роден на 18.06.1958 г. във Варна. През 
1986 г. завършва медицина във Варна. 1995 г. – придобива специалност 
„Хирургия“, а 2005 г. – научна степен „доктор” с дисертационен труд на 
тема „Диагностично-лечебна тактика и ND: лазертерапия в условията 
на остро кървене от стомашни дуоденални язви”. През 2013 г. издава 
хабилитационен труд „Остро кървене от гастроинтестиналния тракт. 
Диагностика и лечение”, като през същата година е хабилитиран като 
професор. Специализира в областта на миниинвазивната хирургия – 
ендоскопска и лапароскопска. Натрупва голям опит при ендоскопските 
процедури като ендоскопско премахване на жлъчни камъни, полипи на 
дебелото и правото черво, хранопровод, стомах, дуоденум; ендоскопско 
лечение при псевдокисти на панкреаса. Под негово ръководство се разкрива 
първото отделение в страната по еднодневна хирургия към Първа клиника 
по хирургия. 2014–2020 г. проф. Валентин Игнатов е председател на 
АУБРБ. От 2014 г. е директор „Лечебно-диагностична дейност“ на УМБАЛ 
„Св. Марина“ ЕАД. През 2016 г. е избран за изпълнителен директор на 
Университетска болница „Св. Марина” – Варна, която длъжност изпълнява 

до 2020 г., до избирането му с пълно мнозинство от Академичния съвет на МУ-Варна за Ректор. 
По-значими постижения по отношение на технологичното развитие на болницата през 
неговия мандат като изпълнителен директор са: въвеждане в ежедневната работа на последен 
модел четвърта генерация робот Da Vinci Xi (2019) – това е най-модерната и най-напреднала 
компютърно асистирана технология за минимално инвазивни операции в България. Центърът 
за роботизирана хирургия се създава по проект, съфинансиран от ОП „Наука и образование 
за интелигентен растеж“ и Европейски фонд за регионално развитие, съвместно с МУ-Варна; 
доставя се и се монтира SPECT CT (2019), което значително разширява възможностите за 
клинично прилагане на съвременни методи за изследване; доставят се 6 броя хемодиализни 

Проф. д-р Валентин 
Игнатов, д.м., 
изпълнителен 
директор (2016-2020)
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апарати (2019); придобива се оборудване за хистологична лаборатория и токсикохимична 
лаборатория (2019). Изгражда се Център по интервенционална рентгенология (2018). Проектът 
се реализира съвместно с МУ-Варна. Новият ангиограф е единствен в страната с таванно 
окачване на С-рамото и 55-инчов плосък дисплей. Разкрива се Лаборатория за продукция на 
пациентски дози от радиофармацевтици, базирани на галий 68 (2018), съвместно с МУ-Варна; 
закупува се C-рамо за Отделението по ортопедия и травматология (2017).
По-значими постижения по отношение на материалната база на болницата са: основен ремонт 
на болнични стаи и кабинети към Клиниката по неврохирургия (2019) и към Клиниката по 
анестезиология и интензивно лечение; реновиране и разширяване на Клиниката по вътрешни 
болести (2017) и Първа клиника по нервни болести (2017), пребазиране на Клиниката по 
съдова хирургия (2017).
На 15 март 2018 г. на основание чл. 90, ал. 2 от Закона за лечебните заведения Министерският 
съвет (МС) определя УМБАЛ „Света Марина” ЕАД за университетска болница за срока на 
акредитационната й оценка.
На 22 март 2018 г. на основание чл. 62, ал. 2 от Закона за лечебните заведения с решение на МС се 
предоставят правата на едноличния собственик на капитала по управлението на дружеството 
на МУ-Варна.
От 2020 г. изпълнителен директор на УМБАЛ „Св. Марина“ е проф. д-р 
Силва Андонова. Родена на 20.01.1971 г. във Варна. Завършва медицина 
(1996), придобива специалност по неврология (2004) и се дипломира като 
магистър по здравен мениджмънт (2015). През 2010 г., след проведен конкурс, 
придобива образователна и научна степен „доктор“ с дисертационен 
труд на тема: „Невросонографни и невроизобразяващи изследвания при 
асимптомни исхемични нарушения на мозъчното кръвообращение“, а след 
проведен конкурс през 2015 г. – научната степен „доктор на науките“ с тема: 
„Лечение на острия исхемичен мозъчен инсулт с интравенозна тромболиза: 
проспективни проучвания върху изхода от болестта“. Последователно 
заема научни звания асистент (2003), старши асистент (2006), главен 
асистент (2010), доцент (2012) и професор (2016) към Катедрата по нервни 
болести и невронауки. От 2002 г. работи в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД 
– Варна като ординатор по неврология към Втора клиника по нервни 
болести, а от 2009 г. е началник на Неврологичното отделение за интензивно 
лечение. През 2010 г. заема поста началник на Втора клиника по нервни 
болести, като от 2017 г. е директор „Лечебно-диагностична дейност“ до 
избирането й за изпълнителен директор на лечебното заведение. Основните направления в 
научно-приложната и научноизследователска дейност на проф. Андонова са мозъчносъдови 
заболявания, невродегенеративни заболявания, невроинтензивна медицина, тумори на 
централната нервна система, невроинфекции, увреждания на периферната нервна система, 
ендоваскуларно лечение при остър исхемичен инсулт, дълбока мозъчна стимулация при 
пациенти с паркинсонова болест, дистония и есенциален тремор, мениджмънт на качеството 
в неврологията. 
Към значимите постижения по отношение на технологичното развитие на болницата се 
добавят – нова апаратура за миниинвазивна хирургия към Клиниката по кардиохирургия. 
Оборудването е на изключително високо технологично ниво като инструментариум и като 
торакоскопска апаратура. Модерната технология е значима и дългоочаквана придобивка, 
защото това е цялото оборудване, необходимо, за да се направи следващата стъпка в 
развитието на кардиохирургията. С оглед прилагане на персонализирана медицина в 
онкологията и хематологията се закупува система за секвениране от ново поколение Illumina 
MiSeq в Лабораторията по имунология, което позволява прилагане на иновационни техники 
при диагностика и последващо лечение. 
УМБАЛ „Света Марина“ – Варна е в топ 10 за 2019 г. на болниците в интернет базирания 

Проф. д-р Силва 
Андонова, д.м.н., 

изпъл   нителен дирек-
тор (2020-досега)
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международен регистър за лечение на пациенти с инсулт SITS (Безопасно прилагане на 
лечения при инсулт). Световното признание е за проследяване на пациентите с инсулт 
както по отношение на лечението им в острата фаза, така и при вторична профилактика на 
заболяването. Болницата е напълно окомплектована с кадри и апаратура на световно ниво и 
е водещ център в страната за съвременно диференцирано, вкл. интервенционално лечение на 
пациентите с мозъчносъдова патология.
В процес на реализация е проект „Дигитализация на експонати в Музея по история на 
медицината“, съфинансиран от фонд „Култура“ към Община Варна. Музеят по история 
на медицината е собственост на университетската болница и е единствен по рода си на 
Балканския полуостров. Лечебното заведение, съвместно с МУ-Варна, участва с две големи 
предложения за проект „Варна – град на знанието“. Разработва се проект за създаване на 
единен хематологичен център, обединяващ дейностите в областта на хематологията, детската 
онкохематология и клетъчната терапия. Функционирането на подобен център ще създаде 
условия за осигуряване на лечение, напълно съпоставимо с предлаганото във водещите 
хематологични центрове в Европа и света, и ще бъде допълнителна предпоставка за участие на 
страната ни в международни проекти и за професионално сътрудничество между български 
и чуждестранни водещи медицински специалисти. Разработва се проект за изграждане на 
нова съвременна инфекциозна болница, която е необходима за разгръщане на потенциала на 
лечебното заведение и затвърждаване на позициите му на европейско ниво.
В процес на извършване на ремонтни дейности и закупуване на оборудване са Клиниката по 
анестезиология и интензивно лечение, Клиниката по ревматология, Клиниката по лицево-
челюстна хирургия и Клиниката по ушно-носно-гърлени болести.
Въпреки бързото глобално разпространение на пандемията COVID-19 болницата запазва 
лидерските си позиции на пазара на здравни услуги. В УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна се намира 
единствената болнична вирусологична лаборатория, която изследва пациенти чрез PCR метод 
за коронавирус (COVID-19) от областите Варна, Русе, Шумен, Търговище, Силистра, Разград, 
Добрич.
Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Марина” ЕАД – Варна е 
най-големият диагностично-лечебен и консултативен университетски болничен комплекс 
в Североизточна България, обслужващ население от цялата страна, който разполага с над 
1400 легла. Болницата предлага широк профил от услуги в направленията вътрешни болести, 
хирургия, педиатрия, психиатрия, инфекциозни болести, нервни болести, онкология, 
кардиология, образна диагностика и медико-диагностични лаборатории.

Дъщерни дружества
• Диагностично-консултативен център „Света Марина“ ЕООД – предметът на дейност е 

осъществяване на извънболнична специализирана медицинска помощ. 
• „Света Марина Трейдинг“ ЕООД – предметът на дейност основно е пране и химическо чистене 

и консултантска дейност по трудова медицина, предоставяни предимно на дружествата от 
групата, но и на трети лица. 

• „Света Марина Фарма“ ЕООД – предметът на дейност е търговия на едро и дребно в страната 
и в чужбина с лекарства и фармацевтични продукти, медицински материали, консумативи и 
медицински изделия, медицинска техника и апаратура.

Мисията на УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна е да бъде двигател на иновациите в медицинската 
практика и наука в България, осигурявайки медицински услуги с качество, равнище на 
специализация и технологична осигуреност, съответстващи на световните стандарти в 
грижите за пациентите за възможно най-пълно удовлетворяване на здравните потребности 
на населението от Североизточния регион и България.
Вижданията на ръковод ството за бъдещето на болницата са тя да бъде водещ високотехнологичен 
университетски болничен комплекс и център за модерно университетско медицинско 
образование не само в България, но и в международен план. Изпълнението на визията се 
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подкрепя от непрекъснато 
развитие на човешките ресурси 
едновременно с интегрирането 
на медицинската, научната и 
образователната дейност на 
болницата за постигане на 
резултати, съответстващи на 
световните стандарти.

Материална база
Лечебното заведение е едно от 
най-големите болници в стра-
ната. Структурите на болни-
цата са разположени в някол-
ко сгради. Главната сграда е 
на 15 етажа и в нея се намират 
терапевтичните, хирургични-
те, неврологичните и детските 
клини ки, както и диагностич-
ните структури. В отделна 
3-етажна сграда са разполо-
жени клиниките по психиа-
трия. В други самостоятелни 
2-етажни и 3-етажни сгради се 
намират Клиниката по съдеб-
на медицина, ДКЦ „Св. Ма-
рина“ ЕООД, Онкологичен и 
лъчетерапевтичен център „Св. 
Марина“, където се помещават 
Клиника по медицинска он-
кология, Клиника по клинич-
на хематология и Клиника по 
лъчелечение, аула „Владимир 
Иванов“ и други помощни 
звена за обучение на студен-
ти и специализанти. 2011 г. 
за покриване на неотложни 
медицински нужди и спешна 
доставка на медицински кон-
сумативи е изградена и пусна-
та в експлоатация единстве-
ната в България лицензирана 
вертолетна площадка. 
Общата застроена площ 
на сградите е 14 685 кв. м, 
разположени на 194 300 кв. м 
земя. РЗП възлиза на 60 000 кв. 
м. Клиниките по инфекциозни 
болести са разположени в 
центъра на Варна – в двора 
на УМБАЛ „Св. Анна“ АД, в 
3-етажна сграда. 
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Медицинска апаратура и технологии
Наличността на модерна медицинска апаратура, състоянието и регулярното й поддържане са 
предпоставка не само за нормалното функциониране на болницата, но и за реализирането 
на визията за високотехнологична болница. УМБАЛ „Света Марина“ – Варна е с отлична 
осигуреност от гледна точка на видовете и състоянието на медицинската апаратура, която 
дава възможност за извършване на диагностични и лечебни дейности с много високо качество 
и в съответствие със съвременното развитие на технологиите в медицината: 
• ултразвукова система с възможности за стрейн еластография на органите в коремната 

кухина;
• ехо-ендоскопска система с 3D реконструкция;
• лапароскопска система за 2D и 3D визуализация;
• роботизирана, информационна система за изготвяне на индивидуални дози 

химиотерапевтици (робот за разтваряне на цитостатици); 
• два ядрено-магнитни резонанса – 1,5 Tz и 3 Tz;
• два броя линейни ускорители от най-висок клас;
• трети линеен ускорител с възможности за радиохирургия;
• PET компютърен томограф (скенер);
• 128-срезов скенер с висока резолюция на образа, 4-измерен;
• остеометър за цяло тяло с висока резолюция; 
• доплер-ехограф от последно поколение; 
• две ангиографски лаборатории;
• гръбначна хирургия;
• операционен микроскоп с възможност за интраоперативна флуоресценция;
• четири С-рамена, от които едно с възможност за 3D реконструкция;
• циклотрон;
• оборудване за комплексна автоматизация в Клиниката по обща и клинична патология;
• сономамотомограф към Клиниката по образна диагностика;
• ехографска система от свързани два 4D ехографски апарата и една работна станция за 

допълнителна обработка на 4D образи към Клиниката по кардиохирургия;
• урологична лазерна ендоскопска апаратура;
• ангиографска диагностика на състоянието на мозъчните съдове чрез въвеждане в 

експлоатация на новата ангиографска лаборатория за интервенционално лечение на 
мозъчносъдови заболявания съвместно с МУ-Варна;

• комбинирана невронавигационна система с електромагнитно и оптично проследяване 
и стереотактична рамка за осъществяване на дълбока мозъчна стимулация и други 
стереотактични процедури;

• модулна радиосинтезна система за продукция на пациентски дози от радиофармацевтици, 
базирани на галий 68;

• система за прецизна диагностика на карцинома на простатата – фюжън биопсия;
• последен модел четвърта генерация робот Da Vinci Xi. Центърът за роботизирана хирургия 

е създаден по проект, съфинансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 
и Европейски фонд за регионално развитие, съвместно с МУ-Варна;

• роботизиран високоенергиен лазер М6;
• система за секвениране от ново поколение Illumina MiSeq.
В процес на закупуване са нов компютърен томограф и нов PET/CT, с които ще се намали 
времето на изследване на 1 пациент и дозата на облъчване.
УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна е една от първите болници в страната с изградена цялостна 
компютърна болнична информационна система (БИС). Системата е SQL server базирана и 
включва над 400 работни станции, намиращи се в отделните сгради и свързани с оптични и 
безжични връзки. Програмните приложения включват: кодиране и статистика, мрежово уеб 
приложение, аптека, складове, калкулация, параклиника, счетоводство, човешки ресурси.
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От 2002 г. функционира интранет базирана лабораторна информационна система 
за усъвършенстване на вътрешната комуникация. Извършена е също така цялостна 
дигитализация на образната диагностика в лечебното заведение, която води до множество 
ползи: висококачествено триизмерно цифрово топографско изображение; висока сензитивност 
и специфичност за ранна диагноза на заболяванията; възможност за реконструкция на 
изображенията; възможност за дистанционен достъп до образите; използване на безопасна 

KLL5 128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

Линеен ускорител за краниална и 
екстракраниална радиохирургия

Флуоресцентен микроскопЦиклотрон

Гама камера
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за персонала методика на работа; минимално облъчване на пациента; вградена памет и 
възможността за съхраняване и сравняване на изображенията; връзка с компютър и локална 
мрежа, а оттам и с интернет; драстично снижаване на разходите за консумативи и реактиви; 
снижаване времето за чакане за получаване на готовия резултат; снижаване на неуспешните и 
повторни рентгенови снимки.
Болничен интранет – в информационната система на болницата за първи път в страната 
се въвежда учебен панел. Той включва алгоритми за диагностика и лечение, сведени от 
национални, европейски и световни конгреси, от презентации на водещи лектори по иновации 
в лечението на отделни заболявания, от учебници на водещи европейски и световни автори.
Една от основните тенденции в развитието на УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна е 
непрекъснатото обогатяване и усъвършенстване на системата за управление на качеството. 
Доказателство за постиженията в тази област е сертифицирането на болницата съгласно 
изискванията и стандартите за управление на качеството на Европейската фондация по 
управление на качеството (EFQM – European Foundation for Quality Management), което се 
прави за първи път в България. През 2014 г. лечебното заведение получава сертификат за 
управление на качеството „Recognised for Excellence 3 star”, което е най-високата възможна 
степен.
УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна е университетски център за образование, предоставящ 
съвременни възможности за многостранно обучение на студенти, специализанти, стажант-
лекари, докторанти. В болницата работят хабилитирани преподаватели, които провеждат 
продължителното обучение на специалистите по кредитната система съвместно с Български 
лекарски съюз (БЛС). В лечебното заведение се провеждат индивидуални курсове със 
сертификати за владеене на уникална апаратура, нови методики и техники. 
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СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ С 
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ВАРНА ЕООД 

Специализираната болница за очни болести с активно лечение – Варна 
ЕООД (СБОБАЛ-Варна ЕООД) е водещо лечебно заведение, осигуряващо 
специализирана медицинска помощ по офталмология в България. 
Премества се на настоящия си адрес през 1980 г. по инициатива и с 
активното съдействие на проф. Н. Константинов. През 1999 г. с решение 
на Министерски съвет болницата става собственост на общината и е 
регистрирана като ЕООД. Първият медицински директор е д-р С. Нанева 
до 1992 г., следвана от д-р В. Иванов до 2004 г., д-р Д. Драганов до 2012 г. 
и д-р Р. Тошев до 2019 г. Понастоящем медицински управител е проф. д-р 
Христина Групчева, д.м.н.
Първоначално болницата има 100 легла и четири отделения – кератопластика, 
глаукомно, аблационно и детско отделение, операционен сектор с 4 работни 
маси в две зали, амбулаторна операционна и поликлиничен сектор с 8 
кабинета. Развиват се и методи за физикална терапия – иглотерапия и 
магнитотерапия. Във връзка с променените стандарти и законодателство 
през 1999 г. болницата се преструктурира и отделенията се обединяват в 
две хирургични отделения с 50 легла и консултативно-диагностичен сектор. 
Две години по-късно икономическите условия налагат окрупняване и 
създаване на едно хирургично отделение с 40 легла и диагностично-консултативно отделение. 
Поликлиничната дейност включва: приемно-спешен кабинет и консултативни кабинети 
– детски, глаукомен, лазерен кабинет. В годините диагностиката и лечението на очните 
заболявания в лечебното заведение следват иновациите в офталмологията. Болницата е 
първото лечебно заведение, където е въведена пенетрираща кератопластика. Въвеждането на 
нови хирургични методики е резултат от международните контакти с Институт „Филатов“ 
в гр. Одеса, болница „Миделхайм“ в Холандия, Очна клиника към Университета Людвиг 
Максимилиан в гр. Мюнхен, болница Морфийлдс в гр. Лондон, Орбис Интернешънъл. Проф. 
д-р Хр. Групчева и екипът й налагат използване на редица нови методи на изследване и 
оперативни техники. Някои от тях са: конфокална биомикроскопия, амниотична мембрана при 
лечение на заболяване на предна очна повърхност, подготовка, преработка и трансплантация 
на амниотична мембрана и лимбални стволови 
клетки при заболявания на преден очен 
сегмент, крослинкинг при кератоконус, както 
и заболявания на роговицата, приложение на 
антисъдово пролиферативен фактор. 
През 2004 г. СБОБАЛ – Варна ЕООД получава 
международен сертификат за качество ISO 
90011:2001. През 2004 г. е определена за 
национална база за провеждане на двете нива на 
Международния съвет по офталмология. 2014 
г. болницата е акредитирана от Европейския 
борд по офталмология. От 2011 г. в нея работи и 
„АМЦСМП Очен медицински център – Варна“ 
ЕООД. Това дъщерно дружество обслужва 
амбулаторно пациенти по договор с НЗОК. 
В Очна болница е базирана Катедрата по 
очни болести и зрителни науки, наследник на 
създадената 1963 г. Катедра по очни болести.

Проф. д-р Христина 
Групчева, д.м.н., 

медицински управител 
(2019-досега) 
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УНИВЕРСИТЕТСКИ 
МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН 
ЦЕНТЪР
Медико-денталният център се учредява като самостоятелно звено към 
Факултет „Дентална медицина“ (ФДМ) с решение на Академичния съвет – 
Протокол №29 от 02.06.2014 г. От тогава досега негов ръководител е проф. 
д-р Стефан Пеев, д.м.н., който от началото на 2013 г. е назначен от МУ-
Варна със задачата да работи по проект за създаването на медико-дентален 
център, базиран във ФДМ.
На 6 ноември 2014 г. с официална церемония е открит първият 
Университетски медико-дентален център (УМДЦ) в България. Ректорът на 
МУ-Варна проф. д-р Красимир Иванов и кметът Иван Портних прерязват 
официално лентата. Изграждането на центъра се дофинансира със средства 
по проект от ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика“, който МУ-Варна печели (2013). 
Медико-денталният център към ФДМ разполага с техника и апаратура без 
аналог. В него работят само университетски преподаватели, които съчетават 
клиничната с научната и преподавателската си работа. Центърът е база за 
обучение към МУ-Варна на специализанти за придобиване на специалност. 
Квалифицираният екип от водещи специалисти практикува във всички 

области на денталната медицина: дентална имплантология; орална хирургия; консервативна 
дентална медицина и ендодонтия; протетична дентална медицина; детска дентална медицина; 
ортодонтия; пародонтология и заболявания на оралната лигавица; дентална алергология; 
физиотерапия; дигитална образна диагностика.
УМДЦ е базиран на 5-ия етаж в сградата на ФДМ и включва: сектор „Операционен“, 

разполагащ с четири опе-
рационни зали и една 
манипулационна. В сектора 
се извършват интервенции 
както с обща, така и с 
местна анестезия; сектор 
„Анестезиология“ разполага 
с кабинет за провеждане 
на преданестезиологичен 
кон  султ и един еднодневен 
стационар със седем легла; 
сектор „Амбулаторен“,  
разполагащ с 14 амбулаторни 
кабинета, оборудвани с 
дентални юнити и специ-
ализирана апаратура; сек тор 
„Зъботехническа лабора  то-
рия” е една от най-модер-

Проф. д-р Стефан 
Пеев, д.м.н., 
ръководител на УМДЦ 
(2014-досега) 
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ни те зъ бо тех ни чес ки лабо-
рато рии в Бъл гария. Тя е 
обо руд ва на със съв ре мен на 
апа ра тура за изработване 
на ви  сокотехнологични 
и ка  чест ве ни про тезни 
кон струк  ции; сек тор 
„Образ на диагностика” 
раз полага с кабинет за 
ортопантомография, кабинет 
за ортопантомография и 
цефалометрия и секторна 
интраорална дентография. 
В сектора се извършват 
3D изследвания чрез 
коничнолъчева компютърна 
томография (CBCT), 
която създава виртуален 
3D пациент за прецизно 
планиране на последващи 
интервенции и визуализира 
очаквания в края на 
лечението резултат, още 
преди то да е започнало. 
Въртенето на системата 
около пациента е на 360° 
чрез използване на коничен 
лъч, позволяващ експозиция 
на целия сканиран обем 
само с едно завъртане; 
сектор „Аудио-вестибуларна 
медицина“ е оборудван 
през 2020 г. с най-модерна 
апаратура, която дава 
възможност за пълен анализ 
на слуха и вестибуларния 
анализатор със специален 
научен модул за обобщаване 
на изследванията на всички 
пациенти и анализ. 
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УНИВЕРСИТЕТСКИ 
АПТЕКИ 
МЕДУНИФАРМ

УНИВЕРСИТЕТСКА АПТЕКА „МЕДУНИФАРМ“, 
ФАКУЛТЕТ ПО ФАРМАЦИЯ,  
БУЛ. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ 84

Ръководител на аптеката е магистър-фармацевт Станислава Ангелова 
Георгиева. Родена 1986 г. Завършва с отличие фармация в МУ-Варна 
2015. От 2017 до момента е докторант по програма „Токсикология и 
токсикологичен анализ“, професионално направление 7.3 Фармация към 
Катедра „Фармакология, токсикология и фармакотерапия“. 
Първата аптека „Медунифарм“ е открита на 7 октомври 2016 г. по инициатива 
на ръководството на МУ-Варна на тържествена церемония. Тя е първата 
в страната университетска аптека, изградена изцяло в съответствие с 
единните държавните изисквания с цел обучение на студенти от различни 
специалности на МУ-Варна. Към аптеката е оборудвана и учебна зала с 
интерактивна дъска и мултимедия, както и лаборатория за изготвяне на 
екстемпорални лекарствени средства. Лабораторията е една от малкото 
в града и навременен отговор към нарастващите потребности от такива 
лекарствени средства за населението на Варна. 

В университетската аптека 
„Медунифарм“ работят 
възпитаници на МУ-Варна 
в динамична комуникация 
с лекари, компетентно 
консултирайки пациентите, 
като съчета ват практиката с 
препо давателската дейност: 
ма гистър-фармацевт Надя 
Василева Агова, д.ф., главен 
асистент към Катедра „Фар-
мацевтична химия“, и 
магистър-фармацевт Мая 
Петрова Радева, асистент 
в Катедра „Фармакология, 
токсикология и фармако-
терапия“.

Станислава Георгиева,
ръководител аптека
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УНИВЕРСИТЕТСКА АПТЕКА „МЕДУНИФАРМ“,  
УМБАЛ „СВ. МАРИНА“,  
БУЛ. „ХР. СМИРНЕНСКИ“ 1

Ръководител на аптеката е магистър-фармацевт Мария Георгиева Колева. 
Родена през 1982 г. Oтличник на випуск 2016 на Факултета по фармация. 
Аптеката е открита на 21 януари 2019 г. и е изградена като учебна база, където 
бъдещите магистър-фармацевти могат да получат специфични познания 
по фармакотерапия. Добрата комуникация и тясното сътрудничество с 
лекарите специалисти от УМБАЛ „Св. Марина“ гарантират правилното 
лечение на пациентите. В аптеката работят възпитаници на МУ-
Варна, които умело съчетават правилата за добра аптечна практика и 
компетентната фармацевтична грижа за пациентите с преподавателската 
дейност: магистър-фармацевт Мария Миткова Иванова, асистент към 
катедрата „Организация и икономика на фармацията“. 
Организираният за студентите стаж в аптеките на МУ-Варна служи за мост 
между академичната и приложната фармация. По време на стажа бъдещите 
магистър-фармацевти получават необходимата подготовка, базирана 
на практически познания и опит. Основни нива на професионални и 
практически компетенции 
на служителите в аптеките 
са задълбочено познаване 
на фармацевтичния сектор 
и нормативната уредба, 
регламентираща дейността 
на аптеките в България; 
контрол на качеството на 
предлаганите продукти; 
консултиране на пациентите 
за правилната употреба на 
лекарствените средства; 
поддържане и повишаване 
на професионалната компе-
тентност; участие в специ-
а  ли зирани обучения; висок 
морал и чувство на отго-
ворност към нуждите на 
пациента.

Мария Колева,
ръководител аптека
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ОТДЕЛ „МУЗЕЙНА 
ДЕЙНОСТ“
Значението на историята на медицината за образованието и възпитанието 
на бъдещите лекари и здравни специалисти е осъзната необходимост в МУ-
Варна. Университетът има традиции и несъмнени заслуги при изследванията 
в тази област – от палеоантропологичните и палеопаталогичните 
проучвания в региона през изучаване на развитието на здравната система 
и нейната организация в различни социално-икономически времена 
до участие в създаването на общата концепция на Музея по история на 
медицината.
Поради това идеята на проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н. – ректор 
на МУ-Варна (2012–2020), още в началото на първия му мандат, за 
разширяване на обучението по история на медицината на студентите от 
всички специалности и за задълбочаване на научните изследвания в това 
направление, както и за обогатяването и модерното развитие на Музея по 
история на медицината във Варна, срещат подкрепата на академичната 
общност и се превръщат в елемент на академичната политика.

Идеята за създаване на музей, който да представи развитието на медицинската наука и 
практика, възниква през 1969 г. по време на честванията по случай 100 години от създаването 
на първата обществена болница в града, изградена и издържана от дарението на Параскева 
Николау. Десетина години и много усилия на медицинската общност са нужни, за да се стигне 
до решение на ИК на ОНС-Варна за създаването на музея и разгръщането му на територията 
на дарителската болница. 
Болницата е построена през 1868–1869 г. и приема първите си пациенти още през 1869 г. Тя е 
първата обществена болница във Варна и изпълнява важна роля в здравното обслужване на 
населението. Волята на дарителя Параскева Николау е спазена и в нея са лекувани безплатно 
всички без разлика по пол, възраст и религиозна принадлежност. Тази сграда служи вярно 
на здравните потребности на варненското население, като в годините приема различни 
функции – военен лазарет, холерен изолатор, инфекциозна болница, противобясна станция, 
бактериологична станция, лечебница за гинекологично болни, първи общински Майчин дом 
в града, санепидстанция, хигиенно-епидемиологичен институт.
Създаването на Музей по история на медицината е възложено на д-р Иван Капинчев. Негова 
задача е да координира работата на експертите и да съгласува цялостната концепция. В екипа 
от археолози, антрополози, етнографи, историци, фармацевти, архитекти от изключително 
значение е ерудираното присъствие на доц. д-р Владимир Василев, д.м.н. – основоположник 
на съвременното преподаване по история на медицината в МУ-Варна.
През 1982 г. сградата е реставрирана по проект на арх. Камен Горанов и обявена за паметник 
на културата, а музеят със статут на „Музейна сбирка по история на медицината“ отваря 
врати през 1985 г. като звено към Института по здравна просвета – София, а по-късно влиза в 
структурата на НЦОЗА-София. 
От края на 2016 г. под наименованието Обществената колекция „История на медицината на 
територията на Българското черноморско крайбрежие” преминава към МУ-Варна.
Ръководството на Музея по история на медицината се осъществява от д-р Иван Капинчев 
от неговото откриване до 1995 г. и от д-р Искра Капинчева (1995–2008). Това е период 
на стабилизирането и популяризирането му. В следващите години с управлението му са 

Ивелина Димитрова,
ръководител отдел
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ангажирани Т. Стоянова (2008–2013), И. Димитрова (2013–2016), Д. Кочиян (2016–2018). В 
момента за Обществената колекция се грижат ръководителят на отдел „Музейна дейност“ 
Ивелина Димитрова и уредникът Филип Грозданов.
През 2013 г. задачата за развитие на музея и разширяване на неговата дейност е възложено 
на ръководството на Факултета по обществено здравеопазване в лицето на неговия декан 
доц. Емануела Мутафова, д.и. За реализирането на идеята и изпълването й със съдържание, 
дейности и събития голям принос имат: Радостина Енева, доц. Клара Докова, д.м., доц. Г. 
Маринов, д.м., доц. Н. Фесчиева, д.м., доц. Димитър Ставрев и сътрудници от отделите 
„Комуникации и телевизия“, „Издателска дейност“ и Библиотека.
Обществената колекция „История на медицината на територията на Българското черноморско 
крайбрежие” представя медицинската практика от древността до днес. От изключителен 
интерес е една от най-богатите в България палеоантропологични сбирки, предоставяща 
информация за здравния статус, лечебните практики, начина на живот на хората от древни 
времена по нашите земи. Изложени са медицински инструменти от времето на траките и 
гърците, римската империя и началото на българската държава, както и сечени по нашите 
земи монети с образите на Асклепий, Хигия, Телесфор.
Музеят притежава и богата колекция от медицинска апаратура и възстановките на лекарски 
кабинет, на стоматологичен кабинет и на аптека от началото на XX век.
Специална експозиция представя практиките за лечение от българските манастири, знахарите 
и народното познание за билки и нетрадиционни лечебни методи от времето на османското 
робство и Българското възраждане.
По пътя на дарения музеят притежава лични вещи и документи на изтъкнати медици, работили 
във Варненския регион, сред които личното бюро на патрона на МУ-Варна и основоположник 
на хирургията в България проф. д-р Параскев Стоянов. 
Книжният фонд на библиотеката към музея надхвърля 5000 тома специализирана стара 
медицинска литература на български, френски, английски, немски и руски език – медицински 
атласи, фармакопеи, рецептурници, ръководства, лекции и учебници по отделните медицински 
дисциплини, стари медицински списания, сборници със закони и правилници, регламентиращи 
здравното обслужване на населението и правата и задълженията на медицинските работници.
Музеят по история на медицината дигитализира притежаваната от него колекция, с което 
дава възможност за развитие 
на научните изследвания 
и я прави по-достъпна за 
публиката.
Ръководството на МУ-Варна 
работи по идеята да превърне 
„История на медицината на 
територията на Българското 
черноморско крайбрежие” 
в естествената среда за 
обучение и възпитание 
на своите студенти, в 
територия за научни срещи 
на изследователски екипи, 
тематични експозиции 
и изложби, в средище с 
богат здравнопросветен и 
културен календар.
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СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ
Настоящият председател на Студентски съвет (СС) при МУ-Варна е 
Божидар Илиев Касабов – студент, специалност „Дентална медицина“ в 
4-ти курс. Заема тази длъжност от 2017 г. Роден е в Пловдив. Началното 
си образование завършва в ОУ „Мати Булгария“, а средното в ПМГ „Акад. 
Никола Обрешков“ в гр. Казанлък. Животът му във Варна започва 2011 
г., когато записва специалност „Рехабилитатор“ в Медицински колеж 
– Варна. Почти през цялото си следване е част от постоянния състав на 
Студентския съвет. След завършването си (2014) продължава обучението 
си във Факултета по обществено здравеопазване на МУ-Варна със 
специалност „Здравен мениджмънт“. Заедно с това постъпва на длъжност 
зам.-председател към Медицински колеж и ФОЗ при СС при МУ-Варна в 
ръководството на мандат на СС 2014–2016 г. През 2017 г. започва следването 
си в специалност „Дентална медицина“ във Факултета по дентална 
медицина на МУ-Варна. Същата година е избран с пълно мнозинство за 
председател на Студентски съвет при МУ-Варна. През 2020 г. е избран за 
зам.-председател на Националното представителство на студентските 

съвети, което дава гласност на студентската общност на МУ-Варна и в национален мащаб.
Студентското самоуправление в МУ-Варна има дълга история и е неразделна част от структурата 
на институцията още от основаването й през 1961 г. С оглед на заеманите функции за най-пряк 
предшественик на Студентски съвет може да се счита „Вузовската комсомолска организация 
при Медицински факултет – Варна“ (по-късно „Факултетска комсомолска организация“). 
Учредителната комсомолска конференция се провежда на 27 октомври 1961 г. Като за основни 
задачи на ВУЗ комитета се посочват: „да възпитава студентите в дух на патриотизъм и 
интернационализъм, да съдейства за учебната дисциплина и повишаване на успеваемостта на 
студентите“.
Сведенията за състава на структурата, особено в ранните й години, са непълни съгласно 
данните в държавен архив. Немалка част от академичното съсловие на МУ-Варна е започнала 
развитието си като член на организацията, където е придобила незаменими административни 
качества. Тъй като Комсомолската организация формално е част от структурата на БКП, тя 
преустановява функционирането си през 1989 г.
Председатели на Студентския съвет в хронологичен ред:
1999–2000 – Йордан Радев. Първи председател на СС при МУ-Варна, съгласно новоприетия Чл. 
73а от ЗВО на 2.07.1999 г., който определя Студентския съвет като „орган, изразяващ общите 
интереси на студентите и докторантите“.
2000–2002 – Светлин Върбанов. Пред него стои нелеката задача да популяризира структурата 
сред студентското съсловие. За пръв път се организират спортни събития съвместно с другите 
университети в града – „Варненска универсиада“. Структурата участва в международна 
конференция, посветена на Болонския процес – събитие с ключова роля за появата на 
Европейското образователно пространство. Понастоящем доц. д-р Светлин Върбанов, д.м., е 
специалист по съдебна психиатрия към Катедра „Психиатрия и медицинска психология“.
2002–2004 – Станимир Минов. Първи, заемащ тази функция от специалност „Здравен 
мениджмънт“. Привлича вниманието на академичната общност към СС и способства за 
формирането му като фактор в развитието на университетските политики.
2004–2006 – Антон Тонев. През 2004 г. съгласно изменения в ЗВО на СС е отреден бюджет. 
Това за пръв път позволява на организацията да провежда масови мероприятия. За пръв път 

Божидар Касабов, 
председател на 
Студентски съвет
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е създаден и органът Общо събрание на студентите, като Антон Тонев е гласуван за негов 
член. Дейността на СС вече включва и студентите от Факултета по дентална медицина. 
Осъществяват се връзки с други аналогични структури в българските вузове, като се стимулира 
представянето на студентски разработки на конгреси и участия в обучения. Понастоящем доц. 
д-р Антон Тонев, д.м., е специалист по хирургия към Катедра „Обща и оперативна хирургия“;
2006–2008 – Георги Илиев. Първи председател на СС при МУ-Варна, който заема и длъжността 
председател към Национално представителство на студентските съвети (НПСС). Съвместната 
работа с НПСС позволява съдействието в реновирането на студентско общежитие – бл. 35. 
За пръв път се организира традиционният спортен турнир на Студентски съвет – „Купа на 
Ректора“. Студентски съвет е съорганизатор и на Балкански фолклорен студентски фестивал и 
се поставя началото на богатия календар с редовни културно-масови събития на структурата. 
Понастоящем доц. д-р Георги Илиев, д.м., е специалист по ушно-носно-гърлени болести към 
Катедра „Неврохирургия и ушно-носно-гърлени болести”;
2008–2010 – Преслав Пенев. Фокусът на СС се насочва към обществено значими въпроси, 
особено тези, касаещи насилието над медицински работници. Разширява се мрежата на 
партньорите на структурата, като се установяват трайни връзки и с останалите студентски 
съвети и други организации в град Варна. Понастоящем гл.ас. д-р Преслав Пламенов Пенев, 
д.м., е специалист по ортопедия и травматология към Катедра „Ортопедия и травматология“;
2010–2012 – Атанас Табаков. СС разширява прицелната група на организираните от него 
мероприятия. Вече се провеждат кампании със здравна насоченост, достъпни за широката 
общественост. За пръв път се организира Черноморски симпозиум за млади учени в сферата на 
биомедицината, който привлича участници и от други медицински университети в страната. 
Понастоящем д-р Атанас Табаков е специалист по ортопедия и травматология към Клиниката 
по ортопедия и травматология в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна.

3 март 2021 г. - Студентски съвет пред Паметника на свободата на връх Шипка
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2012–2014 – Борис Андо нов е отговорен за съвре мен ния облик на СС, разпознаваем пред 
широката общественост. Под неговото председателство се изгражда електронната и 
материалната база на структурата, която и сега служи за изпълнение на комуникационните 
и организаторските задачи на СС. Заема длъжността председател на Общото събрание на 
НППС. Носител на най-високото отличие на МУ-Варна „Почетен знак със синя лента“ и титла 
„Студент на годината за 2014 г.“. Понастоящем д-р Борис Андонов е специалист по хирургия 
към Катедра „Обща и оперативна хирургия“.
2014-2016 – Дойчин Николов реформира структурата на СС във връзка с нарастването на 
студентската общност на МУ-Варна. За пръв път се организира събитие с изцяло публична 
насоченост – неподобрен до днешна дата рекорд на Гинес за най-голяма жива ДНК верига, 
което поставя СС в позицията на значим фактор за варненската общественост. Носител на най-
високото отличие на МУ-Варна „Почетен знак със синя лента“ и титла „Студент на годината за 
2016 г.“. Понастоящем ас. д-р Дойчин Николов е асистент към Катедра „Хирургични болести“.
2016–2017 – Тургай Калинов е отговорен за създаването и логистиката по поддър жането на 
голяма част от съвременните електронни източници за информация на СС. Председателството 
му поставя фокус върху насър чаването на студентската научна активност – става редовна 
практиката да се оказва съдействие на сту денти за изяви на събития, които са извън тези, 
организирани от структурата или от университета. Носи тел на най-високото отличие на МУ-
Варна – „Почетен знак със синя лента“. Понастоящем ас. д-р Тургай Калинов е асистент към 
Катедра „Обща и оперативна хирургия“.
Членовете на управителния съвет на СС за мандат 2018–2020 г. са: пом.-председател – Бойко 
Матев; секретар – Светослав Стоянов; зам.-председател за Факултет по медицина – Веселина 
Добрева; зам.-председател за Факултет по дентална медицина – Емануил Тенчев; зам.-
председател за Факултет по фармация – Димитър Велев; зам.-председател за ФОЗ и Медицински 
колеж – Кристина Куцарова. В състава на структурата влизат около 90 души, в това число 
членове със статут на курсов представител и сътрудници. 

Студентски кампании

Акция „Здрави венци“ Антиспин кампания Кампания „Чисти ръце“

Кампания „Инсулт“ „Измерване на кръвно налягане“ Кампания „Женско здраве“
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СПОРТНА И 
ХУДОЖЕСТВЕНА 
ДЕЙНОСТ
Със създаването на ВМИ-
Варна през 1962 г. се основава 
и студентският спортен клуб 
„Медик“ с преподаватели 
Мария Божкова и Иван 
Иванов. За работата на клуба 
отговарят зам.-ректорите 
на ВМИ-Варна. 1962–1974 г. 
постъпват: Георги Ставрев, 
Мичо Мичев, Янчо Милков и 
Момчил Проданов. Тогава с 
решение на Академичния съвет на ВМИ-Варна се създава Катедрата по физическо възпитание 
и спорт. За ръководител на катедрата е избрана ст. преподавател Мария Божкова. 1977–1992 
г. ръководител на катедрата е Георги Ставрев (с изключение на периода 1989–1991 г., когато 
катедрата е поверена на доц. Илия Димитров, специалист по лечебна физкултура). През 1992 
г. катедрата се трансформира в Сектор по физкултура към Учебния отдел на университета с 
отговорник Момчил Проданов. От март 2001 г. секторът се включва в Департамента по езиково 
обучение, комуникации и спорт. През 2003 г. постъпва на работа Жулиета Виденова.
За учебната и тренировъчната дейност на студентите са предоставени две спортни зали на 
територията на МУ-Варна, една за практикуване на спортовете баскетбол, волейбол и тенис и 
втора – фитнес зала, която студентите посещават в задължителните учебни часове. Физическото 
възпитание е задължителна форма на обучение за студентите от I курс „Медицина“ и „Здравен 
мениджмънт“. Съществува и свободна форма на обучение за студентите от всички курсове по 
спортовете: баскетбол, волейбол, тенис, лека атлетика, карате и бодибилдинг.
През 40-годишната си история катедрата организира десетки зимни и летни спортни лагери 
и турнири по игровите форми на масовата физкултура. Катедрата е дългогодишен участник 
в националните студентски групи и финалите на общостудентските игри. Връх на спортното 
майсторство е участието в олимпийските игри на четирима студенти медици. На олимпиадата 
през 1968 г. в Мексико участват Мария Николова и Юлиян Русев (плуване) и Райна Атанасова 

Отбор по плуване - 1974 г., първо 
място

Отбор по волейбол - 1978 г., първо 
място

Отбор по хандбал - 1988 г., първо 
място
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(гимнастика). На олимпиадата в Москва през 1980 г. участва Бинко Колев, който е и европейски 
вицешампион на 800 м през 1979 г. във Виена и участник на Универсиадата в Мексико, 1980 г.
След 2012 г. ръководството на МУ-Варна инвестира много средства в подобряване спортната 
база и развитието на спорта в университета. От учебната 2012/2013 г. студентите имат 
възможност да избират спорт, с който да се занимават в часовете по физическо възпитание. 
Най-изявените в спортно отношение студенти се включват в сформираните представителни 
отбори на университета. С тяхната подготовка се заемат професионални треньори, сред които 
са Божил Колев, Владимир Маринов, Пеню Златев, Стоян Михайлов, Борис Янков, Митко 
Йовев. Техният труд и спортният устрем на студентите водят до завоюването за първи път 
в 16-годишната история на Варненската универсиада на титлата „комплексен победител“ 
през 2015 г. Този успех е оценен високо от ръководството на университета с връчването на 
Академична награда „Синя лента“ за Учебния сектор по физическо възпитание и спорт. 
През последните години са спечелени стотици медали от градски, регионални и държавни 
първенства, както и от международни турнири. Спортовете с традиционно силно участие в 
университета са плуване, тенис, волейбол, футбол, баскетбол, тенис на маса, лека атлетика. 
• Отборът по плуване през последните години се доказва не само като най-силния сред 

варненските университетски отбори, но завоюва и държавната студентска титла през 2019 г. 
• Тенисистите на МУ-Варна са безапелационни шампиони на всички университетски 

състезания през последните години.
• Футболистите на университета печелят титли на различни спортни турнири.
• Волейболните отбори са в мъжкото и дамското направление и доминират в срещите с 

колегите си от другите университети на Варненска универсиада. Мъжкият отбор участва и в 
регионална аматьорска лига. 

• Баскетболният отбор на МУ-Варна традиционно печели призовите места в 
междууниверситетските състезания и също участва в Българската баскетболна лига. 

• Тенис на маса – студентите на МУ-Варна обичайно надделяват над съперниците си. 
Традиционните състезания и турнирите, на които студентите вземат участия, са:
• турнир „Купата на Ректора“
• Варненска универсиада
• Национална студентска универсиада
• Национална лятна универсиада
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• турнир „Купа 8 декември“
• участие в регионални лиги.
• МУ-Варна организира и тенис турнира „Анестезия оупън“, на който ежегодно се връчва 

приз в памет на колегата Митко Йовев. 
Международните спортни прояви, на които студентите на МУ-Варна достойно са защитили 
честта на университета, са:
• Световен студентски фестивал – университет „Боазичи“, Истанбул май 2015 г. 
• Международен студентски спортен фестивал – Moscow Games 2017
• Международна лятна студентска универсиада Неапол 2019 г., на която ст. преп. Жулиета 

Виденова е водач на българската делегация
• Международна студентска универсиада „Euroijada 2019“, ноември, в Берлин.

Ветроходство
От учебната 2014/2015 г. МУ-Варна превръща 
ветроходството в традиционна и емблематична 
част от подготовката по спорт на студентите. В 
следващите два сезона обучава възпитаници на 
университета по дисциплина ветроходство и 
излъчва ветроходен отбор, участващ в регати.
През 2017 г. университетът придобива три 
плавателни съда, включително и ветроходна 
яхта „Хигия“, която служи като база за 
провеждане на практическо обучение по 
ветроходство. Университетският отбор се 
утвърждава като пълноправен и конкурентен 
член във ветроходните среди в България.
Ежегодно университетът организира 
курсове и тренировъчна дейност по спорт 
ветроходство. Многобройни са участията в 
регати от състезателния календар на Българска 
федерация по ветроходство, като за четири 
години университетът завоюва повече от 
двадесет призови места. Сред успехите са челни 
класирания в някои от най-популярните и 
атрактивни регати по Българското черноморие, 
а през 2019 г. отборът по ветроходство на 
МУ-Варна става вицешампион на Държавно 
първенство за килови яхти.
Ветроходното обучение дава на бъдещите 
медицински специалисти задълбочени 
познания за устройството и оборудването на 
ветроходната яхта, начина на функциониране 
и настройка на ветрилата, състезателните 
правила по ветроходство, умения за 
самостоятелно управление на ветроходна 
лодка, както и възможност за участие в 
екипажи на ветроходни регати. Едновременно 
с това спортът възпитава важни качества 
у студентите – работа в екип, постоянство, 
упоритост и отговорност. 
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Студентски танцов състав
През 2014 г. се създава танцов състав към МУ-Варна в структурата на Учебния сектор по 
физическо възпитание и спорт. За художествен ръководител е назначена Диана Димитрова, под 
чието ръководство съставът се развива и налага като напълно равностоен на професионалните 
танцови състави. Бъдещите здравни специалисти впечатляват с техническото си майсторство 
и оригинални костюми при изпълненията на атрактивни модерни танци с етно мотиви и 
български фолклор. Студентите танцьори традиционно участват в прояви, организирани от 
МУ-Варна, както и множество фестивали, сред които: 
• Срещи на приятелството
• Пролетно наиграване
• Мегданско веселие край морето
• Национален фестивал на медицинските университети.
През 2016 г. танцовият състав участва в международния фолклорен фестивал в гр. Злин, Чехия.

През 2017 г. – в 
международния фестивал 
Паралия Катерини, Гърция. 
През 2018 г. във връзка с 
годишнината от създаването 
на състава студентите 
предлагат той да има 
конкретно име и решават да 
носи името на жената, дарила 
му душа и сърце – Студентски 
танцов състав (СТС) „Диана“ 
при МУ-Варна. През същата 
година танцьорите взривяват 
със завладяващите си 
изпълнения публиката на 
фолклорния фестивал в гр. 
Будва – Черна гора. 
През 2019 г. СТС „Диана“ 
представя университета на 
международния фолклорен 
фестивал в Анталия, 
Турция, и респектира всички 
участници с впечатляващите 
си костюми, уникалната си 
хореография и магията на 
българския фолклор.
На 1 декември 2019 г., по 
повод петата годишнина от 
създаването на СТС „Диана“, 
се провежда грандиозен 
спектакъл в Държавна 
опера – Варна, който жъне 
небивал успех, оставяйки 
публиката в плен на магията 
на изкуството. 
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ALUMNI CLUB
Клубът на възпитаниците на МУ-Варна (членове и приятели) е 
доброволна организация на завършилите университета - бивши студенти 
(възпитаници) и колеги от други медицински институции по целия свят, 
както и на приятели и съмишленици на МУ-Варна. 
Идеята за създаване на „Алумни клуб“ при МУ-Варна се заражда през 
2012 г. по инициатива на проф. д-р Красимир Иванов – тогава Ректор на 
университета. Клубът спазва правилата и разпоредбите на утвърдени 
европейски и американски клубове на възпитаниците на реномирани 
университети и следва техния модел на организация и реализация. 
Структурата му включва централен орган с председател, настоятелство 
и национални и международни регионални координатори. Настоящият 
председател на клуба е доц. д-р Марио Милков, който поема през май 2019 
г. поста от проф. д-р Красимир Методиев, председател на Клуба (2013–
2019). Зам.-председатели са Светлана Грънчарова (ръководител „Учебен 
отдел“ към МУ-Варна) и доц. д-р Дарина Найденова (Катедра „Хигиена и 
епидемиология“, ФОЗ, МУ-Варна).
Целта на учредяването на Клуба е да се съберат заедно възпитаниците на алма-матер, както 
и други колеги от други медицински институции по целия свят. Ръководст вото на Клуба и 
ръководството на МУ-Варна горещо призовават всеки, който има някаква академична, 
професионална, бизнес, научна, както и емоционална връзка с университета, да стане член 
или приятел. По този начин се разширява кръгът на приятелите и съмишлениците на МУ-
Варна, планират се и се осъществяват общи проекти, обмени и сътрудничества. Създалата се 
емоционална връзка има и практическо значение, тъй като много от тях са водещи специалисти 
и ръководители на престижни институции в чужбина, търсени и уважавани професионалисти, 
чийто опит е високо ценен, а научната им дейност – споделяна и подпомагана.
Клубът на възпитаниците има всеобхватна и многообещаваща програма за дейностите, 
залегнали в плановете на ръководството на университета: организиране на обществени 
събития, срещи, чествания, юбилеи, хепънинги; издаване на вестник или бюлетин, 
самостоятелно или като част от изданията на МУ-Варна; набиране на средства за годишното 
събрание на „Алумни клуб и приятели“, както и за други инициативи и форуми; предоставяне 
на различни средства и услуги за подпомагане членовете и приятелите на клуба; поддържане 
на връзки с образователните институции и съвипускниците от същия или свързани с него 
университети; подкрепа на новите възпитаници, които още при дипломирането си да получат 
емоционален импулс за съпричастност към „Алумни клуб и приятели“; планиране на форуми 
за активно създаване на нови приятелства, академични и бизнес връзки с личности и общности 
от същата или подобна среда. 
„Алумни клуб и приятели“ участва активно във форуми, организирани от МУ-Варна, в 
международни интердисциплинарни конгреси и конференции. Членовете на „Алумни клуб 
и приятели“ от самото му създаване традиционно участват в национални конференции, 
международната конференция на ИМАБ, ЕАОНО, балкански и световни форуми. През март 
2020 г. във Варна се провежда форум, изцяло подготвен и осъществен от членовете на „Алумни 
клуб и приятели“ с подкрепата на МУ-Варна. Участват над 120 членове и приятели на клуба. 
Тринадесет страни са представени на форума, издаден е сборник с най-добрите презентации 
от конференцията. Членовете решават да се проведе отново през март 2021, като за домакин е 
определен филиалът в Шумен. През 2020 са създадени емблема, флаг, значка, плакет и химн на 
клуба. Конкурсът за текст на химн е спечелен от лекаря поет доц. д-р Добрин Паскалев.

Доц. д-р Марио 
Милков, д.м., 

председател на 
Алумни клуба
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ЦЕНТЪР ЗА СИМУЛА-
ЦИОННА ТЕХНИКА 
И МЕДИЦИНСКА 
АПАРАТУРА
Директор на Центъра за симулационна техника и медицинска апаратура 
(ЦСТМА) в МУ-Варна от създаването на структурата през 2019 г. е 
проф. инж. Росен Николов Василев, д.т.н. Роден е през 1963 г. в Шумен. 
Завършва Висшия машиностроителен институт (ВМЕИ) – Варна, 
специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ (1988). Зам.-
ректор по акредитация и развитие на кадрите (2011-2015) и ректор (2015-
2018) на Технически университет – Варна. Научен ръководител и член на 
колектива на редица научни проекти. Преминава обучение със сертификат 
по „Системи за управление на качеството към лаборатории за проверка 
на средства за измерване, подлежащи на метрологичен контрол”, система 
LabVIEW, ALPHA P+; по енергийна ефективност; сертификат от курс 
и изпит за вътрешни одитори на системи за управление на качеството 
в съответствие с ISO 19011:2002. Член на Тhe Institute of Electrical and 
Electronics Engineers (IEEE), член на Научно-техническите съюзи (НТС), 
член на редакционната колегия на списание „Е+Е“.

Създаването на високотехнологичен симулационен център е заложено в „Стратегия за 
иновации“ на МУ-Варна 2015–2020 г. Основната цел е да се осигури съвременна учебна 
материално-техническа база, която да повишава качеството на учебния процес и интереса 
на младите хора към научноизследователската дейност. В изпълнение на начертаните насоки 
за развитие на МУ-Варна и по предложение на проф. д-р Красимир Иванов, ректор на 
университета 2012–2020 г., Академичният съвет с протокол № 46/08.05.2019 г. взема решение 
за създаването на Център за симулационна техника и медицинска апаратура (ЦСТМА). В това 
решение Академичният съвет очертава основната дейност на ЦСТМА, която е техническо 
обезпечаване на учебната, научноизследователската и лечебно-диагностичната дейности, 
следдипломното обучение на специалисти по медицински професии, както и организирането 

Проф. инж. Росен 
Василев, д.т.н., 
директор на ЦСТМА
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на курсове и обучения за придобиването на основни технически знания за медицинската 
апаратура и оборудване.
Многообразието от симулатори и мулажи на МУ-Варна е подходяща материална база за 
следдипломното обучение на специалисти по медицински професии, провеждането на 
различни курсове за медицински и немедицински специалисти. 
Ресурсите на ЦСТМА включват съвременни симулатори в областта на хирургията, ехографските 
изследвания, спешната медицина и анестезиологията, акушерството и гинекологията, 
денталната медицина, офталмологията.
През 2020 г. ЦСТМА става първият симулационен център на български медицински 
университет, член на Международната мрежа на симулационните центрове в Европа – SESAM 
(The Society in Europe for Simulation Applied to Medicine). Институционалното членство на 
ЦСТМА в мрежата носи 
преимущества като достъп 
до уеб базираната платформа 
iRIS с образователни 
ресурси и възможност за 
разработване и споделяне на 
сценарии за симулаторите; 
участие в световната мрежа 
SiReN, която обединява 
изследователите с интереси в 
областта на симулационните 
изследвания.
Екипът на ЦСТМА включва: 
доц. инж. Живко Борисов 
Близнаков, доктор - зам.-
директор; инж. Христо 
Симеонов Симеонов - 
инженер, поддръжка на 
симулационна техника; 
Янита Добромирова Черно-
горова - организатор, учебна 
и развойна дейност.
 

Екип на ЦСТМА
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УНИВЕРСИТЕТСКИ 
ЦЕНТЪР ПО МОРСКО 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Ръководител на Университетския център по морско здравеопазване 
(УЦМЗ) е кап. Тодор Йотов. 
УЦМЗ е създаден с решение №38/17.09.2018 г. на Академичен съвет на 
МУ-Варна. УЦМЗ е единствен по своята същност и функции в страната и 
е разкрит към Факултета по обществено здравеопазване на МУ-Варна, за 
да отговори на нарастващите нужди за оказване на медицинска помощ в 
отговорната зона по търсене и спасяване на Р България.
Мисията на УЦМЗ е чрез динамична и активна научноизследователска 
дейност да изгражда и усъвършенства оперативни способности за 
висококачествени, съобразени със световните научни стандарти 
телемедицински консултантски услуги, които да се предоставят пълноценно 
в националното и световно пространство, допринасяйки за утвърждаване 
на имиджа на МУ-Варна като лидер в професионалната и научно-
практическа медицинска подготовка в новата реалност, чрез провеждане 
на курсове за повишаване на медицинската подготовка и квалификация 
на морски лица, както и подпомагане на Изпълнителна агенция „Морска 

администрация” (ИАМА) в дейността ѝ по участие в националната операция по търсене и 
спасяване.
С оглед на своето предназначение и за осигуряване на устойчиво развитие, пред УЦМЗ 
стоят следните задачи за изпълнение: да създаде съобразен с националните и международни 
стандарти учебен център за медицинска подготовка и повишаване на квалификацията на 
морски лица; да разработва и прилага в практиката иновативни програми и технологии в 
областта на телепревенцията, теледиагностиката и телетерапията на пациенти в отдалечени 
райони при различни заболявания и инциденти; да изгради модерен радиокомуникационен 
център за устойчива връзка с кораби в открито море, осигуряващ директен контакт лекар-
пациент на базата на върхови научно-технически постижения.
Курсовете, които се предлагат в центъра, са за придобиване на правоспособност и курсове за 
специална и допълнителна подготовка, които се одобряват от ИАМА. Утвърдените обучения 
в тези курсове са: елементарна медицинска помощ; умение за оказване на първа медицинска 
помощ; медицински грижи на борда на кораба; медицински грижи на борда на кораба – 
опреснителен; лична безопасност и социални отговорности; пожарна безопасност и борба 
с пожари; техники за оцеляване на море; подготовка на водач на кораб до 40 БТ по море; 
подготовка на инструктори; оценяване, изпитване и освидетелстване на морски лица. 
За организиране и провеждане на обучението се подготвят програми, отговарящи на 
изискванията на националните стандарти за компетентност на морските лица. Оборудването 
на кабинетите (модерни симулатори), както и квалификацията на преподавателите, 
инструкторите и оценителите са съобразени с целите на курсовете за провеждане на лекции и 
практически занятия и с предварителните изисквания към обучаемите. 
УЦМЗ участва активно в научни конференции, симпозиуми, форуми, семинари и обучения. 
През 2019 г. представители на УЦМЗ вземат участие в 15-oто международно биенале по морско 
здравеопазване под надслов „Море, пристанища, здраве и околна среда“ в гр. Хамбург, Германия. 

Kап. Тодор Йотов, 
ръководител на 
ЦСТМА
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Биеналето се организира от 
Международната асоциация 
по морско здравеопазване 
(International Maritime Health 
Association – IMHA), чийто 
корпоративен член е МУ-
Варна чрез УЦМЗ. През 2020 
г. представители от центъра 
представят свои разработки 
на проведената научна онлайн 
конференция „Морски 
изследвания, иновации и 
инфраструктура за превенция 
на човешкото здраве“. УЦМЗ 
участва в ежегодния фестивал 
„Море и здраве“, организиран 
от МУ-Варна.
УЦМЗ е ежегоден участник 
в учението на Военноморските сили с международно участие „Бриз“, където се включва в 
епизодите по усъвършенстване на взаимодействието между различни институции при участие 
в националната операция по търсене и спасяване и за оказване неотложна медицинска помощ 
на море.
УЦМЗ е разработил политика по качеството, която е ориентирана към удовлетворяване на 
изискванията и очакванията на потребителите чрез компетентно и отговорно изпълнение 
на поетите от центъра ангажименти. УЦМЗ се стреми да спазва действащите законови и 
нормативни изисквания при изпълнение на дейности при повишаване на квалификацията 
и уменията на обучаваните кадри. Центърът притежава сертификат с №38957/19/S от 
19.11.2019 г. за създадената 
система за управление на 
качеството в съответствие 
на стандарт ISO 9001:2015. 
Ръководството на УЦМЗ е 
ангажирано при осигуряване 
на необходимите ресурси 
за прилагане, поддържане и 
непрекъснато подобряване 
на системата за управление 
на качеството съгласно 
нейните изисквания. 
Състав на УЦМЗ: кап. 
Тодор Йотов - ръководител; 
доц. Николина Радева 
- координатор; Ралица 
Димитрова – организатор, 
и Ангел Дипчиков – 
оперативен сътрудник. 

Екип на УЦМЗ



146

ИСТОРИЯ НА  
МУ-ВАРНА ПО 
ГОДИНИ

1942 Създаден е Медицинският колеж във Варна
1960 Медицински университет – Варна е основан като Висш медицински институт 

(ВМИ), за рождена дата се счита 1 октомври 1961 г.
1961 Библиотеката на МУ-Варна
1961 Катедра по пропедевтика на хирургическите болести
1961 Катедра по фармакология
1961 Катедра по микробиология и вирусология 
1961 Първа катедра по вътрешни болести
1961 Втора катедра по вътрешни болести
1961 Катедра по пропедевтика на вътрешните болести
1961 Катедра по патологична анатомия
1962 Катедра по хирургични болести 
1962 Катедра по ортопедия и травматология
1962 Катедра по акушерство и гинекология
1962 Катедра по неврология
1962 Катедра по рентгенология и радиология
1962 Катедра по инфекциозни болести
1962 Катедра по хигиена
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1962 Катедра по химия
1962 Катедра по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика
1962 Катедра по биология
1962 Катедра по физика и биофизика
1963 Катедра по детски болести
1963 Катедра по психиатрия и медицинска психология
1963 Катедра по очни болести
1963 Катедра „Организация на здравеопазването и история на медицината“ 
1964 Катедра по УНГ болести
1973 Катедра по анатомия, хистология и ембриология
1995 Висшият медицински институт – Варна е преименуван в Медицински 

университет – Варна
1995 Открита основно реконструираната и модернизирана Университетска библиотека
1996 Открит Медицински колеж – Добрич към структурата на МУ-Варна
1997 Медицинският колеж става основно звено в структурата на МУ-Варна
1998 Катедра по икономика и управление на здравеопазването
1998 Катедра по обща медицина
2001 Катедрата по чужди езици се трансформира в Департамент по чуждоезиково 

обучение, комуникация, педагогика и спорт
2001 Сформират се двата факултета – по медицина и по обществено здравеопазване
2001 Катедра по физиология и патофизиология
2002 Катедра по физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални 

заболявания
2005 Катедра „Клиника на протетичната дентална медицина“
2006 Катедра по здравни грижи
2006 Разкрит е новият Факултет по дентална медицина към МУ-Варна
2006 Катедра по клинични медицински науки
2006 Катедра по орална хирургия
2007 Разкрит Център за кариерно развитие на МУ-Варна
2008 Създаден е новият Факултет по фармация
2009 Катедра „Фармакология и токсикология“ 
2013 Разкрит Филиал Сливен
2013 Катедра по анестезиология, спешна и интензивна медицина
2013 Катедра по консервативно зъболечение и орална патология
2013 Катедра по пародонтология и дентална имплантология
2013 Център за професионално развитие
2013 Университетско издателство 
2014 Основан „Алумни клуб“ или „Клубът на възпитаниците на МУ-Варна“ 
2014 Открит e първият в страната Университетски медико-дентален център
2014 Открит е Център по транслационна медицина и клетъчна терапия
2014 Интернационален център за електронно и дистанционно обучение 
2014 Катедра по фармацевтични технологии
2015 Разкрит Филиал Шумен
2015 Разкрит Филиал Велико Търново
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2015 Катедра по медицинска генетика
2015 Университетски център по източна медицина
2015 Център по интервенционална рентгенология
2015 Лъчетерапевтичен център
2015 Университетска телевизия MU-Vi tv
2016 Университетска аптека МедУниФарм
2016 Катедра по ортодонтия
2016 Научноизследователски институт към МУ-Варна
2017 Катедра по медицина на бедствените ситуации и морска медицина 
2018 Отдел „Докторантско училище“
2018 Отдел „Кариерно развитие“
2018 Катедра по фармацевтична химия
2018 Катедра по организация и икономика на фармацията
2018 Катедра по сърдечно-съдова хирургия и ангиология
2018 Университетски център по морско здравеопазване
2018 Катедра по дентално материалознание и протетична дентална медицина
2019 Катедра по медицинска апаратура, електронни и информационни технологии в 

здравеопазването
2019 Център за симулационна техника и медицинска апаратура
2019 Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, 

роботизирана и минимално инвазивна хирургия
2019 Катедра по логопедия и медицинска педагогика
2020 Дирекция „Учебна дейност“
2020 Дирекция „Международно сътрудничество, акредитация и качество“
2020 Катедра по онкология
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ФАКУЛТЕТ ПО 
МЕДИЦИНА
Официално Факултетът по медицина на МУ-Варна е създаден през 2001 г. 
с Постановление №160/20.06.2001 г. на Министерския съвет на Република 
България. От тази дата факултетът институционализирано наследява и 
олицетворява обучението на студенти по медицина във Варна, стартирало 
през 1961 г. с основаването на Висш медицински институт – Варна (сега 
МУ-Варна) с Указ №414/12.11.1960 г. на Президиума на НС на НРБ и 
Заповед №208/19.01.1961 г. на Министъра на НЗСГ.
Първият декан (2002–2006) на новообособения Факултет по медицина 
е доц. д-р Димитър Карастатев, д.м. Завършва медицина във Варна 
(1969). Има придобити специалности по вътрешни болести, кардиология и 
ревматология. През 1981 г. защитава дисертационен труд на тема „Значение 
на клиничната рехабилитация за близката и далечна прогноза на болни 
от миокарден инфаркт“. Ръководител на Катедрата по вътрешни болести 
към МУ-Варна (1999–2001). Началник на клиниката по ревматология към 
Катедрата по вътрешни болести (2001–2008). Научната продукция на доц. 
Карастатев включва над 160 публикации и научни съобщения. Съавтор е 
на три монографии.
През 2006–2011 г. Факултетът по медицина се оглавява от доц. д-р Маринка 
Пенева, д.м. Завършва медицина във ВМИ-Варна (1971). Има придобити 
специалности по вътрешни болести и пневмология и фтизиатрия. През 
1986 г. защитава дисертационен труд на тема „Белодробни промени 
при работници, изложени на хронично професионално въздействие на 
винилхлорид и поливинилхлорид”. Ръководител на УНС по белодробни 
болести и алергология към Катедрата по вътрешни болести и началник 
на Клиниката по пневмология и фтизиатрия на УМБАЛ „Св. Марина“ – 
Варна. Има над 80 публикации и научни съобщения у нас и в чужбина. 
Съавтор е на учебника „Актуална терапия за общопрактикуващия лекар“.
От 2011 до 2018 г. декан на Факултета по медицина е проф. д-р Радослав 
Радев, д.м. Завършва Медицинския факултет на МА-София (1979). Има 
придобити специалности по хирургия и по гръдна хирургия. Специализира 
сърдечна хирургия в МА-София (1984). Защитава дисертация за ОНС 
„доктор“ (2000) на тема „Торакоскопия при диагностиката и лечението 
на заболявания в спешната и неотложна гръдна хирургия“. През 2004 г. 
e избран за ръководител на Катедрата по хирургически болести на МУ-
Варна. Има над 90 научни публикации и съобщения у нас и в чужбина и 
участие в 14 монографии, учебници и учебни помагала.
През март 2018 г. за декан на Факултета по медицина е избран проф. д-р 
Златислав Стоянов, д.м.н. Завършва медицина във ВМИ-Варна (1985). 
Има придобита специалност по физиология. През 2000 г. защитава 
дисертационен труд на тема „Функционална мозъчна асиметрия: ръкост 
и пол“ за придобиване на ОНС „доктор“. В 2013 г., след защита на 
дисертационен труд на тема „Мозъчна асиметрия и леворъкост: теории 
за произхода и свързани психофизиологични феномени“, придобива 
научната степен „доктор на науките“. Ръководител е на Катедрата по 
физиология и патофизиология в МУ-Варна (2004–2008 и 2012–2018). 

Доц. д-р Димитър 
Карастатев, д.м., 
декан (2002-2006)

Доц. д-р Маринка 
Пенева, д.м., декан 

(2006-2011)

Проф. д-р Радослав 
Радев, д.м., декан 

(2011-2018)
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Автор и съавтор е на 4 монографии и 5 учебници и ръководства. Има над 120 публикации и 
научни съобщения у нас и в чужбина.
Факултетът по медицина е основно звено в структурата на университета, което понастоящем 
обединява 25 катедри и 17 учебни сектора (УС):
• Катедра по анатомия и клетъчна биология;
• Катедра по физиология и патофизиология (УС по физиология и УС по патофизиология);
• Катедра по микробиология и вирусология;
• Първа катедра по вътрешни болести (УС по белодробни болести и алергология, УС по 

кардиология, УС по ревматология);
• Втора катедра по вътрешни болести (УС по гастроентерология, хепатология и хранене, УС 

по ендокринология и болести на обмяната, УС по нефрология, хемодиализа и токсикология, 
УС по хематология);

• Катедра по пропедевтика на вътрешните болести;
• Катедра по онкология;
• Катедра по педиатрия;
• Катедра по медицинска генетика;
• Катедра по нервни болести и невронауки;
• Катедра по образна диагноза, интервенционална рентгенология и лъчелечение;
• Катедра по обща и оперативна хирургия;
• Катедра по хирургични болести (УС по коремна хирургия, УС по гръдна хирургия, УС по 

урология);
• Катедра по ортопедия и травматология;
• Катедра по акушерство и гинекология;
• Катедра по неврохирургия и УНГ болести (УС по неврохирургия, УС по УНГ болести);
• Катедра по очни болести и зрителни науки;
• Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология (УС по обща и 

клинична патология и УС по съдебна медицина и деонтология);
• Катедра по психиатрия и медицинска психология;
• Катедра по анестезиология, спешна и интензивна медицина;
• Катедра по фармакология и клинична фармакология и терапия;
• Катедра по инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология (УС по инфекциозни 

болести и паразитология, УС по дерматовенерология);
• Катедра по обща медицина;
• Катедра по клинична лаборатория;
• Катедра по сърдечно-съдова хирургия и ангиология.
В структурата на факултета са още Университетският център по източна медицина (създаден 
2015 г.) и Центърът по транслационна медицина и клетъчна терапия (открит 2014 г.).
Академичният състав на Факултета по медицина наброява над 400 преподаватели, като повече 
от една трета са хабилитирани (от които над 35% професори).
Факултетът по медицина подготвя кадри с висше образование по медицина, придобиващи 
образователно-квалификационна степен „магистър“ и професионална квалификация 
„магистър-лекар“. До момента във Варна са се дипломирали общо над 10 000 лекари, а 
понастоящем във факултета се обучават близо 2800 студенти. Факултетът обучава също и 
докторанти по 39 акредитирани докторски програми и провежда следдипломно обучение 
по широк кръг специалности. Факултетът по медицина към МУ-Варна е единственият в 
България, който обучава студенти по направление „Военен лекар“ в сътрудничество с ВМА и 
ВВМУ „Н. Вапцаров“ – Варна. Завършващите получават образователно-квалификационните 
степени „магистър“ по специалност „Медицина“ от МУ-Варна и „бакалавър“ по специалност 
„Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ (специализация 
„Медицинско осигуряване на въоръжените сили“) от ВВМУ. От 2004 г. факултетът предлага 
обучение по медицина на английски език за чуждестранни граждани, което привлича голям 
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интерес – броят на дипломираните в тази програма вече надвишава 400. Понастоящем броят 
на обучаващите се на английски език чуждестранни студенти е равен на броя български 
студенти, обучаващи се във Факултета по медицина. При завършване на образованието си 
всички възпитаници на факултета получават европейско приложение към дипломите си, 
валидно за реализацията им във всички страни членки на ЕС. Интересът към обучение във 
факултета е устойчиво висок – ежегодно до 6 кандидат-студенти се конкурират за едно място 
в българоезичната програма за обучение и 2 до 3 за едно място в англоезичната програма. 
Средногодишният темп на нарастване на действащите студенти през последните десет години 
е близо 15%. За качеството на обучение във факултета свидетелства фактът, че в класацията 
„Top Public Universities in Bulgaria“ (2020) на платформата UniRank: 4International Colleges 
& Universities (www.4icu.org) МУ-Варна е на пето място сред българските университети, 
изпреварвайки всички медицински.
Мисията на Факултета по медицина на МУ-Варна е насочена към обществените потребности 
и изисквания, като подготвя лекари, способни да прилагат успешно в реална обстановка 
придобитите знания и умения за опазване, възстановяване и укрепване здравето на 
обществото. Обучението във Факултета по медицина се провежда според Единните държавни 
изисквания и отговаря на най-високите национални и международни стандарти. Студентите 
от специалност „Медицина“ изучават 47 задължителни учебни дисциплини, а за допълнителна 
специализираща подготовка, удовлетворяваща персоналните им образователни интереси, 
могат да избират сред предлаганите по учебен план 39 свободно избираеми и 5 факултативни 
дисциплини. Сред ключовите приоритети при обучението на студентите са използването на 
високите технологии и на най-съвременни интерактивни модели на преподаване. Осигурени 
са високотехнологично оборудвани аудитории, лаборатории и учебни зали. Специално 
внимание и значителни средства се инвестират в приложението и развитието на методите за 
симулационно обучение, които предоставят възможност обучаващите се да натрупат клиничен 
опит в контролирана и сигурна среда. Ключова роля за това има високотехнологичният 
Симулационен център за обучение, създаден в хода на осъществяване на „Стратегията за 
иновации“ на МУ-Варна за 2015–2020 г. Центърът разполага със симулатори в областта на 
хирургията, ортопедията, ехографските изследвания, спешната медицина и анестезиологията, 
акушерството и гинекологията, които помагат на студентите, докторантите и специализантите 
да приложат наученото в близки до практиката условия. В преподаването на фундаменталните 
медикобиологични дисциплини също се прилага симулационен софтуер и текат процеси на 
непрестанна хоризонтална и вертикална координация на учебните програми. В учебния процес 
успешно се вграждат електронни ресурси благодарение на възможностите на платформата 
Blackboard. Признание за постиженията в интегрирането на съвременни IT решения и 
иновации в образователния процес във Факултета по медицина е наградата „Best Innovation 
for Education“ от един от най-мащабните форуми за технологии, иновации и предприемачество 
в Европа – Webit Festival 2017.
Основна клинична база за обучение на студенти, специализанти и докторанти от Факултета 
по медицина е УМБАЛ „Св. Марина“ във Варна – най-голямата и най-модерната лечебно-
диагностична структура в Североизточна България, разполагаща с апаратура от най-ново 
поколение. Към нея се добавя потенциалът на СБОБАЛ-Варна и СБАГАЛ „Проф. д-р Димитър 
Стаматов“ – Варна. Бази за клинично обучение на Факултета по медицина, по договори с МУ-
Варна, са и редица болници в страната, сред които ВМА-МБАЛ-София, УМБАЛСМ „Н.И. 
Пирогов” – София и др. На студентите от англоезичната програма по медицина е предоставена 
възможност да провеждат летни практики и преддипломен стаж в болници в чужбина. В 
клиничните бази студентите от Факултета по медицина влизат в контакт и се запознават с 
най-модерните направления в медицината. Пример за предоставянето на такива възможности 
е Центърът по транслационна медицина и клетъчна терапия. В двата сектора на Центъра – 
аналитичнонаучен и клетъчнотерапевтичен, се извършват научни изследвания и клинична 
дейност. В центъра работят водещи в областта изследователи и клиницисти, специализирали в 
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европейски и световни центрове за клетъчна терапия. Досег с високите технологии в медицината 
студентите имат и в неотдавна разкрития Център по интервенционална рентгенология към 
УМБАЛ „Св. Марина“.
Модерното клинично оборудване и високият професионализъм на академичния състав 
правят Факултета по медицина авангардна и желана база за следдипломно обучение – десетки 
са курсовете и индивидуалните обучения, както и обученията по високоспециализирани 
дейности. За специализации в област „Медицина“ през последните пет години са зачислени 
над 860 лекари. С престиж се ползват организираните с цел повишаване квалификацията летни 
училища и практически курсове, в които опита си споделят поканени изявени специалисти от 
Германия, Италия, Швеция и други страни.
Чрез участие в европейски програми и на базата на двустранни договори Факултетът по 
медицина е в сътрудничество с близо 40 европейски медицински университета, факултети и 
научни организации и поддържа активен международен обмен на преподаватели и студенти. 
Двустранни споразумения по програма „Еразъм+“ са сключени с 34 университета от 14 
европейски страни. Десетки годишно са изходящите и входящи мобилности на студенти, 
докторанти и преподаватели по програма „Еразъм+“. С успех се изпълняват и разширяват 
обхвата си двустранните договори с Първи московски държавен медицински университет „И. 
М. Сеченов“ и Северозападен държавен медицински университет „И. И. Мечников“ в Санкт 
Петербург в Русия. Сред новите партньори на факултета се нарежда и Факултетът по медицина 
на Лисабонския университет. С цел повишаване качеството на обучение и вграждане на най-
съвременни постижения на науката в учебния материал Факултетът по медицина регулярно 
кани авторитетни учени от Европа, САЩ, Русия за гост-лектори пред студентите по медицина.
С твърдото убеждение, че науката е двигател на прогреса в обществото и трябва да бъде в 
полза на обществото, във Факултета по медицина се развива интензивна изследователска 
дейност. Очертани са научни приоритети, сред които са трансплантационната и 
имплантационната медицина (тъкани и клетки, ало- и автотрансплантати, психологически 
аспекти на органозаместването и донорството), заболяванията на централната нервна система 
(маркери, предиктори, генни и имунни аспекти, терапия и психосоциална рехабилитация), 
онкологичните и редките заболявания (терапевтични възможности, генетични анализи, 
социална рехабилитация). Във факултета се инвестират значителни средства и се предоставят 
богати възможности на академичния състав, студенти, докторанти и специализанти да 
разработват своите научни идеи и да участват в национални и международни научни 
събития и проекти. На тази база научният потенциал на катедрите от Факултета по медицина 
непрекъснато се развива. С всяка година расте броят на докторантите – през последните десет 
години средногодишният темп на нарастване на докторантите във Факултета по медицина 
е 16%. За последните пет години са зачислени близо 340 докторанти, а успешно защитилите 
дисертационен труд за придобиване на ОНС „доктор“ са над 130. Научната продукция на 
академичния състав на Факултета по медицина е видна на страниците на високорейтингови 
международни научни издания – Cancer Research, British Journal of Nutrition, Infectious Diseases, 
European Journal of Cardio-Thoracic Surgery, Brain Structure & Function, Nutrition и др. Общият 
брой на публикациите в чужбина през последните пет години е близо 1000, като над 460 от тях 
са в списания с импакт фактор и импакт ранг. За същия период общият брой на публикациите 
(статии, учебници, монографии) в страната е над 2800. По данни от Google Scholar общият брой 
на цитиранията на научната продукция на академичния състав на Факултета по медицина 
само за последните пет години е над 15 000. Респектът към научните постижения на катедрите 
от факултета е виден и от броя на участниците в организираните и домакинствани от МУ-
Варна традиционни научни форуми: „Международен симпозиум по клинична анатомия“, 
„Варненски ендокринни дни“, „Варна Ехо“, конференциите на Асоциация „Сърце – бял дроб“, 
„Black sea Symposium for Young Scientists in Biomedicine” и много други. Представители на 
Факултета по медицина са членове на ръководствата на редица национални и международни 
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научни дружества и организации като European Board of Ophthalmology, European Society 
of Surgery, European Society of Pediatric Endocrinology, Southeast Europe Neurosurgical Society, 
German Society of Surgery и др. Впечатляващ е броят на авторитетни международни научни 
списания, в чиито редакционни колегии членуват учени и преподаватели от Факултета по 
медицина.
Все по-голям ръст бележи проектната дейност във факултета, в която през последните 
години се открояват проект „TRANSTEM–ERA Chair in Translation Stem Cell Biology“, целящ 
създаване на ново научно направление към Научноизследователския институт на МУ-Варна 
– „Биология на стволовите клетки“ (финансиран от Европейската комисия за подкрепа на 
човешките ресурси в Европейското научно пространство) и проект BG05M2OP001-1.002-
0010-C03 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, 
роботизирана и минимално инвазивна хирургия“ (финансиран от Оперативна програма 
„Наука и образование за интелигентен растеж“ и Европейски фонд за регионално развитие). 
Показателен за успешното включване на докторантите от факултета в международни проекти 
е високо оцененият от Европейската комисия научен проект Feel4Diabetes (www.feel4diabetes-
study.eu).

Настоящо ръководство и администрация на Факултета по медицина

Декан 
Проф. д-р Златислав Стоянов  
Димитров, д.м.н.

Зам.-декан „Научна  
дейност и кариерно 
развитие“ 
Проф. д-р Йото  
Трифонов Йотов, д.м.

Зам.-декан 
„Учебна дейност, 
акредитация и 
качество“
Доц. д-р Стоян 
Павлов Павлов, д.м.

Към настоящия момент организатори учебна дейност са: Петя Пенева Христова, Диляна 
Панайотова Панайотова, Геновева Мишева Стоянова, Ренета Денчева Дянкова, Армине Степан 
Христова, Бояна Николаева Иванова, Дияна Иванова Николова, Сирма Живкова Драганова и 
Мария Милкова Коларова.
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КАТЕДРА ПО АНАТОМИЯ И КЛЕТЪЧНА БИОЛОГИЯ

Проф. д-р Антон Божидаров Тончев, д.м.н., e настоящият ръководител 
на Катедрата по анатомия и клетъчна биология. Той е завършил медицина 
в МУ-Варна през 1998 г. От 1998 до 2003 г. работи в научното звено на 
Катедрата по неврохирургия, Университет на Каназава, гр. Каназава, 
Япония. От 2004 г. е асистент в Катедрата по съдебна медицина, деонтология 
и клетъчна биология, от 2008 г. – в Катедрата по анатомия, хистология и 
ембриология. От 2009 г. е главен асистент, а от 2010 г. е доцент в Катедрата 
по предклинични и клинични науки към Факултета по фармация. От 2012 
г. е ръководител на Катедрата по анатомия, хистология и ембриология, а от 
2013 г. – професор към същата катедра. Придобива специалност анатомия, 
хистология и цитология (2008). През 2003 г. защитава дисертация за 
придобиване на ОНС „доктор“ на тема „Количество и фенотип на 
пролифериращи клетки в постисхемичния мозък на възрастни маймуни“. 

През 2007 г. защитава дисертация за придобиване на научна степен „доктор 
на медицинските науки“ на тема „Дългосрочна съдба и молекулярен 
контрол на ендогенните прогениторни клетки в краен мозък на възрастни 
примати“. Носител е на Хумболтова стипендия (2008) за осъществяване 

на съвместен научен проект с „Макс Планк“ институт по биофизична химия, гр. Гьотинген, 
Германия (2009–2011). Има над 60 публикации с общ импакт фактор над 160, H-индекс 29 
и повече от 70 участия в национални и международни научни форуми. Основно научно 
направление в изследванията на Антон Тончев са стволовите клетки в мозъка, адултната 
неврогенеза и мозъчната регенерация. Научен ръководител и консултант на 6 завършили и 6 
настоящи докторанти. Основател на свободно избираемия курс „Невробиология“ в МУ-Варна. 
От 2018 г. е директор на Научноизследователския институт на МУ-Варна.
Катедрата по анатомия и клетъчна биология е най-голямата медико-биологична катедра на МУ-
Варна, авторитетен център за учебна и научноизследователска дейност. До 1973 г. тя съществува 
като две отделни катедри – Катедра по анатомия и Катедра по хистология и ембриология. 
През 1973 г. те се обединяват в Катедра по анатомия и хистология, преименувана по-късно 
в Катедра по анатомия, хистология и ембриология. От 2017 г. катедрата се нарича Катедра 
по анатомия и клетъчна биология. Новата организационна форма осигурява интегрирано 
изучаване на човешкото тяло на различните му нива на организация, с учебна, клинична и 
научноизследователска цел. 
Катедрата по анатомия е основана 1962 г. За неин пръв ръководител е избран доц. д-р 
Ванко Ванков, завършил медицина във ВМИ-София 1950 г. и работил като главен асистент 
в Катедрата по анатомия към същия институт до неговата хабилитация. Катедрата започва 
първата си учебна година (1962–1963) с четирима асистенти (д-р Л. Шикова, д-р Г. Гюров, 
д-р М. Христова и д-р М. Маджарова), двама лаборанти (К. Петров и Л. Вакъвчиева) и двама 
препаратори. Още на този етап от организацията на учебния процес, наред с обзавеждането 
на учебни зали, лаборатории и кабинети, особено внимание се отделя на изграждането на 
учебна музейна сбирка от оригинални костно-ставни и корозионни препарати. Тя се допълва 
и обогатява с нови видове препарати и получава висока оценка от наши и чужди специалисти. 
През следващите години (1963–1972) в Катедрата постъпват нови асистенти: д-р В. Радева, д-р 
3. Нанов, д-р С. Николов, д-р Г. Маринов, д-р Н. Стойнов, д-р Р. Месут, д-р С. Бакърджиева, 
д-р М. Габровска, д-р Г. Чалдъков (за сравнително кратко време работи като асистент и д-р 
С. Симеонов), а ръководителят на катедрата доц. д-р В. Ванков е избран за професор (1967). 
През този период в преподаването по анатомия се въвежда нормалната рентгенова анатомия. 
Започва интензивна научноизследователска дейност в областта на съдовата морфология: 
появяват се множество публикации в наши и чужди научни списания, защитени са една 

Проф. д-р Антон 
Тончев, д.м.н., 
ръководител катедра
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докторска дисертация от проф. д-р В. Ванков (1968) и три кандидатски дисертации от д-р Г. 
Маринов (1969), д-р С. Николов (1970) и д-р М. Христова (1972).
Катедрата по хистология и ембриология също е създадена 1962 г., когато са избрани и първите 
асистенти – С. Ванкова и д-р М. Кильовска, и са назначени две лаборантки – М. Скочева и С. 
Иванова. Във връзка с организацията на работата за продължително време е командирован 
д-р П. Хаджийски от ВМИ-София. Лекционният курс се чете последователно от ст.н.с. II ст. 
д-р Н. Илков от Института по морфология при БАН, от доц. д-р П. Петков от ВМИ-София 
и доц. д-р Е. Чакъров (1964). Този малоброен колектив полага големи усилия за правилното 
организиране на учебния процес и цялостната дейност на катедрата. През 1965 г. за ръководител 
на Катедрата по хистология и ембриология е избран доц. д-р Е. Чакъров (завършил медицина 
във ВМИ-София 1951 г., завеждащ морфологична лаборатория в Института по физиология на 
БАН), който повишава равнището на учебната работа и разгръща научноизследователската 
дейност. Организира се учебна зала с експозиция от цветни фотоси на хистологични препарати 
с обяснителни текстове. Защитават се първите кандидатски дисертации от С. Ванкова (1969) и 
д-р М. Кильовска (1973). Като стажант-асистент е назначена д-р К. Кисьова. 
След напускането на доц. Е. Чакъров (1970) в Катедрата по хистология и ембриология е 
преместен д-р 3. Нанов. През учебната 1970–1971 г. лекционният курс се изнася от проф. д-р И. 
Георгиев – ръководител на Катедрата по хистология и ембриология при ВМИ-Пловдив. През 
1972 г. за ръководител на катедрата е избран доц. д-р В. Доков, който след това преминава като 
доцент в обединената Катедра по анатомия, хистология и ембриология. През този период са 
приети нови асистенти – д-р 3др. Харизанова и д-р Й. Йонков. 1973–1988 г. обединената Катедра 
по анатомия, хистология и ембриология се ръководи от проф. д-р В. Ванков. Избрани са нови 
асистенти: д-р А. Петрова, д-р М. Минков, д-р С. Дянкова, М. Трошева, д-р 3. Ангелов, д-р М. 
Андонов, д-р К. Дикранян, д-р М. Ванкова, д-р В. Горанова, д-р Т. Тенкова, д-р 3. Холевич, д-р 
С. Керчанска и д-р Д. Христова. През 1975 г. доц. д-р В. Доков с хабилитационен труд става 
професор. Под ръководството на проф. д-р В. Ванков са защитени още шест кандидатски 
дисертации от д-р М. Маджарова (1974), д-р 3. Нанов (1975), д-р С. Бакърджиева (1977), д-р 
Н. Стойнов (1977), д-р А. Петрова (1978), д-р Г. Чалдъков (1983), както и една кандидатска 
дисертация от д-р Й. Йонков (1986, с научен ръководител проф. В. Доков). Хабилитират се за 
доценти д-р С. Николов (1974), д-р М. Маджарова (1976), д-р 3. Нанов (1980), д-р Г. Маринов 
(1982) и д-р С. Бакърджиева (1986), а доц. д-р С. Николов защитава докторска дисертация под 
ръководството на проф. д-р В. Ванков (1987). 
През този период основен принос за цялостната организация и повишаване на качеството 
на лабораторната дейност има старшата лаборантка М. Скочева, както и М. Трошева 
– дългогодишен отговорник на лабораторията. С голямо значение за по-нататъшното 
обезпечаване на високото ниво на научната работа е създаването и функционирането към 
катедрата на лаборатория по електронна микроскопия (1981). Дългогодишен ръководител 
на лабораторията е доц. д-р Георги Чалдъков, като десетки преподаватели в университета са 
извършвали изследвания и анализи на територията на лабораторията. 
Успоредно с интензивната научноизследователска дейност се усъвършенства учебният 
процес и се въвежда преподаването на топографска анатомия. Учебната музейна 
сбирка и хистологичните колекции на катедрата се допълват и обогатяват с колекции от 
топографоанатомични препарати, ангиографии, ксерограми, рентгенограми и хистологични 
препарати. След пенсионирането на проф. д-р В. Ванков от март 1988 г. до януари 1990 г. 
катедрата се ръководи временно от доц. д-р Г. Маринов (завършил медицина във ВМИ-София 
1963 г.), а от януари 1990 г. до март 1992 г. ръководител на катедрата е доц. 3. Нанов (завършил 
медицина във ВМИ-Пловдив 1962 г.). Защитени са три кандидатски дисертации – от д-р М. 
Андонов (1989), д-р М. Габровска (1990) и д-р К. Дикранян (1992). Доц. д-р С. Николов е избран 
за професор (1989), а д-р Й. Йонков – за ст.н.с. II степен (по-късно доцент) (1991). 
За кратко време се разкрива филиал на катедрата в гр. Добрич, който 1991–1992 г. се ръководи 
от хабилитиралия се във ВМИ - Стара Загора (1989) доц. д-р Н. Стойнов (завършил медицина 
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във ВМИ-София 1961 г., гл. асистент в Катедрата по анатомия, хистология и ембриология 
на ВМИ-Варна до неговата хабилитация). След закриването на филиала той преминава на 
работа в Катедрата по анатомия, хистология и ембриология във ВМИ-Варна. В катедрата и 
нейния филиал постъпват нови асистенти: д-р Б. Нанова, д-р Д. Ставрев, д-р Н. Гърбатова и 
д-р С. Терзиева. От март 1992 г. до юни 2000 г. катедрата се ръководи от проф. д-р С. Николов, 
завършил Факултета по стоматология във ВМИ-София (1963). През този период са защитени 
две кандидатски дисертации от д-р М. Ванкова (1994) и д-р В. Горанова (1996) и една докторска 
дисертация от доц. д-р 3. Нанов (1996). Д-р М. Габровска е избрана за доцент (1997), а доц. д-р 
3. Нанов – за професор (1998). 
От юни 2000 г. до юли 2005 г. ръководител на катедрата е доц. д-р Г. Маринов. През този период 
учебните програми и конспекти на преподаваните дисциплини се актуализират и привеждат в 
съответствие с промененото учебно съдържание на използваните учебници. Усъвършенства се 
системата за провеждане на изпитните сесии и за стриктното съхраняване на документацията 
от изпитните процедури. Започва обучение по анатомия на студентите от специалността 
„Рентгенов лаборант“ към Медицинския колеж – Варна, в рамките на съвместен българо-
швейцарски проект, както и преподаване по учебните дисциплини анатомия, хистология, 
ембриология и невроанатомия на английски език по нова 4-годишна програма за англоезично 
обучение след придобита бакалавърска степен. Изготвени са програми за започване на 
обучение по нова специалност „Дентална медицина“. Музейната сбирка по учебните 
дисциплини „Цитология, обща хистология и обща ембриология“ и „Анатомия и хистология“ 
е обогатена, а от 2018 г. е преобразувана в дигитална изложба чрез многофункционални 
интерактивни екрани, представящи многообразна информация за катедрата. След 2000 г. 
настъпва подобрение на материалната база на катедрата – построява се нов етаж, оборудват се 
нови зали, включително авангардната за времето си зала за компютърно-базирано обучение по 
анатомия „Леонардо да Винчи“. Междувременно в катедрата се избират петима нови асистенти: 
д-р С. Павлов, д-р В. Михалева, д-р М. Ангелова, д-р И. Кръстев и д-р С. Кирилова. Създава се 
длъжността „Организатор на дейността”, заемана от инж. К. Таслакова, Д. Илиева, а след 2014 г. 
– от Г. Мирчева и Р. Маринова. През 2001 г. д-р С. Терзиева защитава теза за „доктор“ с научни 
ръководители проф. Райнхард Пуц и проф. С. Николов към института „Лудвиг Максимилиян“ 
– Мюнхен, Германия (по-късно приравнена към образователна и научна степен „доктор“). В 
катедрата се разкрива процедура за разработване на дисертационен труд от д-р С. Дянкова 
с научен ръководител доц. д-р Г. Маринов, а в Института по морфология на БАН – за д-р Б. 
Нанова, и двете за придобиване на образователна и научна степен „доктор“, които са успешно 
защитени (2005). От юли 2005 г. до февруари 2008 г. ръководител на катедрата е доц. д-р Й. 
Йонков (завършил ВМИ-Варна през 1970). 
Високото ниво на учебната работа по микроскопска анатомия се обезпечава от нови, добре 
подбрани висококачествени микроснимки, електронограми и схеми. 2006 г. д-р М. Минков 
защитава дисертационен труд за получаване на образователна и научна степен „доктор“ с 
научен ръководител доц. д-р Г. Маринов. 2007 г. се хабилитират за доценти д-р М. Минков, 
д-р С. Дянкова, и д-р В. Горанова, която се връща в България след многогодишна научна и 
преподавателска кариера в САЩ и Германия. 2007 г. в катедрата постъпва нов асистент – д-р Д. 
Маринова. От февруари 2008 г. ръководител на катедрата е доц. д-р Минко Минков (завършил 
във ВМИ-Варна 1974 г.). През този период се организира още една мултифункционална учебна 
зала за провеждане на упражнения по макроскопска и микроскопска анатомия и на лекционни 
курсове. С разкриването на Факултета по фармация през учебната 2009–2010 г. се изготвят 
нови учебни програми и започва обучението по анатомия за специалността „Фармация“, а през 
2017 г. и за новооткритата специалност „Логопедия“. В развитие е и обучението по анатомия 
за сестри и акушерки във Филиалите на МУ-Варна (Сливен, Шумен и В. Търново), както и в 
Медицински колеж – Варна. През 2010 г. д-р Д. Ставрев защитава дисертация за придобиване 
на образователна и научна степен „доктор“ под ръководството на доц. Г. Маринов. През 
същата година в катедрата се разкрива процедура за разработване на дисертационен труд за 
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получаване на образователна и научна степен „доктор“ от д-р С. Павлов с научни ръководители 
проф. д-р Д. Ангелов от Университета в Кьолн, Германия, и доц. д-р М. Минков. Хабилитират 
се за доценти по научната специалност д-р Б. Нанова и д-р А. Тончев. В катедрата се избират 
двама нови асистенти – д-р И. Великов (2009) и д-р Р. Алексовска (2010). Изборът на доц. 
Антон Б. Тончев за ръководител на катедрата през 2012 г. съвпада с интензивното развитие на 
МУ-Варна като база за обучение по медицина и дентална медицина за студенти от различни 
държави, на английски език. 
През 2014–2019 г. в катедрата се привличат нови асистенти от няколко поредни новозавършващи 
випуска на МУ-Варна: д-р М. Железов, д-р Б. Първанов, д-р Д. Стоянов, д-р Р. Спасов, д-р 
П. Вълчанов, д-р В. Михайлова, д-р Ст. Морфов, д-р М. Иванов. Някои от преподавателите 
съвместяват работата си в катедрата с клинична специализация: д-р В. Михалева специализира 
физикална и рехабилитационна медицина, д-р В. Михайлова специализира патология, д-р Ст. 
Морфов – ортопедия и травматология. Д-р Е. Харизанова е редовен докторант в катедрата 
(2020) и в същото време специализира неврохирургия. Доцент към катедрата е доц. д-р А. 
Атанасова, гастроентеролог. 2015 г. към катедрата е привлечена доц. И. Стоянова, преподавател 
и изследовател с дългогодишен опит, след многогодишна работа в Нидерландия. 2013 г. доц. 
Тончев получава академичната длъжност „професор“, същото осъществява доц. Горанова през 
2015 г. През 2017 г. д-р С. Павлов е удостоен с академичната длъжност „доцент“. Дисертация за 
образователна и научна степен „доктор“ защитават д-р Д. Маринова (2014 г.), д-р М. Ангелова 
(2015 г.) и д-р В. Михалева (2019 г). Към 2020 г. академичният състав на катедрата наброява 19 
преподаватели на основен трудов договор и 5 хонорувани преподаватели. Всички те се срещат 
всеки семестър с повече от 1500 студенти от различни специалности, които преминават своето 
обучение по дисциплините, преподавани в катедрата.
Голям дял от дейностите в катедрата са свързани с непрекъснато усъвършенстване на учебния 
процес. Анатомичният музей, който е изграден с доброволния труд на преподавателите, 
разполага с богата и забележителна в международен мащаб колекция от костно-ставни 
препарати, корозионни препарати от различни органи, контрастно оцветени препарати от 
нервна система, влажни препарати от вътрешни органи, топографо-анатомични препарати, 
сбирка от рентгенограми, ксерограми и ангиограми, компютърна томография и електронна 
микроскопия на клетките и тъканите. Повечето от тях са изработени от оригинални или 
съществено подобрени заимствани методики, за които на членовете на колектива са 
присъдени рационализации и са направени публикации у нас и в чужбина. Катедрата е пионер 
в развитието на 3D принтирането в университета, двигател за което е д-р П. Вълчанов.
Практическите занятия по цитология, обща хистология и обща ембриология са осигурени 
с изработени в катедрата пълни комплекти от хистологични препарати и електронограми, а 
от 2015 г. микроскопските препарати са дигитализирани и достъпни от всяка точка на света 
чрез единствената за България платформа за виртуална микроскопия. След 2015 г. е извършен 
цялостен ремонт на дисекционните зали и хранилището, поставено е началото на Донорска 
програма за дарители на тела за целите на преподаването и научната работа. МУ-Варна 
изгражда гробница за дарителите на Централен гробищен парк, където се засвидетелства 
признателността на студенти и преподаватели към дарението, извършено в полза на 
медицинското познание. 
Основната научна тематика на катедрата се променя през годините. До 2012 г. е свързана с 
морфологията на съдовата стена. Научните изследвания в катедрата се отнасят до структурата 
и ултраструктурата на артериалната и венозна стена; конструкцията на микроциркулаторното 
съдово русло в стената на артериите и вените, сърцето, лимфните съдове, органите на 
храносмилателната система и кожата; ултраструктурните особености на кръвно-тъканната 
бариера в различните органи; устройството и възрастовите изменения на венозните клапи, 
доклинични изпитания на различни видове биоматериали и протези и пр. Изследванията се 
извършват в норма, при различни експериментални въздействия, както и при някои болестни 
състояния (оперативно взет материал). Получените резултати имат съществено значение за 
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решаване на фундаментални въпроси на съдовата морфология в норма, на сърдечно-съдовата 
патология като атеросклероза, варикозно разширение на вените, съдови трансплантанти 
и протези, кожни пластики и др. След 2012 г., с идването на проф. Антон Тончев като 
ръководител, основната тематика се променя в посока към невронауките. Преподавателите 
от катедрата разработват теми в полето на неврорегенерация, мозъчна исхемия, гръбначна 
увреда и механизми при развитието на мозъка. 
За високото качество на огромната по обем лабораторна дейност и осигуряването на учебния 
и научноизследователски процес съществен принос са имали и имат както споменатите по-
горе лаборанти, така и техните колеги – лаборантите М. Витанова, Б. Георгиева, М. Маркова, Е. 
Йорданова, М. Божкова, Р. Недялков, С. Бъчварова, С. Стоянова, П. Станкова, Н. Фурнаджиева, 
Е. Боева и В. Кеновска. Тяхното участие в производствената практика на студентите от 
специалността „Медицински лаборант“ е от изключителна важност за изграждането на 
бъдещите специалисти – медицински лаборанти. Катедрата по анатомия, хистология и 
ембриология е организатор на редица научни форуми: национални конгреси по анатомия с 
международно участие, международния симпозиум по клинична анатомия (1994, 1996, 1998, 
2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2011, 2016, 2020), една работна среща (1987) и една национална 
конференция (1992) на Българското анатомично дружество и съорганизатор на 76-ия конгрес 
на Международното анатомично дружество. През 2017 г. катедрата е съорганизатор на големи 
международни прояви: Симпозиум по неврогенеза на приматите, организиран с подкрепата 
на Фондация „Александър фон Хумболт”, и Международната конференция в областта на 
болестта на Алцхаймер, организирана с подкрепата на Алцхаймеровата асоциация на САЩ. 
От 2018 г. в МУ-Варна започва дейността си Научноизследователски институт, който е 
организиран като съвкупност от научни групи. Две от тези групи се водят от членове на 
катедрата. Доц. И. Стоянова оглавява научната група „Механизми на мозъчна исхемия“. 
Инсултът е една от водещите причини за смъртността при хората над 60 г., но поради липса на 
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достатъчно яснота за механизмите на увреждане, досега няма създадено специфично лечение. 
Ето защо тази научна група, която включва специалисти от различни катедри към МУ-Варна, си 
поставя за цел чрез мултидисциплинарен подход, съчетаващ клинични наблюдения, образна 
диагностика и изследване на патологичните процеси в мозъка, както и експериментални 
модели с опитни животни и клетъчни култури да допринесе за намирането на потенциален 
кандидат за превенция и третиране на мозъчното увреждане при исхемичен инсулт.
Научната група за изчислителен анализ на биомедицински изображения, ръководена от доц. 
С. Павлов, събира екип от експерти в различни научни дисциплини от различни научни 
организации – анатомия и клетъчна биология (МУ-Варна), образна диагностика (МУ-Варна), 
медицинска физика (МУ-Варна), компютърни науки (ВСУ) и науки за данните (ВСУ). Основна 
цел на групата е да въвежда, усъвършенства и разработва съвременни методи за надежден и 
автоматизиран анализ на образи за нуждите на науката и медицинската диагностика. Групата по 
анализ на биомедицински изображения е част от по-широка междууниверситетска екосистема 
за интердисциплинарни изследвания в областта на биомедицината „Биомед Варна“, която през 
2020 г. е удостоена с награда „Варна” за научен колектив в областта на техническите науки и 
втора награда на Българската търговско-промишлена палата за най-иновативен проект. Освен 
в научната работа, групата участва и инициира дейности за популяризиране на науката и ранно 
привличане на изявени ученици от варненски гимназии към изследователската дейност. 
Академичният състав на катедрата обръща изключително внимание на подготовката 
на млади научни и преподавателски кадри. От 1962 г. към нея започва да функционира 
кръжок по анатомия, а от 1972 г. и кръжок по цитология. В двата кръжока са работили 
около 350 студенти-кръжочници, които имат повече от 100 участия с научни съобщения в 
университетски, републикански и международни научни форуми, отличени с 35 награди. 
Студенти-кръжочници са автори или съавтори на значителен брой научни публикации. 
Много от бившите кръжочници към катедрата по-късно стават преподаватели, а повече от 
10 от тях са били или са на работа в Катедрата по анатомия, хистология и ембриология при 
МУ-Варна. Традиция в катедрата е и демонстраторската дейност на студентите като форма за 
подпомагане на учебната дейност по време на практическите занятия и адаптиране към бъдеща 
преподавателската работа. Системната, целенасочена и отговорна работа на академичния 
състав и ръководството на катедрата с изявените в учебната и научноизследователска дейност 
студенти дава и понастоящем своите резултати. През 2019–2020 г. към Катедрата работят 
повече от 40 демонстратори.
През изминалите 60 години от основаването на МУ-Варна Катедрата по анатомия и клетъчна 
биология се утвърждава като авторитетен център за обучение на студенти по медицина, а 
вече и на студенти по дентална медицина и фармация, както и като център за развитие на 
морфологичните науки у нас и в чужбина. Издадени са 32 учебника, 4 ръководства и атласи и 
11 монографии.
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Ръководители на Катедрата по анатомия и клетъчна биология:
• проф. Ванко Ванков, д.м.н,. Doctor honoris causa – от създаването на Катедрата по анатомия 

(1962) и след обединението и с Катедрата по хистология и ембриология (1973–1988) 
• доц. д-р Емануил Чакъров – ръководител на Катедрата по хистология и ембриология (1965–

1970)
• доц. д-р Виктор Доков (по-късно професор) – ръководител на Катедрата по хистология и 

ембриология (1972–1973) 
• доц. д-р Георги Маринов – ръководител на Катедрата по анатомия, хистология и 

ембриология (1988–1990), доктор
• доц. д-р Здравко Нанов, (по-късно д.м.н., професор) – ръководител на Катедрата по 

анатомия, хистология и ембриология (1990–1992) 
• доц. д-р Никола Стойнов – ръководител на Катедрата по анатомия, хистология и 

ембриология във филиала в Добрич (1991–1992)
• проф. д-р Спасимир Николов, д.м.н. – ръководител на Катедрата по анатомия, хистология 

и ембриология (1992–2000) 
• доц. д-р Георги Маринов, д.м. – ръководител на Катедрата по анатомия, хистология и 

ембриология (2000–2005) 
• доц. д-р Йонко Йонков, д.м. – ръководител на Катедрата по анатомия, хистология и 

ембриология (2005–2008) 
• доц. д-р Минко Минков, д.м. – ръководител на Катедрата по анатомия, хистология и 

ембриология (2008–2012) 
• проф. д-р Антон Б. Тончев, д.м.н. – настоящ ръководител на Катедрата по анатомия и 

клетъчна биология от февруари 2012 г.
Двама от ръководителите на катедрата (проф. д-р В. Ванков, 1983–1987, и доц. д-р Г. Маринов, 
1987–1990) са изпълнявали длъжността Ректор на университета.
Преподавателите в катедрата са 19: професори – 2; доценти – 4; гл. асистенти – 4; асистенти – 9.
Настоящият състав на катедрата е: проф. д-р Антон Божидаров Тончев, д.м.н. – ръководител 
катедра, проф. д-р Ваня Горанова Стефовска, д.м., доц. д-р Ирина Иванова Стоянова-Ван Дер 
Лаан, д.м., доц. д-р Благовеста Здравкова Миткова, д.м., доц. д-р Антония Йорданова Атанасова, 
д.м., доц. д-р Стоян Павлов Павлов, д.м., гл. ас. д-р Стефания Георгиева Терзиева, д.м., гл. ас. 

д-р Меглена Валдемарова 
Ангелова, д.м., гл. ас. д-р 
Десислава Маринова 
Маринова, д.м., ас. д-р 
Веселина Георгиева Жекова, 
д.м., ас. д-р Искрен Боянов 
Великов, ас. д-р Марин 
Димов Железов, ас. д-р Боян 
Димитров Първанов, ас. д-р 
Радослав Христов Спасов, ас. 
д-р Димо Стоянов Стоянов, 
ас. д-р Петър Стаматов 
Вълчанов, ас. д-р Станислав 
Радостинов Морфов, ас. 
д-р Виктория Детелинова 
Михайлова, ас. д-р Мартин 
Николаев Иванов, д-р Елена 
Димитрова Харизанова – 
докторант.Екип на Катедра по анатомия
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КАТЕДРА ПО ФАРМАКОЛОГИЯ, КЛИНИЧНА 
ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ

От 2013 г. досега ръководител на катедрата е проф. д-р Стефка Василева 
Вълчева-Кузманова, д.м.н. Завършва езикова гимназия с преподаване на 
английски език в Бургас през 1981 г. със златен медал за отличен успех. 
Медицина завършва във ВМИ-Варна (1987) като отличник на випуска 
с успех 6.00 и Хипократов медал. От 1988 г. е асистент в Катедрата по 
фармакология, от 2008 г. е доцент, a oт 2015 г. е професор по фармакология. 
Има придобити специалности по фармакология (1993) и по клинична 
фармакология и терапия (2006). Придобива магистърска степен по здравен 
мениджмънт през 2001 г. От 2018 г. до момента е ръководител на научна 
група „Гастро-ентеро-хепатопротекция и терапия“ в научно направление 
„Хранене и качество на живота“ при Научноизследователския институт 
към МУ-Варна. В периода, когато катедрата е във Факултета по фармация, 
е заместник-председател на Общото събрание (2008–2013 г.) и председател 
на Комисията по управление на качеството към факултета (2010–2013 
г.). През 2005 г. защитава дисертационен труд на тема „Фармакологично 
проучване на плодов сок от Aronia melanocarpa” за придобиване на 
образователна и научна степен „доктор“ с научен ръководител проф. д-р 
Анна Белчева. През 2014 г. защитава дисертационен труд на тема: „Психофармакологични и 
органопротективни ефекти на плодов сок от Aronia melanocarpa” за придобиване на научна 
степен „доктор на науките“. 
Под нейно ръководство в катедрата се изследват антиоксидантна, органопротективна и 
психофармакологична активност на биологично активни вещества от растителен произход 
и на хранителни антиоксиданти (плодов сок от Aronia melanocarpa и от Chaenomeles maulei, 
екстракти от Alchemilla vulgaris и Rosa canina, инфузи от листа и дървесина от Cotinus coggygria, 
анетол, евгенол, кверцетин и фенолни киселини – галова, хлорогенова и ферулова). Тези 
изследвания се провеждат в експериментални модели на възпаление; остеопороза; възпалителни 
чревни заболявания; хранително-индуцирана хиперхолестеролемия; чернодробна токсичност, 
предизвикана с парацетамол, карбон тетрахлорид и D-галактозамин/липополизахарид; 
стрептозотоцин-индуциран диабет; улцерогенеза, индуцирана от индометацин и 
имобилизационен стрес; амиодарон-индуцирана белодробна токсичност; циспалтин-
индуцирана нефротоксичност; възпаление; алиментарно индуциран метаболитен синдром; 
тревожно-депресивни и други поведенчески нарушения, предизвикани от алкохол, резерпин, 
овариектомия, социална изолация, мек хроничен стрес, нарушен светлинен денонощен ритъм 
и олфакторна булбектомия. Други направления на научните интереси на проф. д-р Вълчева-
Кузманова са: фармакологично повлияване на трахеална гладка мускулатура; изследване за 
антимикробно и противотуморно действие на нови молекули (RGD/полиамини, аналози 
на Bactenecin 2A и на лактоферицин); клиникофармакологични проучвания с природни 
продукти; лекарствена употреба и фармакоикономика. Участва в 18 проекта, единият от които 
е международен. На 9 от проектите е научен ръководител. Ръководител е на 13 докторанти, 
от които понастоящем 6 са успешно защитили дисертациите си (Данаил Павлов, Мирослав 
Ефтимов, Антоанета Георгиева, Станислав Марчев, Веселин Маринов, Весела Борисова). 
Научен консултант е на двама докторанти. Има над 150 пълнотекстови публикации в български 
и международни списания. Има над 190 участия в научни форуми у нас и в чужбина, от които 
има над 170 публикувани резюмета в сборници и научни списания. Публикациите й имат над 
1200 цитирания от в научната литература и са с импакт фактор над 100.
Изготвила е учебната програма за специализация за новата за фармацевтите специалност 
„Фармакология и фармакотерапия“. Преподава по дисциплините: „Фармакология“ – на 

Проф. д-р Стефка 
Вълчева-Кузманова, 
д.м.н, ръководител 

катедра
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студенти от специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“, „Медицинска сестра“, 
„Медицински козметик“ и „Рехабилитатор“; „Клинична фармакология“ – на студенти от 
специалност „Медицина“; „Фармакоикономика“ – на студенти от специалност „Фармация“; 
„Основи на фармакологията и фармакоикономиката“ – на студенти от специалност „Здравен 
мениджмънт“ (бакалавър); „Лекарства и влиянието им върху човешкия организъм“, 
„Фармакоикономика“ и „Създаване на лекарства и лекарствена безопасност“ в магистърската 
програма по фармацевтичен мениджмънт и грижи. Участва в написването на 30 учебника и 
учебни помагала по фармакология, клинична фармакология и фармакоикономика за студенти 
от специалностите, на които преподава. От тях 7 са на английски език. На 4 от учебниците 
и учебните помагала тя е самостоятелен автор. Съавтор е на 2 монографии. Член на е ECNP 
(European College of Neuropsychopharmacology), на Научното дружество по фармакология и 
клинична фармакология и на Българския лекарски съюз.
Днешната катедра е наследник на Катедрата по фармакология – една от петте, с които започва 
да функционира през 1961 г. ВМИ във Варна. През февруари 1962 г. стартира първата учебна 
година на новосъздадената катедра. Съставът е минимален: доц. д-р Делчо Желязков – 
ръководител, д-р Николай Темнялов – асистент, и двама лаборанти. През различните периоди 
от развитието й в катедрата са работили като асистенти: д-р Петко Узунов, д-р Неделчо Георгиев, 
м.ф. Георги Якимов, д-р Милка Мангърова, д-р Руси Марев, д-р Анна Белчева, д-р Мария 
Желязкова-Савова, д-р Димитър Терзииванов, н.с. Красимира Иванова, д-р Вълчо Йорданов, 
д-р Людмил Цветков, д-р Светла Кирязова, д-р Катя Маразова, д-р Виолина Лозева, д-р Петя 
Борисова, д-р Стефка Вълчева-Кузманова, д-р Мариета Георгиева, м.ф. Калоян Георгиев, м.ф. 
Стела Драгоманова. Много от тях впоследствие се хабилитират и продължават работата си в 
катедрата или в други университети в страната. Настоящите асистенти са д-р Силвия Ганчева, 
м.ф. Мирослав Ефтимов, д-р Антоанета Георгиева, д-р Емил Милев, д-р Веселин Маринов, 
м.ф. Весела Борисова, д-р Милена Тодорова, д-р Мехмед Рейзов, д-р Клементина Монева-
Маринова, д-р Елис Рафаилова. В последните години за кратко сътрудници към катедрата са 
доц. д-р Коралия Тодорова-Ненова и проф. д-р Валентин Икономов. Дългогодишна работа в 
различни периоди от създаването на катедрата досега имат лаборантите Илеана Рафаелова, 
София Златева, Ана Чорбаджиева, Мишелин Хаджиева, Величка Димова, Даниела Събева, 
Маргарита Калудова и Вержиния Кармен, както и химиците Стефана Караджова и Йовка 
Димова.
През 1996 г. Катедрата по фармакология е преименувана в Катедра по предклинична и 
клинична фармакология, която е в структурата на Факултета по медицина. 2001–2007 г. се 
формира обединената Катедра по предклинична и клинична фармакология и биохимия. 2008 
г., когато е създаден Факултетът по фармация, катедрата преминава към този факултет с името 
Катедра по предклинична и клинична фармакология и токсикология, като поставя основите 
на преподаването по фармакология и фармакоикономика за студентите по фармация. От март 
2013 г. катедрата преминава към Факултета по медицина с името Катедра по предклинична и 
клинична фармакология, като от нея се отделят и остават към Факултета по фармация доц. 
д-р Мариета Георгиева и м.ф. Калоян Георгиев, а впоследствие – м.ф. Стела Драгоманова. От 
01.02.2017 г. катедрата е преименувана в Катедра по фармакология и клинична фармакология 
и терапия.
Основоположник, организатор и дългогодишен ръководител на катедрата е проф. д-р Делчо 
Кръстев Желязков (1925–2000 г.). Той завършва ВМИ-София през 1952 г. и постъпва като 
асистент в Катедра по фармакология в София. От 1960 г. е доцент, а от 1966 г. – професор. 
Ръководител е на Катедра по фармакология към новосъздадения ВМИ-Варна от 1961 г. с 
прекъсвания до 1991 г. 1970–1973 г. е зам.-ректор по учебната работа. 1976–1979 г. работи в 
София като зам.-директор на Института по вътрешни болести и клинична фармакология към 
Медицинска академия и ръководи Катедрата по фармакология с фитотерапия там. През 1980 
г. е изпратен като експерт на СЗО в Монголия и Индия.
От 1991 г. ръководител на катедрата е проф. д-р Анна Белчева Беронова, д.м.н. Тя завършва 
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ВМИ-София през 1961 г. След редовна аспирантура към Катедрата по фармакология при ВМИ-
Варна (1966–1969) остава да работи като научен сътрудник. Защитава кандидатска дисертация 
1973 г., а докторска 1999 г. Има признати специалности по фармакология (1974) и по клинична 
фармакология и терапия (1999). От 1984 г. е доцент, а от 2000 г. – професор. 1985–1991 г. е 
ръководител на Катедрата по фармакология във филиалния факултет на ВМИ в Добрич. 
1994–1999 г. е зам.-ректор по учебната дейност и следдипломно обучение на Медицински 
университет – Варна.
От края на 2004 г. до началото на 2013 г. катедрата се ръководи от доц. д-р Мария Желязкова-
Савова, д.м., която понастоящем е хоноруван преподавател към катедрата. Тя е възпитаник 
на ВМИ-Варна. Завършва висшето си медицинско образование 1976 г. До 1983 г. работи като 
асистент по фармакология във филиалния факултет в Добрич, а след това – в МУ-Варна. 1984 
г. придобива специалност по фармакология, а 2001 г. – по клинична фармакология и терапия. 
2001 г. защитава дисертация за придобиване на образователна и научна степен „доктор”, а 2003 
г. се хабилитира.
Със създаването на катедрата започва и функционирането на студентски кръжок към нея, 
просъществувал дълги години и възобновен през последните осем години. В него младите 
хора се възпитават в умения да си поставят въпроси в науката, да мислят творчески, да 
работят самостоятелно, да се запознават и да се включат в научната работа в катедрата. 
Научноизследователската дейност на катедрата се развива в няколко направления. Дълго време 
водеща е фармакобиохимията на биогенните амини. Тук е създадена първата лаборатория 
по биохимична фармакология в страната, в която са разработени и внедрени методики за 
определяне на катехоламини и хистамин в биологичен материал. Утвърждава се съвременната 
методика за работа с изолирани органи. В катедрата са изследвани много български препарати 
като гентамицин, олеандомицин, тетраолеан, фурантрил; изолирани или синтезирани и 
фармакологично/токсикологично охарактеризирани са биологично активни вещества от 
растителен произход (Colyrus columa) и полусинтетични съединения, получени на база на 
фармакофорния принцип (изотеолин, ИЗ-35); изследвана е модулиращата роля на уреята 
спрямо бета-адренергичните рецептори. Впоследствие в годините е проучено хистаминовото 
ниво като клиникофармакологичен диагностичен и прогностичен показател при кръвни 
заболявания; проведени са невропсихофармакологични изследвания на хистаминергичната 
и серотонинергичната невротрансмисия; ин витро са изследвани ефектите на калциеви 
антагонисти и нови агонисти на хистаминови рецептори върху трахеална гладка мускулатура; 
проведени са експериментални проучвания с пробиотици и мастноразтворими витамини.
В по-ново време направленията в научната тематика на катедрата се развиват като естествено 
продължение на традиционните. В последните години най-интензивни са проучванията на 
психофармакологична, антиоксидантна и органопротективна активност на биологично активни 
вещества, основно полифеноли и съдържащите ги природни продукти, в експериментални 
модели на заболявания, органна токсичност и поведенчески нарушения. Други направления на 
научната активност са: изследване на плейотропните ефекти на витамин К в експериментални 
и клинични условия; лекарствена употреба и фармакоикономика; потенциални клинично 
значими лекарствени взаимодействия.
Научноизследователската дейност се подпомага от множество проекти към фонд „Наука“ на 
МУ-Варна и фонд „Научни изследвания“ към МОН. В тези проекти се включват с приоритет 
докторантите към катедрата, както и студенти. 
От 2010 г. катедрата има програмна акредитация за обучаване на докторанти по научната 
специалност „Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)“.
В катедрата са защитени 20 дисертации за присъждане на образователна и научна степен 
„кандидат на науките“ или „доктор“ и 2 дисертации за присъждане на образователна и научна 
степен „доктор на науките“ (проф. д-р Анна Белчева и проф. д-р Стефка Вълчева-Кузманова). 
Много преподаватели от катедрата специализират зад граница и са изнасят лекции в 
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чуждестранни университети. Катедрата е партньор в международни проекти в рамките на 
TEMPUS и CEEPUS, по които е осъществена преподавателска мобилност в много европейски 
държави с цел научноизследователска и преподавателска дейност.
В катедрата се води преподаване по фармакология на студентите от специалностите 
„Медицина“, „Дентална медицина“, „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Медицински 
козметик“ и „Рехабилитатор“, „Клинична фармакология“ на студентите по медицина, 
„Основи на фармакологията и фармакоикономиката“ на бакалаври по здравен мениджмънт; 
„Фармакоикономика“ на студенти от специалност „Фармация“, „Фитотерапия“ на студенти 
от специалност „Помощник-фармацевт“, „Лекарства и влиянието им върху човешкия 
организъм“, „Фармакоикономика“ и „Създаване на лекарства и лекарствена безопасност“ 
в магистърската програма по фармацевтичен мениджмънт и грижи. На студентите от 
специалностите „Медицина“ и „Дентална медицина“ се води преподаване и на английски 
език. СИД „Фитотерапия“ се радва на интерес от страна на студентите от всички курсове. 
Катедрата приема за обучение чуждестранни студенти в рамките на програма „Еразъм“. 
Основен принцип, следван неотклонно от създаването на катедрата до днес, е непрестанното 
обновяване на преподавания материал и поддържане на обучението на съвременно ниво. 
Катедрата издава учебници, ръководства за упражнения, сборници с тестови въпроси и други 
помагала за обучението по фармакология и по клинична фармакология на български и на 
английски език, които непрекъснато осъвременява. Студентите оценяват тези помагала като 
много полезни при текущата им работа и в подготовката им за изпит. Катедрата се гордее 
с някои свои нови начинания в преподаването по фармакология. Още от 1969 г. проф. Д. 
Желязков започва малко познатото дотогава не само в България, но и по света, обучение по 
обща фармакология. По-късно, също за първи път в национален мащаб, в обучението по обща 
фармакология са включени аспекти на клиничната фармакокинетика. 
Настоящият състав на катедрата включва 1 професор - проф. д-р Стефка Василева Вълчева-
Кузманова, д.м.н.; 3 главни асистенти - д-р Силвия Ганчева Маринова, д.м., маг.-фарм. Мирослав 
Цонков Ефтимов, д.м., д-р Антоанета Борисова Георгиева, д.м. и 7 асистенти - д-р Веселин 
Петров Маринов, д.м.; маг.-фарм. Весела Ангелинова Борисова, д.м.; д-р Емил Монев Милев; д-р 

Милена Тодорова Салбашян; 
д-р Мехмед Рейзов Абтулов; 
д-р Клементина Мончева 
Монева-Маринова; д-р Елис 
Рафаилова Гасанзадеева. 
Понастоящем към катедрата 
са зачислени 7 докторанти 
с научен ръководител 
проф. д-р Стефка Василева 
Вълчева-Кузманова: д-р 
Милена Тодорова Салбашян, 
д-р Мехмед Рейзов Абтулов, 
д-р Клементина Мончева 
Монева-Маринова, д-р Елис 
Рафаилова Гасанзадеева, 
Момчил Константинов 
Ламбев, Антония Димитрова 
Христова и Димана 
Димитрова Георгиева.Екип на Катедра по фармакология, клинична фармакология и терапия
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КАТЕДРА ПО ФИЗИОЛОГИЯ И ПАТОФИЗИОЛОГИЯ

Катедрата по физиология и патофизиология при МУ-Варна е сформирана през лятото на 2001 г. 
Съществуващите дотогава самостоятелно Катедра по физиология (създадена 1962 г.) и Катедра 
по патофизиология (създадена 1961 г.) се обединяват в нова катедра, включваща в състава си 
два учебни сектора (УС). 
Пръв ръководител на Катедрата по физиология и патофизиология е доц. д-р Негрин Негрев 
(2001–2004), д.м. След избирането му за зам.-ректор по учебната дейност катедрата се ръководи 
от доц. д-р Златислав Стоянов, д.м. (2004–2008). В последващия период ръководители на 
катедрата са доц. д-р Негрин Негрев (2008–2012) и проф. д-р Златислав Стоянов, д.м.н. (2012–
2018). 
Настоящ ръководител на катедрата е доц. д-р Маргарита Стефанова 
Великова, д.м. Завършва медицина във ВМИ-Варна (1988), 1991 г. е 
избрана за асистент в Катедрата по физиология. Придобива специалност 
физиология (1995) и ОНС „доктор” (2009). Хабилитира се като доцент 
2012 г. Ръководител на УС по физиология (2012–2018) и на Катедрата по 
физиология и патофизиология от 2018 г. Има научноизследователски 
интереси в областта на експерименталната поведенческа физиология, 
насочена към неврофизиологични и неврофармакологични изследвания 
върху ролята на мозъчните невротрансмитерни и невромодулаторни 
системи в механизмите на поведенческите реакции. Научен ръководител 
на 2 докторанти. Автор на над 120 публикации и научни съобщения у нас 
и в чужбина. Участва в проекти между ИНБ-БАН и МУ-Варна (2006) и по 
фонд „Наука“ на МУ-Варна (2012). Автор и съавтор е на учебни помагала 
за студенти по медицина, дентална медицина и фармация. Член на БЛС, 
Съюз на учените – Варна, БДФН, Federation of European physiological 
societies (FEPS).
Основни приоритети на Катедрата по физиология и патофизиология са учебната и 
научноизследователската дейност. Набелязаните в това отношение катедрени цели са в 
съзвучие с главната цел на МУ-Варна – подготовка на лекари в съответствие с постиженията 
на науката и общочовешките ценности. Преподаването се осъществява от учебни сектори, в 
които работят утвърдени преподаватели. 
За двадесетгодишния период от създаването си обединената Катедра по физиология и 
патофизиология се превръща в значима университетска структура, в която сред членовете на 
академичния състав има 3 професори, 6 доценти, 10 главни асистенти и 4 асистенти.
Катедра „Физиология и патофизиология“ е акредитирана от НАОА и извършва обучение на 
докторанти по докторски програми по специалностите „Физиология“ и „Патофизиология“. В 
катедрата се провеждат 3 процедури за придобиване на научната степен „доктор на науките“ 
и 8 за получаване на ОНС „доктор“ (сред които един дисертационен труд на чуждестранен 
докторант), както и 9 хабилитации (3 за академична длъжност „професор“ и 6 за доцент”).
Катедрата развива активна научноизследователска дейност. Преподавателите участват 
ежегодно в научни форуми в страната и чужбина. Публикационната дейност включва над 
1000 заглавия в престижни списания и сборници с доклади от научни конференции, както 
и 9 научни монографии. Авторските колективи публикуват резултатите от свои проучвания 
в български и международни издания, сред които Comptes rendus de l’Académie bulgare des 
Sciences, Acta Physiologica et Pharmacologica Bulgarica, International Journal of Psychophysiology, 
International Journal of Neuroscience, Peptides, Laterality, Psychopharmacology, Central European 
Journal of Medicinе, Journal of Evolutionary Biochemistry and Physiology, Human Physiology, Acta 
Neurobiologiae Experimentalis, Journal of Hepatology, Burns и др.

Доц. д-р Маргарита 
Великова, д.м., 

ръководител катедра
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Членовете на академичния състав на катедрата активно допринасят за постигането на по-
качествено и съвременно обучение, като през годините разработват 13 учебници и учебни 
помагала за обучението на студентите от различни специалности в МУ-Варна.
Ползотворни за учебната и научно-преподавателската работа в катедрата са и установените 
партньорски отношения с Института по невробиология при БАН, а също и международни 
контакти с университети в Русия, Гърция и Турция. Проф. Златислав Стоянов допринася през 
годините за осъществяване на международно партньорство между Катедрата по физиология 
и патофизиология и Института по еволюционна физиология и биохимия към Руската 
академия на науките, Санкт Петербург, с които се разработва 1 международен проект и се 
публикуват множество съвместни публикации. Като продължение на това сътрудничество се 
осъществява обмен на гост-лектори от Северозападния държавен медицински университет 
„И. И. Мечников“, Санкт Петербург, както и с Тракийския университет, гр. Одрин, Турция.
В катедрата се осъществява преподаване по дисциплините физиология и патофизиология на 
студенти от 14 специалности на МУ-Варна и филиалите на МУ-Варна в Сливен, Шумен и В. 
Търново.

Учебен сектор по физиология

Настоящ ръководител на Учебен сектор по физиология е доц. д-р Ирина 
Илиева Пашалиева, д.м.

Родена е 1965 г. в гр. Каварна. Завършва медицина във ВМИ-Варна (1989). 
1990 г. е избрана за асистент в Катедра по физиология на ВМИ-Варна. 
Придобива специалност по физиология (1995), ОНС „доктор“ (2015) 
с докторат на тема „Мелатонин-инициирани ефекти върху пусковия 
механизъм на хемостазата у плъхове“. Ръководител на УС по физиология 
от 2019 г. Автор е на монографията „Мелатонин – съвременни представи 
за древната молекула“ (2016). Съавтор на монография и учебни помагала, 
ръководства за практически упражнения по физиология за студенти по 
медицина, дентална медицина и фармация. Автор и съавтор на повече от 
95 публикации и съобщения у нас и в чужбина. Основните професионални 
и научни интереси са в областта на физиологичните механизми на 

адренергичната и хормонална регулация на еритро- и левкопоезата, 
хормоналната регулация на хемостазата. Член е на БЛС, БДФН, FEPS, 
БМХО.

УС по физиология е приемник и продължител на традициите на Катедрата по физиология, 
основана през април 1962 г. Първият ръководител на катедрата е доц. д-р Димчо Даскалов, 
който 1965 г. е избран за професор. През 1962 г. в катедрата постъпват и първите асистенти – 
д-р Гавраил Николов (от 1975 г. доцент в катедрата) и д-р Лукан Луканов. Oт 1989 г. Катедрата 
по физиология се оглавява от проф. д-р Тодор Ганчев, който я ръководи до 1999 г. Проф. Ганчев 
постъпва като асистент в катедрата 1963 г., 1978 г. се хабилитира като доцент, а от 1991 г. е 
професор.
През 1999 г. за ръководител на Катедрата по физиология е избран доц. д-р Негрин Негрев, който 
впоследствие става ръководител на новосъздадената Катедра по физиология и патофизиология 
(2001–2004) и на УНС по физиология (2001–2008). 
2008–2012 г. ръководител на УНС по физиология е доц. д-р Златислав Стоянов, а 2012–2018 г. 
– доц. д-р Маргарита Великова.
През различни периоди в Катедрата по физиология работят д-р Любомир Гериловски (по-
късно д.м.н., ст.н.с. II ст. в Института по физиология на БАН и ст.н.с. I ст. в Института по 
биофизика на БАН, София), д-р Р. Падолски (по-късно общопрактикуващ лекар), д-р Георги 

Доц. д-р Ирина 
Пашалиева, д.м., 
ръководител УС
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Алтънков (по-късно д.б.н., ст.н.с. I ст. в Института по биофизика на БАН, София, професор 
в Institute for Bioengineering of Catalunia, Испания), д-р Mиглена Кожухарова (по-късно гл. 
асистент в Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести, МУ-Варна), д-р Иванка Гавазова 
(по-късно началник-отдел „Трудова медицина” в ХЕИ-Варна), д-р Иван Шалев (по-късно гл. 
асистент в Клиниката по гастроентерология на Катедрата по вътрешни болести, МУ-Варна), 
д-р Н. Недкова (по-късно общопрактикуващ лекар), д-р Юри Няголов (по-късно д.м., доцент 
в Катедрата по физиология на МУ-София), д-р Венелина Милева (по-късно медицински 
директор на Медицински център „Манус Вита“ – Варна, а от 2017 г. – изпълнителен директор 
в Аджибадем Сити Клиник болница Токуда, София).
Академичният състав на УС по физиология продължава традициите на Катедрата по 
физиология и в преподавателската си работа отстоява разбирането, че науката за функциите 
на човешкия организъм е фундаментална за медицинското образование. Преподаването на 
физиологичното знание става в светлината на съвременните постижения на науката, обогатено 
с достиженията на сродни науки като молекулярна биология, невроморфология, неврохимия и 
др. Интегралният характер на обучението се допълва от предлаганите през годините свободно 
избираеми дисциплини: „Гастроинтестиналната система – физиологични и клинични 
аспекти“, „Физиология на детската възраст“, „Въведение в психофизиологията“. Иновативното 
мислене и действие винаги са били отличителна черта на Катедрата/УС по физиология. Още 
през далечната учебна 1965–1966 г. Катедрата по физиология на ВМИ-Варна за първи път в 
страната започва да въвежда метода на програмираното изпитване на студентите. В наши 
дни УС по физиология работи активно за хармонизиране и интегриране на предклиничния и 
клиничния етап в обучението на медиците – избрани практически упражнения се провеждат в 
клинични бази, преподаватели клиницисти са включени в обучението по физиология, както и 
в авторските колективи на издаваните учебници и ръководства по физиология за медици. УС 
по физиология е първият в страната, който въвежда използването на симулационен софтуер 
за физиологични експерименти в практическите упражнения.
Научноизследователската дейност на Катедрата по физиология в първите години от 
създаването й е насочена към изследвания в областта на вегетативната регулация, биоритмите, 
термохомеостазата, психоемоционалното състояние на човека и др. По-късно се осъществяват 
научни проучвания, свързани с адренергичната и хормоналната регулация на еритропоезата, 
тромбопоезата, левкопоезата, хемостазата и обмяната на желязото. Провеждани са проучвания 
върху спиналните механизми на двигателния контрол, регулацията на артериалните хипо- и 
хипертонични реакции и на анемичните състояния и сърдечно-съдовата патология.
Научната тематика в УС по физиология през последните години е ориентирана в следните 
направления:
• Хормонална регулация на хемостазата.
• Функционална мозъчна асиметрия: отражения на мозъчната асиметрия в поведението 

и контрола на физиологичните функции; свързани с мануалната доминантност и пола 
особености в латерализацията на мозъчните функции и невроендокринния контрол; 
невроендокринни асиметрии.

• Неврофизиологични и неврофармакологични изследвания върху ролята на мозъчните 
невротрансмитерни и невромодулаторни системи в механизмите на поведенческите 
реакции. 

• Бъбречни функции – клинико-физиологични проучвания при заместителна терапия; някои 
аспекти на минералната обмяна в организма, метаболизъм на калция, фосфора и магнезия.

• Проблеми на висшето образование. Успехи и проблеми на обучението по физиология.
• Невромодулация и биофийдбек тренинг.
• Проблеми на метаболитните заболявания, липидология, хронични чернодробни 

заболявания.
Преподавателите в УС по физиология участват в разработката на 7 национални и международни 
научни проекти: проф. Тодор Ганчев и сътрудници – Проект JT 519/95 на НФНИ; проф. Златислав 
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Стоянов – Проект 1363/653/96 на Research Support Scheme of the Open Society Institute (Higher 
Education Support Programme); доц. Маргарита Великова – съвместен проект с ИНБ-БАН и 
МУ-Варна: „Роля на канабиноиди и вазоактивен интестинален пептид върху експериментална 
депресия” (2006), и проект, финансиран от фонд „Наука“ на МУ-Варна (2012): „Участие на 
канабиноидните CB1 рецептори при депресивни състояния”; доц. Диана Ганчева-Томова – 
„Съвременна диагностика, лечение и профилактика на вирусните хепатити“, „Съвременен 
диагностичен и терапевтичен подход при хепатоцелуларен карцином“, „Проучване на ефектите 
на плодов сок от Aronia Melanocarpa при здрави доброволци и пациенти с метаболитен 
синдром“. За повишаване на квалификацията на преподавателите в катедрата са съществени 
специализации в Одеса, Москва, Санкт Петербург, Солун и Душанбе. 
Почти с основаването на катедрата (1963) се сформира и студентски научен кръжок, чиято 
работа през годините е свързана с научната тематика на катедрата и е представяна на 
университетски, републикански и международни студентски научни форуми.
За авторитета на УС по физиология свидетелства и избирането на негови ръководители и членове 
на академичния състав в ръководните органи на МУ-Варна, в научни съвети, редакционни 
колегии на списания и ръководствата на научни дружества: проф. Тодор Ганчев – декан за 
чуждестранните студенти, член на СНС по физиология, патофизиология и фармакология, 
член на републиканското ръководство на Научното дружество по физиология; доц. Гавраил 
Николов – член на редколегията на сп. „Ергономия“; проф. Негрин Негрев – зам.-ректор по 
учебната дейност, член на СНС по физиология, патофизиология и фармакология, член на 
НС на Института по невробиология при БАН, член на редколегията на сп. „Scripta Scientifica 
Medica“; проф. Златислав Стоянов – декан на Факултета по медицина, член на Изпълнителния 
съвет на Българското дружество по физиологични науки, член на УС на СУВ, член на 
редакционните колегии на списанията „Journal of Mind and Medical Sciences“, „Asimmetria – 
Journal of Asymmetry”, „Journal of Clinical and Investigative Surgery“, „WebmedCentral: Physiology“, 
„Известия на Съюза на учените – Варна: серия медицина и екология“, „Авиационна, морска и 
космическа медицина“.
Настоящ състав на УС по физиология: доц. д-р Ирина Пашалиева, д.м., ръководител на УС 
по физиология; доц. д-р Маргарита Великова, д.м., ръководител на Катедрата по физиология 

и патофизиология; проф. 
д-р Златислав Стоянов, 
д.м.н., декан на Факултета по 
медицина, доц. д-р Пиарета 
Николова, д.м., доц. д-р 
Диана Ганчева-Томова, д.м., 
д-р Антония Хачмериян, 
д.м. – главен асистент, 
д-р Добринка Дончева – 
асистент. В академичния 
състав на УС по физиология 
са функционално 
интегрирани доц. д-р Любка 
Дечева-Икономова, д.м., 
от Катедрата по клинични 
медицински науки на 
Факултета по дентална 
медицина и д-р Пламен 
Димитров, д.м., от Катедрата 
по здравни грижи на МУ-
Варна – Филиал Сливен.

Екип на Учебен сектор по физиология
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Учебен сектор по патофизиология

От март 2020 г. ръководител на УС по патофизиология е доц. д-р Камелия 
Братоева, асистент в катедрата от 2007 г. и хабилитиран доцент (2018). 
Катедрата по патофизиология е една от петте катедри, които полагат 
основите на ВМИ-Варна през октомври 1961 г. Основател и първи 
ръководител на Катедрата по патофизиология към ВМИ-Варна (1961–
1971) е Здравка Савова Кемилева (род. 26.11.1919-2002). Тя завършва 
медицина в София (1944) и от 1951 г. работи като асистент във ВМИ-
София. Хабилитира се като доцент (1963) и професор (1966). Основните й 
научни интереси са патофизиология на тимуса, обмяната на веществата и 
възпалителните реакции от забавен клетъчен тип. 
Проф. д-р Здравка Кемилева е избрана за трети Ректор на ВМИ-Варна 
(1.04.1963–1.07.1966). Като Ректор тя има големи заслуги за изграждането 
и укрепването на новооткрития Висш медицински институт. Член на 
редакторската колегия на списание „Експериментална морфология“ от 
учредяването му, а по-късно и негов главен редактор. Под ръководството 
на проф. Кемилева са въведени редица промени в научната дейност на ВМИ. Научната 
периодика бива преименувана от „Научни трудове – ВМИ-Варна“ на Scripta Scientifica Medica, 
като официалният език е променен от български и руски, на английски (1965). През 1965 г. 
по инициатива на проф. Кемилева е организирана първата научна среща на ВМИ, както и 
първата научна сесия за млади медицински работници и студенти (1966). През мандата 
на проф. Кемилева като Ректор се разкриват катедрите по ушни, носни и гърлени болести; 
вътрешни болести и терапия; очни болести; социална медицина; съдебна медицина, както 
и централна диагностична лаборатория по вирусология и микробиология, осъществява и 
първата промоция на новозавършилите лекари.
Първите асистенти в катедрата са д-р Анелия Узунова и д-р Кольо Великов. По-късно за 
асистенти са избрани д-р Иван Козарев и д-р Калинка Демирева. Първата дисертация в 
катедрата и първата успешно защитена дисертация във ВМИ-Варна е на д-р Анелия Узунова 
(1964). През 1973 г. е защитена още една дисертация – на д-р Иван Козарев. Основните научни 
направления, по които се работи, са в областта на имуноалергологията и ролята на тимуса в 
имунните процеси на организма. 
1971–1988 г. ръководител на катедрата е проф. д-р Иван Попдимитров, дотогава завеждащ 
Секция по патофизиология и експериментална терапия на НИИХК-София. Хабилитира се като 
ст.н.с. (1958), а през 1971 г. – като професор с признати три изобретения и три рационализации. 
Проф. Попдимитров е ръководител на Секция „Патофизиология и експериментална 
медицина“ към БАН (1958–1971). През този период се защитават три кандидатски дисертации: 
на д-р Великов (1973), д-р Цеков (1975) и д-р Демирева (1977), и се избират за асистенти д-р 
Коста Мирчев и д-р Радко Радев. Основно направление в научната работа през този период 
е „Проучване на зависимостта на белтъчната обмяна и микроциркулацията при физическо 
натоварване, атеросклероза, термична травма, мозъчен оток и диабет и приложение на 
белтъчните хидролизати и белтъчни плазмозаместители”. 
1973–1976 г. проф. д-р Иван Попдимитров е зам.-декан по научната дейност на ВМИ-Варна. По 
негова инициатива е създадена експериментална радиоизотопна лаборатория, която обслужва 
и други катедри, с ръководител д-р Калинка Демирева – доцент в катедрата от 1991 г. (по-късно 
ръководител на Секция по патофизиология в Медицинския факултет – Стара Загора). През 
този период към катедрата функционира експериментална електрофизиологична лаборатория 
с ръководител ст.н.с д-р Цветан Цеков. В нея се разработват научни теми съвместно с ВМИ-
Варна, клинични катедри от МУ-Варна и БАН. Обучават се специалисти невролози от 
Североизточна България по функционална електрофизиология (ЕЕГ, ЕМГ, ЕКГ). Под научното 
ръководство на доц. д-р Цеков д-р Радев защитава кандидатска дисертация (1998). 

Доц. д-р Камелия 
Братоева, д.м., 

ръководител УС
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1989–2000 г. ръководител на катедрата е доц. д-р Иван Козарев, асистент в катедрата от 1966 
г., хабилитиран доцент (1978). Доц. Козарев е основател и първи ръководител на Катедра 
„Патофизиология“ към Филиала на ВМИ-Варна в Добрич (1978–1988), а в последствие и на 
Катедра „Патофизиология“ към ВМИ-Варна (1988–2000). Негови докторанти са д-р Ганка 
Бекярова и д-р Радко Радев, като впоследствие е и ръководител на хабилитационния труд на 
доц. Бекярова. Той е автор и съавтор на различни учебници и ръководства по патофизиология. 
От 1993 г. като асистент към катедрата започва работа д-р Мирослав Маринов.
2000–2017 г. ръководител на УС по патофизиология е доц. д-р Ганка Бекярова. Тя постъпва в 
катедрата като асистент (1980) и се хабилитира като доцент 1999 г. Автор е на публикации в 
наши и чужди списания по проблемите на свободно-радикалната патология, хемореологията 
и термичната травма. През този период в катедрата постъпват трима асистенти: д-р 
Минка Христова (2002), д-р Камелия Братоева (2007) и д-р Красимир Христов (2011). Под 
ръководството на доц. д-р Бекярова се защитават две дисертации (Братоева, 2016; Христова, 
2016). Доц. д-р Бекярова защитава дисертационен труд за доктор на медицинските науки 
(2014), хабилитира се като професор 2016 г.
2018–2020 г. ръководител на УС по патофизиология е доц. д-р Радко Радев. През този период 
постъпват двама асистенти: д-р Дияна Кючукова (2019) и д-р Дария Чивчибаши, която 
е зачислена на редовна докторантура (2018), защитава се един дисертационен труд (д-р 
М. Маринов, 2019 г.). Зачислена е още една редовна докторантура на д-р Дияна Кючукова 
(„Изследване на връзката затлъстяване и кардиоваскуларни увреждания в експериментален 
модел на метаболитен синдром”, с научен ръководител доц. д-р Братоева).
Приоритет на УС по патофизиология е учебно-преподавателската дейност, която се актуализира 
съобразно съвременните изисквания, вкл. въвеждане на проблемно базирано и електронно 
обучение. През последните години научната тематика в УС е ориентирана към: влияние на 
мелатонина върху възпалителния отговор, хемостазата, експресията на антиоксидантни 
ензими и оксидативните органни увреждания при термична травма; метаболитен синдром, 
затлъстяване, метаболитни нарушения в черния дроб и кардиометаболитни заболявания; 
роля на ендоканабиноидната система при някои психични разстройства.
Въвеждат се съвременни методики за научните изследвания, а получените резултати се 
публикуват (общо над 600 публикации) и цитират в международни и наши списания. Защитават 
се общо единадесет дисертации. Получават се две авторски свидетелства за изобретения и 

четири удостоверения 
за рационализации. 
Преподавателите в 
катедрата са членове на БЛС, 
Българското физиологично 
дружество и Федерацията на 
европейските физиологични 
дружества (FEPS).
Настоящият състав на 
УС по патофизиология 
включва: доц. д-р Камелия 
Братоева, д.м. – ръководител 
УС по патофизиология; 
доц. д-р Радко З. Радев, д. 
м. – сътрудник; д-р Минка 
Александрова д.м., главен 
асистент; асистентите - д-р 
Мирослав Маринов, д.м., д-р 
Дария Чивчибаши-Павлова, 
д-р Дияна Кючукова.Екип на Учебен сектор по патофизиология
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КАТЕДРА ПО МИКРОБИОЛОГИЯ И ВИРУСОЛОГИЯ

От 2016 г. и понастоящем ръководител на Катедрата по микробиология 
и вирусология е проф. д-р Теменуга Стоева, д.м. Тя завършва медицина 
(1994) във ВМИ-Варна, а 2006 г. придобива специалност „Микробиология“. 
2003 г. след конкурс е назначена като асистент в катедрата. 2009 г. успешно 
защитава дисертационен труд за придобиване на ОНС „доктор“ по 
научна специалност „Микробиология“. 2012 г. се хабилитира като доцент, 
а от 2018 г. е професор. От 2014 г. е ръководител на Лабораторията по 
микробиология и вирусология към УМБАЛ „Св. Марина” и ръководител 
направление „Медико-диагностични лаборатории“. Проф. Стоева има 
над 70 пълнотекстови публикации и над 35 участия в национални 
и международни конгреси. Научните й интереси са в областта на 
антибиотичната резистентност в клинично значими бактерии, инфекции 
в имунокомпрометирани пациенти и вътреболнични инфекции. 
Ръководител е на шестима докторанти, трима от които успешно защитили, 
и научен консултант на един успешно защитил докторант.
Катедрата по микробиология и вирусология е основана април 1961 г. заедно със създаването на 
ВМИ-Варна. 1961–1978 г. тя се намира в централната сграда на ВМИ, а от 1978 г. и понастоящем 
е базирана в сградата на РЗИ-Варна.
Проф. д-р Герго Митов е първият ръководител на Катедрата по микробиология и вирусология 
(1961–1963). Преди идването си във Варна той работи във ВМИ-София и завежда Централната 
диагностична вирусологична лаборатория. Научните му разработки са предимно в областта 
на вирусологията. Проф. д-р Г. Митов е последователно зам.-ректор (1961–1962) и ректор 
(1962–1963) на ВМИ-Варна.
Д-р Гарабед Капрелян и д-р Росица Маринова са първите назначени асистенти към катедрата.
Проф. д-р Панчо Панайотов е ръководител на катедрата (1963–1972), като 1968–1970 е зам.-
ректор на ВМИ-Варна. Научноизследователската му дейност е свързана с вирусните инфекции 
и промишлената микробиология. Под неговото научно ръководство д-р Г. Капрелян защитава 
своята кандидатска дисертация.
1972–1993 г. ръководител на катедрата е проф. д-р Г. Капрелян. 1979–1983 той е Ректор на ВМИ-
Варна. Неговите научни интереси са свързани с проблемите на острите вирусни и бактериални 
респираторни инфекции. Под научното ръководство на проф. Г. Капрелян успешно защитават 
кандидатските дисертации на д-р В. Гърдевска (доцент от 1978), д-р Л. Ничева (доцент от 
1980), д-р В. Русев (доцент от 1990), д-р Ц. Димитров (доцент от 1991), биолог С. Антонова, 
химик М. Чивиджиян, д-р В. Йонкова (доцент от 1999), д-р К. Божкова (доцент от 2002), д-р 
Хр. Димитрова, М. Мури (Сирия). 
Проф. д-р Р. Маринова е следващият ръководител на катедрата (1993–1996). Нейните 
научни интереси са свързани с бактериалната лекарствена резистентност и повърхностната 
ултраструктура на бактериите.
1996–2008 г. ръководството на катедрата е поето от доц. д-р Веселин Русев. Обект на неговата 
научна дейност са антигенната изменчивост на грипните вируси, имунофлуоресцентната 
диагностика на бактериални и вирусни инфекции. Има придобити специалности по 
вирусология (1984) и микробиология (1993).
2008–2012 г. ръководител на катедрата е доц. д-р Калинка Динева Божкова. Под нейното научно 
ръководство успешно се защитава една дисертация за придобиване на ОНС „доктор“ от д-р 
Теменуга Стоева (2009). Научните и професионални интереси на доц. К. Божкова са свързани 
с механизмите на антибиотична резистентност и вътреболничните инфекции.

Проф. д-р Теменуга 
Стоева, д.м., 

ръководител катедра
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Доц. д-р Лилия Иванова е ръководител на катедрата 2012–2016. Под нейното научно ръководство 
успешно се защитават три дисертации за придобиване на ОНС „доктор“ по научна специалност 
„Вирусология“: гл. ас. Живка Стойкова, д.м. (2018), доц. д-р Цветелина Костадинова, д.м. 
(2018), гл. ас. д-р Деница Цанева, д.м. (2019). Доц. Иванова разработва проблеми, свързани с 
разпространението и диагностиката на грипните, херпесните и хепатитните инфекции. 
През 60-годишната история на Катедрата по микробиология и вирусология част от научно-
преподавателския колектив на катедрата последователно са: проф. д-р Г. Капрелян (1961–1993), 
проф. д-р Р. Маринова (1961–1996), д-р М. Мирчев (1962–1971), биолог С. Антонова (1963–
1995), доц. д-р В. Гърдевска (1964–1997), д-р А Панайотова (1964–1992), биолог К. Тунчева 
(1966–1993), доц. д-р П. Пенчева (1966–1969), д-р Г. Опълченова (1966–1967), д-р Л. Шинова 
(1969–1971), д-р Хр. Димитрова (1972–1997), доц. д-р Л. Караиванова (1972–1984), доц. д-р В. 
Русев (1973–2010), доц. д-р Я. Ничева (1973–1994), доц. В. Йонкова (1974–2002), доц. д-р Ц. 
Димитров (1974–1997), инж. М. Чивиджиян, (1975–2001), доц. д-р К. Божкова (1975–2015), 
проф. д-р Кр. Методиев (1975–2008), доц. д-р Л. Иванова (1989–2018), д-р А. Бошнакова (1978–
1988), д-р В. Люцканова (1979), д-р В. Калудова (1981), д-р Е. Шикова, (1984-1985), проф. д-р 
Т. Стоева (2003), доц. д-р М. Божкова (2007), гл. ас. д-р Ж. Стойкова (2007), д-р В. Снегарова 
(2009), гл. ас. д-р Г. Куюмджиева (2015), гл. ас. д-р Д. Савова (2015), гл. ас. д-р Д. Цанева (2016), 
д-р Д. Ниязи (2019), доц. Н. Ерменлиева (2019), доц. Т. Тодорова (2019), доц. Г. Цанева (2019), 
д-р С. Радева (2020).
Ръководители на катедрата през годините са: проф. д-р Герго Митов (1961–1963); проф. д-р 
Панчо Панайотов (1963–1972); проф. д-р Гарабед Капрелян (1972–1993); проф. д-р Росица 
Маринова (1993–1996); доц. д-р Веселин Русев (1996–2008); доц. д-р Калинка Божкова (2008–
2012); доц. д-р Лилия Иванова (2012–2016); проф. д-р Теменуга Стоева (2016 г. – понастоящем).
Основните направления, по които работи настоящият научно-преподавателски състав на 
катедрата, се отнасят до проучване на генетичните механизми на антибиотична резистентност 
в медицински значими бактерии (Klebsiella pneumoniae, Enterobacter spp., E. coli, Acinetobacter 
baumannii, Stenotrophomonas maltophilia); молекулярна епидемиология на обществено значими 
инфекции, вкл. вътреболнични; бактериални и вирусни инфекции при трансплантирани 
и имуносупресирани пациенти; разпространение и диагностика на херпесни и хепатитни 
вирусни инфекции. За периода на своето съществуване научно-преподавателският колектив 
на катедрата има издадени над 550 пълнотекстови публикации в български и чуждестранни 
списания и сборници, учебници и ръководства по микробиология и друга научна литература.
Към катедрата са акредитирани програми за придобиване на ОНС „доктор“ по научни 
специалности „Микробиология“ и „Вирусология“.
От периода на създаването на катедрата до 2019 г. успешно се защитават 21 дисертации 
за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по научни специалности 
„Микробиология“ и „Вирусология“.
През 1988 г. Катедрата по микробиология и вирусология под ръководството на проф. д-р Г. 
Капрелян създава Лабораторията по клинична микробиология към УМБАЛ „Света Марина“ 
– Варна. Ръководители на лабораторията последователно във времето са: доц. д-р Цоньо 
Димитров (до 1994), д-р Виолина Калудова (1995–2002), доц. д-р Калинка Божкова (2002–2013), 
проф. д-р Т. Стоева (2014 г. – понастоящем). През 2002 г. към лабораторията се разкрива сектор 
по вирусологична (серологична) диагностика, който по-късно се обособява в самостоятелна 
Вирусологична лаборатория. Персоналът на лабораториите се състои от осем лекари и един 
биолог (седем от които университетски преподаватели), седем медицински лаборанти и 
двама санитари. Обезпечени със съвременна апаратура, понастоящем двете университетски 
лаборатории предлагат високоспециализирана диагностична дейност на много широк спектър 
от бактериална, вирусни и микотични инфекции.
Научно-преподавателският състав на катедрата провежда теоретичното обучение по 
дисциплината „Микробиология“ на студенти от 9 специалности („Медицина“ (БЕО, АЕО) III 
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курс, „Дентална медицина“ (БЕО, АЕО) III курс, „Фармация“ II курс, „Медицински лаборант“, 
„Медицинска сестра“, „Инспектори по обществено здравеопазване“, „Медицински козметик“, 
„Акушерка“ и „Помощник-фармацевт“), както и на лекари, специализиращи микробиология 
и вирусология. В катедрата се осъществява и практическото обучение на студенти по 
„Медицина“ (БЕО, АЕО) III курс, „Дентална медицина“ (БЕО, АЕО) III курс и „Фармация“ 
II курс. На студентите със засилен интерес към микробиологията се предлага възможност 
да бъдат включени в лекционния курс по свободно избираемата дисциплина „Клинична 
микробиология“, в който се разглеждат най-актуалните клинико-микробиологични проблеми, 
нови инфекциозни заболявания и тяхната лабораторна диагностика.
Базирани в сградата на РЗИ-Варна, на разположение на преподавателския състав на катедрата са 
напълно обновени (2016–2017) лекарски кабинети, четири учебни и една аудиторна зала, всички 
обезпечени с компютри, интернет, мултимедия и необходимото лабораторно обзавеждане 
за обучение на студентите в микробиологичните диагностични методи. Съществуващата в 
момента материално-техническа база дава възможност на преподавателите да въвеждат нови 
форми на преподаване и да поддържат високо ниво на теоретичното и практическо обучение 
на студентите.
Научно-преподавателският екип на катедра се състои от петима хабилитирани преподаватели 
(1 професор и 4 доценти), четирима главни асистенти и двама асистенти. Към катедрата като 
редовни докторанти по научна специалност „Микробиология“ са зачислени трима лекари, 
двама от които специализанти.
Настоящият състав на 
катедрата е: проф. д-р 
Теменуга Жекова Стоева, д.м. 
– ръководител катедра; доц. 
д-р Милена Красимирова 
Божкова, д.м.; доц. Нели 
Миткова Ерменлиева, д.б.; 
доц. Габриела Станева 
Цанкова, д.б.; доц. Татина 
Тодорова Тодорова, д.б.; 
гл. ас. д-р Живка Стойкова 
Демирева-Калчева, д.м.; гл. 
ас. д-р Деница Тодорова 
Цанева-Дамянова, д.м.; гл. ас. 
д-р Добромира Йорданова 
Савова, д.м.; гл. ас. д-р Гергана 
Неделчева Куюмджиева, д.м.; 
ас. д-р Денис Сунай Ниязи; 
ас. д-р Стефани Димитрова 
Радева.

Екип на Катедра по микробиология и вирусология
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ПЪРВА КАТЕДРА ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

Първа катедра по вътрешни болести е създадена през май 2018 г. и заедно 
с Втора катедра по вътрешни болести е наследник на най-голямата катедра 
в МУ-Варна – Катедрата по вътрешни болести. Катедрата по вътрешни 
болести има богата история, академични традиции и е с изключителен 
принос в развитието на всички направления във вътрешната медицина.
От юни 2018 г. ръководител на катедрата е доц. д-р Атанас Ангелов, д.м.
Със създаването на ВМИ-Варна, последователно през 1962 г. и 1963 г., 
се създават Катедрата по факултетска терапия с ръководител доц. д-р 
Светозар Разбойников (професор от 1966 г.) и Катедрата по вътрешни 
болести и терапия с ръководител доц. д-р Ема Бозаджиева (професор от 
1968 г.). Тези катедри сe разкриват на базата на I и II вътрешни отделения 
на Градска болница, както и на вътрешното отделение на Военноморската 
болница. 
Първите асистенти в катедрата, ръководена от доц. С. Разбойников, са: 
д-р Д. Ненов, д-р Ив. Стаменов, д-р X. Христозов, д-р X. Капонов и д-р 3л. 

Златанов. Първите асистенти в катедрата, ръководена от проф. Бозаджиева, са д-р Г. Върбанов, 
д-р С. Марковски, д-р Й. Атанасов, д-р Л. Коева и д-р Д. Коев. 1962–1973 г. двете катедри се 
развиват и нараства броят на асистентите. Развиват се отделни направления по специалности, 
както и нараства ролята им за квалификацията на кадрите и нивото на лечебно-диагностичната 
дейност в Североизточна България. Защитават се първите кандидатски дисертации (д-р Д. 
Ненов, 1970 г. и д-р X. Капонов, 1971 г.). По-късно се защитават дисертации от д-р Т. Шипков, 
д-р Ив. Стаменов (по-късно доцент; ръководител на филиалната катедра по вътрешни болести 
в Добрич) и д-р Л. Коева (1973). Двете катедри разполагат със собствени лаборатории, чиито 
първи сътрудници са д-р Тодор Шипков, ст. лаборант М. Попова, инж. С. Домусчиева, Г. 
Таушанова, П. Чанкова и Е. Иванова.
През 1967 г. във вътрешното отделение на Обединена работническа болница – Варна се 
създава Хематологичен сектор с ръководител ст.н.с. д-р Е. Йорданова, който по-късно се 
пребазира в Градска болница – Варна. Заедно със Сектора по ендокринология те се обединяват 
в Клиника по ендокринология и хематология с ръководител доц. Е. Йорданова. 1969 г. като 
редовен асистент постъпва д-р Р. Мишкова, по-късно професор и ръководител на Клиниката 
по хематология в Катедрата по нефрология, хемодиализа и хематология. 1970 г. се основава 
Клиниката по професионални заболявания, включена административно към Катедрата по 
факултетска терапия. Тази клиника се базира във вътрешното отделение на ОРБ – Варна и 
неин пръв ръководител е доц. д-р Дочо Дочевски.
Развитието на двете катедри по вътрешни болести и израстването на кадрите с възможности 
да ръководят отделните направления във вътрешната медицина е предпоставка 1973 г. да 
се сформира Катедрата по вътрешни болести с профилирани клиники по: кардиология 
и ревматология; нефрология и хемодиализа; пневмология, фтизиатрия и хематология; 
гастроентерология; ендокринология; морелечение, физиотерапия и рехабилитация; 
професионални заболявания. Ръководител на катедрата е доц. д-р Константин Койчев 
(1973–1976), който по-късно става професор. Клиничните бази на катедрата са вътрешните 
отделения на различни варненски болници. 1976 г. катедрата се оглавява от доц. Xари Капонов, 
професор от 1984 г. В условията на профилирани клиники се създават възможности за 
въвеждане на нови методи и развиване на нови дейности за изследване и лечение, създават 
се специализирани лаборатории по функционално изследване на сърдечно-съдовата система, 
ендоскопски кабинет, алергологичен кабинет и др. На 20.11.1974 г. се провеждат първите три 
хемодиализни процедури във Варна. 1976 г. започва работа Интензивното кардиологично 

Доц. д-р Атанас 
Ангелов, д.м., 
ръководител катедра
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отделение. Едновременно с това се създават направления по клинична имунология и 
алергология, цитологичната диагностика на белодробния рак, разработват се редица имунни 
аспекти на белодробните заболявания. Успешно са защитени 8 кандидатски дисертации.
1986 г. започва да се провежда курс „Избрани глави от вътрешните болести” като част от 
специализацията по вътрешни болести. За първи път в България в две последователни години 
се провежда изпит за специалност извън София. По-късно тази практика се преустановява по 
желание на ръководството на катедрата.
През 1986 г. всички специализирани клиники на Катедрата по вътрешни болести се пребазират 
в Терапевтична болница – Варна (понастоящем УМБАЛ „Св. Марина“). Клиниките получават 
достатъчен леглови фонд, отлични условия за пълноценна учебна и научна дейност, модерна 
централна клинична лаборатория. Последната се оглавява от доц. д-р Р. Патева и обединява 
лабораториите, които дотогава съществуват към отделните катедри.
В периода 1987–1992 г. ръководител на Катедрата по вътрешни болести е проф. д-р Димитър 
Ненов. Есента на 1992 г. се формират четири катедри, обезпечаващи обучението по вътрешни 
болести през VII–X семестър: Катедра по пневмология, клинична имунология, физиотерапия и 
професионални болести с ръководител проф. д-р Красимира Кисьова; Катедра по кардиология 
и ревматология с ръководител проф. д-р Николай Пенков; Катедра по нефрология, хемодиализа 
и хематология с ръководител проф. д-р Димитър Ненов; и Катедра по ендокринология и 
гастроентерология с ръководител проф. д-р Лидия Коева. Във всяка една от катедрите се 
формират по две и повече клиники, увеличава се броят на хабилитираните преподаватели, 
нараства авторитетът на отделните клинични специалности. Всички клиники се превръщат 
в първостепенни бази за специализация. След 1992 се създават асоциациите: „Астма“, „Сърце 
– бял дроб“, „Да съхраним жената“, „Малигнени лимфоми“ и фондация „Бъбрек“. Те водят 
активен научен живот и организираните от тях форуми имат национално значение. Периодът 
1990–2000 г. се характеризира с активно международно сътрудничество на клиниките 
по белодробни болести, нефрология и ендокринология. Включването в многоцентрови 
международни клинични проучвания повишава опита и доказва възможностите на тези 
клиники.
През 2000 г. четирите катедри се обединяват отново и се възстановява Катедрата по вътрешни 
болести с ръководител доц. д-р Димитър Карастатев. След неговото избиране за декан на 
Медицинския факултет (2002) за ръководител на Катедрата по вътрешни болести се избира 
доц. д-р Христо Ганчев. През периода 2000–2005 г. Катедрата по вътрешни болести включва в 
своя състав всички вътрешни клиники (учебно-научни сектори), както и УНС по пропедевтика 
на вътрешните болести. През 2007 г. за ръководител на катедрата се избира доц. д-р Светослав 
Георгиев. 
От 2006 г. учебно-научните сектори към катедрата са: Белодробни болести и алергология; 
Кардиология и ревматология; Гастроентерология, хепатология и хранене; Ендокринология и 
болести на обмяната; Нефрология, хемодиализа и токсикология; Хематология. През 2007–2018 
г., когато ръководител на катедрата е доц. д-р Св. Георгиев (от 2016 г. професор), академичният 
състав на катедрата се увеличава с много млади асистенти. Защитават се множество дисертации 
и съответно се хабилитират като доценти и професори много преподаватели от всички 
учебно-научните сектори. Като автори и съавтори, много от членовете на катедрата участват 
в написването на учебници, учебни помагала и монографии. Учебната програма включва 
640 учебни часа за студентите по медицина, разпределени според държавните изисквания 
към отделните учебно-научни сектори и обучението по вътрешни болести в медицинските 
колежи. Нараства броят на студентите, обучаващи се в англоезичната програма, като през 
последните години от мандата на проф. Георгиев броят им се изравнява с този на студентите 
от българоезичната програма. Във всички УНС към катедрата се обучават специализанти и 
докторанти.
През май 2018 г. се провежда структурна реформа и се създават две самостоятелни катедри 
чрез разделяне на Катедрата по вътрешни болести. Създадената Първа катедра по вътрешни 
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болести е с три самостоятелни учебни сектора – УС „Кардиология“, УС „Ревматология“ и УС 
„Белодробни болести и алергология“. 
През юни 2018 г. за ръководител на катедрата се избира доц. д-р Атанас Ангелов, д.м. 2018–2020 
г. се осъвременяват тематичните план-програми за провеждане на упражнения със студенти 
(българоезично – БЕО, и англоезично обучение – АЕО), както и лекционният курс. От 2018 
г. досега в катедрата са избрани с конкурс шест нови асистенти, а други четирима са избрани 
за главни асистенти. Десет докторанти са зачислени за редовна или задочна докторантура. 
Двама асистенти придобиват образователно-научна степен „доктор“ и един преподавател се 
хабилитира като доцент.
В 60-годишната история на Катедрата по вътрешни болести редица преподаватели са избирани 
в ръководните органи на ВМИ и МУ-Варна. Зам.-ректори са били проф. д-р X. Капонов, проф. 
д-р Г. Върбанов, проф. д-р Д. Ненов, проф. д-р Кр. Кисьова, проф. д-р Л. Коева, проф. д-р Св. 
Георгиев, доц. д-р X. Ганчев. За декани и зам.-декани на Факултета по медицина са избирани 
доц. д-р Д. Карастатев, доц. д-р М. Пенева и проф. д-р Й. Йотов.

Учебен сектор по белодробни болести и алергология

Настоящ ръководител на УС по белодробни болести и алергология е доц. 
д-р Диана Петкова Господинова-Вълкова, д.м. 
Клиниката по пулмология и хематология, днес Учебен сектор по 
белодробни болести и алергология, е основана през 1974 г. на базата на 
Гръдното отделение на Първостепенна окръжна клинична болница – Варна. 
Първият ръководител на клиниката е доц. д-р Златан Златанов (професор 
от 1986 г.). Първите асистенти са д-р Т. Мавродинова и д-р М. Пенева. 1974 
г. към клиниката се разкриват алергологичен кабинет със завеждащ д-р К. 
Кисьова и пулмологичен кабинет със завеждащ д-р С. Иванов. По-късно 
към Клиниката по пулмология се присъединява Секторът по хематология, 
като първите асистенти към него са д-р Р. Мишкова (ръководител на 
сектора), д-р А. Захариев и д-р К. Кудева.
1975–1986 г. постъпват новите асистенти: д-р Хр. Цеков, д-р Хр. Ганчев, д-р 
М. Кокошян и д-р Й. Радков. Под ръководството на проф. д-р Зл. Златанов 
защитават кандидатски дисертации д-р Кр. Кисьова, д-р Хр. Цеков, д-р Т. 

Мавродинова, д-р М. Пенева, д-р Хр. Ганчев и д-р М. Михайлов от Пневмологичния диспансер. 
1987 г. се разкрива Интензивно респираторно отделение (ИРО) със завеждащ д-р Ан. Цонев.
1992 г. Клиниката по белодробни болести се разделя на две: Първа клиника по инфекциозни 
и неопластични белодробни заболявания с ръководител доц. Хр. Ганчев и Втора клиника по 
бронхообструктивни болести, алергология, клинична имунология и ИРО с ръководител проф. 
Кисьова. 1992 г. двете клиники и Клиниката по физикална терапия се обединяват в Първа 
вътрешна катедра с ръководител проф. д-р Кр. Кисьова. Д-р М. Пенева е избрана за доцент. 
Защитени са 7 кандидатски дисертации – 5 под ръководството на проф. д-р Кр. Кисьова (д-р Й. 
Радков, д-р Ц. Оджакова, д-р Ж. Желева, д-р Стайкова и д-р Петев от Военноморска болница – 
Варна) и 2 под ръководството на проф. д-р З. Златанов (д-р К. Янков и д-р Кр. Ненова от Катедрата 
по пропедевтика на вътрешните болести). Продължават да функционират имунологичната 
лаборатория (завеждащ д-р С. Балев, д.м.), алергологичният кабинет (завеждащ д-р Ц. 
Оджакова, д.м.) и консултативният кабинет, обслужващ двете клиники. Първа вътрешна 
катедра се трансформира в УНС към Катедрата по вътрешни болести с две самостоятелни 
клиники: Първа белодробна клиника, включваща отделение по инфекциозни белодробни 
болести със сектор по туберкулоза, отделение по неопластични белодробни заболявания със 
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сектор по химиотерапия и бронхологичен кабинет; и Втора белодробна клиника, включваща 
отделение по белодробни болести, сектор по алергология, ИРО, лечебно-диагностичния 
център „Медицина на съня“, диагностично-консултативни кабинети, алергологична и 
имунологична лаборатории. Клиниката по пневмология и фтизиатрия е структурна единица в 
рамките на МБАЛ „Св. Марина” – Варна, създадена на 1.07.2007 г. на базата на съществуващите 
две клиники по белодробни болести. Запазвайки своите функции, тя обединява 4 отделения: 
2 белодробни, Отделение за химиотерапия и палиативни грижи на белодробния рак и ИРО 
и неинвазивна вентилация. Обособени са сектори по клинична алергология и медицина на 
съня. Впоследствие Отделението за химиотерапия и палиативни грижи на белодробния рак 
се обединява с Клиниката по химиотерапия към Катедрата по пропедевтика на вътрешните 
болести. В момента Клиниката по пневмология и фтизиатрия включва в своята структура 2 
отделения: Пневмология и фтизиатрия и Отделение за интензивно лечение и неинвазивна 
вентилация (ОИЛНВ), което се ръководи до 2019 г. от доц. К. Янков, от октомври 2019 г. от д-р 
Валентина Димитрова. 
Дългогодишно е партньорството на Клиниката по белодробни болести с Клиниката по 
белодробни болести в Кантонална болница St. Gallen и Белодробна лига St Gallen, Швейцария. 
В рамките на партньорството ежегодно в Швейцария и България се обучават лекари и 
медицински сестри. 2000 г. към клиниката се създава първият в България център „Медицина 
на съня“, който се ръководи от д-р Диана Петкова, а 2002 г. д-р Андреас Кноблаух, ръководител 
на Клиниката по белодробни болести в St.Gallen, е удостоен с титлата „Доктор хонорис кауза“ 
на МУ-Варна. Развива се направление „Съдови болести на белия дроб“ в сътрудничество с 
Университета в Цюрих и проф. д-р Рудолф Шпайх, „Доктор хонорис кауза“ на МУ-Варна (2014).
Началник на клиниката от 2007 г. е доц. д-р Маринка Пенева, а от 2014 – доц. д-р Й. Радков. За 
този период доц. Пенева и доц. Радков ръководят и УС по белодробни болести и алергология. 
От 2019 г. ръководител на УС по белодробни болести и алергология е доц. д-р Диана Петкова.
2008–2020 г. за асистенти в клиниката са назначени: д-р Ваня Костадинова, д-р Велин Стратев, 
д-р Валентина Димитрова, д-р Дарина Митева, д-р Таня Добрева, д-р Павлина Пенева, 
д-р Надежда Илиева и д-р Павел Йорданов. За този период са защитени пет научни тези за 
придобиване на образователна и научна степен „доктор“: една с ръководител доц. Пенева (д-р 
Велин Стратев, хабилитиран за доцент през 2018 г.); две с ръководител доц. Й. Радков (д-р 
Дарина Митева, д-р Ваня Костадинова); една с ръководител доц. Д. Петкова (д-р Валентина 
Димитрова) и една с ръководител доц. К. Янков (д-р Павлина Пенева). Разкрити са четири 
процедури за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ на: д-р Таня Добрева, 
д-р Арпине Киркорова (Клиника по вътрешни болести), д-р Антоанина Боцева и д-р Надежда 
Илиева. Програмна акредитация на докторската програма по белодробни болести, дадена от 
НАОА на 3.10.2019 г., е с оценка 9.24 от възможни 10.00. 
„Белодробни болести и алергология“ е дисциплината в учебния план, която сътрудниците 
на УС преподават по време на VII и VIII семестър от обучението на студентите от БЕО и 
АЕО по специалност „Медицина“, придобиващи образователно-квалификационна степен 
„магистър” с професионална квалификация „лекар“. По същите специалности се провежда 
и следдипломното обучение, като УС по белодробни болести е база за специализация по 
вътрешни болести, белодробни болести и алергология. 
На територията на клиниката се провеждат държавни стажове на студентите от VI курс, 
завършващи с държавни изпити. Клиниката по белодробни болести е единствената в страната, 
която още от създаването си 1974 г. обединява специалностите по пневмология и алергология 
и по този начин създава възможно най-добри условия за диагностика на белодробните 
заболявания. Работата в екип с клиниките по гръдна хирургия, кардиология, образна 
диагностика, оториноларингология, нуклеарна медицина и др. създава условия за комплексен 
подход към пациентите с белодробни заболявания. Колаборацията с Клиничния център по 
белодробни болести на Факултета по медицина към МУ-София, Секцията по белодробни 
болести към I Катедра по вътрешни болести на Факултета по медицина на МУ-Пловдив и 
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Катедрата „Кардиология, пулмология и ендокринология“ на Факултета по медицина към МУ-
Плевен създават възможност на екипа на УС по белодробни болести и алергология да споделя 
и обменя знания и опит както в клинично, така и в научно направление. 
В УС по белодробни болести се разработват следните научни направления:
• Бронхообструктивни заболявания;
• Белодробни инфекции;
• Белодробен рак;
• Медицина на съня;
• Съдови болести на белия дроб.
Докторанти в УС по белодробни болести са: д-р Таня Добрева, д-р Арпине Киркорова, д-р 
Антоанина Боцева, д-р Надежда Илиева. 2010–2021 г. сътрудниците в УС работят по 4 научни 
проекта, финансирани от фонд „Наука“ на МУ-Варна. От основаването на клиниката досега 
са защитени 22 дисертации за придобиване на научно-образователна степен „доктор“ и 2 
дисертации за придобиване на научно-образователна степен „доктор на науките“. Хабилитирани 
са 3 професори и 8 доценти. Съвместно с Клиниката по кардиология се създава Асоциация 
„Сърце – бял дроб“, която ежегодно организира научни форуми и издава научно списание 
„Сърце – бял дроб“, чийто гл. редактор е доц. Д. Петкова. Преподавателите публикуват своите 
трудове в български и чужди научни списания. Издават се 6 монографии. Преподавателският 
състав има съавторства в учебници, книги и монографии съвместно с други автори от цялата 
страна. За последните 5 години сътрудниците от клиниката имат общо 145 публикации в наши 
списания и участия в международни и национални научни форуми.
Всички сътрудници на клиниката са членове на Българското дружество по белодробни 
болести (БДББ) и Европейското респираторно дружество. Трима участват в редакционни 
колегии на научни списания. Проф. Кр. Кисьова е зам.-председател на БДББ (1996–2006), доц. 
Й. Радков е член на УС на БДББ (2008–2010), доц. Д. Петкова е член на УС на БДББ от 2010 г. към 
момента, председател на БДББ (2014–2018) и национален делегат на България в Европейското 
респираторно общество. 

Преподаватели и научни 
сътрудници: доц. д-р Диана 
Петкова Господинова-
Вълкова, д.м. – ръководител 
УС; доц. д-р Йордан Радков 
Димитров, д.м.; доц. д-р 
Камен Янков Янков, д.м.; 
доц. д-р Дарина Николова 
Митева-Михайлова, д.м. – 
гл. асистент; д-р Валентина 
Димова Димитрова, д.м. – 
гл. асистент; д-р Павлина 
Пенева, д.м. – гл. асистент; 
д-р Ваня Костадинова 
Стефанова, д.м. – гл. асис тент; 
д-р Таня Христова Добрева 
– асистент; д-р Надежда 
Илиева – асистент; д-р Павел 
Йорданов – асистент.Екип на УС по белодробни болести и алергология
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Учебен сектор по кардиология

Настоящ ръководител на УС по кардиология е доц. д-р Мария 
Негринова Негрева, д.м. Учебният сектор по кардиология е наследник 
на направлението по кардиология, започнало своето развитие още 1961 
г. със създаване на Катедрата по факултетска терапия и Катедрата по 
вътрешни болести и терапия. Нарастващата квалификация на кадрите, 
увеличаване обема на извършваната лечебно-диагностичната дейност и 
разширяване на легловата база са достатъчни предпоставки за развитие 
и преструктуриране на направлението в годините. Те определят и етапите 
му на развитие в рамките на Катедрата по вътрешни болести. 
През първия етап (1961–1973) в двете катедри по вътрешни болести (Катедра 
по факултетска терапия и Катедра по вътрешни болести и терапия) все още 
не е обособена специализирана клиника по кардиология, но изтъкнати за 
времето си специалисти работят в направление кардиология. То започва 
да се развива благодарение на научните и практически интереси на проф. 
д-р С. Разбойников, д-р X. Капонов, д-р И. Стаменов и д-р X. Христозов. В 
катедрите се обучават съответно студенти от IV и V курс. Защитена е първата дисертация от 
д-р X. Капонов (доцент от 1972 г. и професор от 1984 г.).
Вторият етап (1973–1992) от развитието на направлението по кардиология започва с обединяване 
на двете катедри по вътрешни болести и създаване на профилирана Клиника по кардиология 
и ревматология (септември 1973 г.). Ръководител на клиниката от основаването й до 1989 г. е 
доц. д-р X. Капонов – създател на Варненската кардиологична школа (професор от 1984 г.), а от 
януари 1989 г. до септември 1992 г. – доц. д-р Н. Пенков (професор от 1992 г.). В Клиниката по 
кардиология и ревматология работят д-р Ив. Стаменов (доц. от 1979), д-р X. Христозов, д-р Д. 
Карастатев (доц. от 1990 г.), д-р Г. Димитров, д-р В. Петрова, д-р Н. Пенков (доц. от 1985, проф. 
от 1991 г.), д-р М. Недялкова, д-р М. Стоянова и д-р Ст. Торлашка. В състава на клиниката се 
включва клиничната лаборатория с ръководител д-р Р. Патева (доцент от 1989 г.). 1976 г. се 
разкрива Интензивно кардиологично отделение (ИКО) със завеждащ д-р Б. Горанов, което от 
1980 г. се завежда от д-р Ат. Пенев (доцент от 2002 г.). Развиват се неинвазивните методи на 
диагностика, грижите и рехабилитацията при пациенти с остри кардиологични състояния, 
започва провеждане на големи епидемиологични проучвания. Съвместната работа между 
рентгенолози и кардиолози поставя началото на инвазивната кардиология с инвазивната 
оценка на придобити клапни пороци и вродени сърдечни малформации (1978 г., д-р Г. Узунов, 
д-р Ст. Торлашка и д-р М. Недялкова), а по-късно (септември 1981 г.) – с първата коронарна 
ангиография (проф. д-р Г. Узунов и проф. д-р Н. Пенков). 1980 г. в ИКО към клиниката по 
кардиология започва имплантиране на постоянни кардиостимулатори (д-р Б. Горанов и д-р 
Ат. Пенев). Така Варна става вторият кардиологичен център в страната за извършване на 
инвазивни изследвания и третият – за имплантиране на сърдечни стимулатори. В клиниката 
постъпват на работа нови асистенти и ординатори – д-р В. Сиракова (доцент от 1993 г.), д-р 
М. Миткова, д-р Д. Иванов, д-р 3. Златева, д-р Р. Цветков, д-р Ж. Капитанов, д-р Д. Йорданов, 
д-р П. Панчева, д-р Р. Табакова, д-р Т. Шивачева, д-р С. Георгиев (доцент от 2003 г., професор 
от 2016 г.), д-р В. Кадинов (доцент от 2003 г.), д-р Н. Златев, д-р С. Горева, д-р Я. Пейчев, д-р 
И. Максимова. 1986 г. клиниката се пребазира в МБАЛ „Св. Марина“, където се създават 
отлични условия за научна работа и усвояване на нови неинвазивни и инвазивни методи 
на изследване и лечение. Овладяване на ехокардиографски методи, усвояване на инвазивни 
техники за изследване на сърдечно-съдовата система и разширяване обема на временната и 
постоянна кардиостимулация стават предпоставка за няколко дисертации (проф. X. Капонов, 
проф. Н. Пенков, доц. Д. Карастатев, доц. В. Сиракова, доц. Св. Георгиев, доц. А. Пенев, доц. 
Вл. Кадинов, д-р В. Петрова, д-р Й. Йотов). Варненската кардиологична школа в този период 
е един от водещите научни центрове у нас, участващ в национални и международни научни 
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дител на УС
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форуми. Развива се следдипломното обучение по кардиология в рамките на провежданите 
курсове „Избрани глави от вътрешните болести“. Провеждат се дългосрочни специализации 
в чужбина – д-р Г. Димитров (ревматология – Холандия), д-р М. Недялкова (кардиология 
– Чехословакия), д-р В. Сиракова (кардиология – Германия), д-р Р. Цветков (кардиология – 
Германия). Успешно са защитени са 4 кандидатски дисертации и 2 докторски дисертации. 
Присъдени са две академични длъжности „доцент“ и две „професор“. 
През третия етап (1992–2000) направлението кардиология съществува в обособената Катедрата 
по кардиология и ревматология с ръководител проф. Н. Пенков (1992–2000) и доц. д-р Д. 
Карастатев (2000). През този период постъпват като асистенти д-р Й. Йотов и д-р А. Ангелов. 
1999–2000 г. под ръководството на проф. Н. Пенков са защитени 3 кандидатски дисертации. 
Един преподавател е хабилитиран като доцент. 
Четвъртият етап от академичното развитие на кардиологията в МУ-Варна (2001–2016) започва 
с обособяването на УНС по кардиология и ревматология (2001) към съществуващата Катедра 
по вътрешни болести. Ръководители на учебно-научния сектор последователно са доц. д-р Д. 
Карастатев (2001–2008), проф. д-р Св. Георгиев (2008–2016). Aкадемичната натовареност на 
преподавателския състав през този период нараства значимо, за да се обезпечи преподаването 
по кардиология и ревматология както на студентите от Факултета по медицина, така и на тези 
от Факултета по дентална медицина и МК-Варна, на специализантите по вътрешни болести, 
кардиология и обща медицина. През учебната 2011–2012 г. започва АЕО по кардиология в 
рамките на дисциплината Вътрешни болести, част I. Интегралният характер на преподаване 
се допълва от свободно избираемата дисциплина „Кардиология“ (2014). Започва обучение 
и по ВСД „Ехокардиография фундаментално и експертно ниво“ към отдел Следдипломно 
обучение на МБАЛ „Св. Марина“ – Варна. Внедряват се съвременни методи на преподаване, 
които ефективно подобряват качеството на учебния процес. През учебната 2013–2014 
г. започва преподаване и в електронна среда чрез специализираната електронна учебна 
платформа Blackboard. Акредитира се докторската програма по кардиология (2011). Разкриват 
се последователно Клиника по кардиохирургия (2005) с ръководител д-р Вл. Данов и Клиника 
по интервенционална кардиология (2006) с ръководител доц. Св. Георгиев към УМБАЛ „Св. 
Марина“ ЕАД – Варна, което разширява научната и клинична дейност на УНС. Утвърждават се 
нови методи на лечение и диагностика (транскатетърна имплантация на аортна клапа, сърдечна 
ресинхронизираща терапия, имплантиране на кардиовертер дефибрилатор). Назначават се 
нови преподаватели: д-р Пл. Пенчев, д-р М. Негрева (доцент от 2016 г.), д-р Р. Йорданов, д-р Л. 
Мирчева и д-р А. Кишева. Успешно се защитават 2 дисертации. Пет преподаватели получават 
академична длъжност „доцент“. 
Началото на петия етап се поставя 2016 г., когато учебно-научната дейност по кардиология 
и ревматология се разделят. С решение на АС №9/25.07.2016 се формира самостоятелен 
Учебно-научен сектор по кардиология (УНС по кардиология). По-късно същата година, 
след създаване на Научноизследователски институт към МУ-Варна, той преминава в Учебен 
сектор по кардиология (УС по кардиология) към Катедрата по вътрешни болести, а през 2018 
г. – към формираната Първа катедра по вътрешни болести. Ръководител на УС е доц. д-р А. 
Ангелов (2016–2018), впоследствие доц. д-р М. Негрева (2018 г. до момента). Съвременният 
подход на обучение по кардиология е предпоставка за провеждане на част от упражненията в 
Симулационния център на УМБАЛ „Св. Марина“. Това позволява в контролирана и безопасна 
обстановка студентите да придобият практически умения. Разширява се приложението 
на електронната платформа Blackboard, което обогатява и развива обучителния процес. В 
работата на УС последователно се включват д-р Цв. Желев, д-р П. Петров, д-р Н. Панчева, д-р 
М. Веткова, д-р Р. Христова, д-р Св. Славчева, д-р Д. Тонкова, д-р Ж. Маринова, д-р Д. Топалов. 
2016 г. започва обучение по ВСД „Кардиостимулация базово и експертно ниво“. От 2020 г. 
съгласно заповед на министъра на здравеопазването започва провеждане на държавен изпит 
за специалност по кардиология в МУ-Варна с председател на изпитната комисия в лицето на 
проф. д-р Светослав Георгиев. 
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В момента в УС по кардиология работят двама професори, двама доценти и дванадесет асистенти 
в две клиники по кардиология: Първа клиника по кардиология с ИКО с ръководител доц. д-р 
А. Ангелов и Втора клиника по кардиология с ръководител проф. д-р Светослав Георгиев. 
Академичният състав на УС продължава създадените традиции в преподавателска, научна и 
лечебна дейност, като надгражда постигнатото в светлината на съвременната кардиология. От 
2016 г. към момента са успешно защитени три ОНС „доктор“. Придобити са две академични 
длъжности „професор“ и една „доцент“. Основните научни направления, в които се работи през 
последните години, са исхемична болест на сърцето в аспектите на съвременните лабораторна 
диагностика, ЕКГ анализ и интервенционално лечение; компютър-томографска коронарна 
ангиография и коронарен калциев скор при оценка на сърдечно-съдовия риск; проследяване в 
амбулаторни условия на пациенти със сърдечна недостатъчност; аортно клапно протезиране и 
прогностични фактори; хемостазни, прооксидантни и профиброзни промени при предсърдно 
мъждене. Изключително ползотворно е научното сътрудничество с Института по роботика и 
Института по невробиология към Българската академия на науките, Националния център по 
обществено здраве и анализи и Националната специализирана болница за активно лечение на 
хематологичните заболявания – София.
За авторитета на УС свидетелстват редица факти. Богатата научна продукция включва над 
1000 статии и научни съобщения в наши и чужди периодични издания, международни научни 
форуми, участия в монографии и ръководства. Защитени са 10 кандидатски дисертации (X. 
Капонов, 1970; Ив. Стаменов, 1973; В. Петрова, 1973; Н. Пенков, 1981; Д. Карастатев, 1982; 
В. Сиракова 1989; Св. Георгиев 1999; Ат. Пенев, 1999; Вл. Кадинов, 2000; Й. Йотов, 2008), 5 
дисертации за придобиване на образователно-научна степен „доктор“ (А. Ангелов, 2014; М. 
Негрева, 2015; Л. Мирчева, 2017; А. Кишева, 2018; Я. Пейчев, 2018) и 3 докторски дисертации 
(X. Капонов, 1983; И. Стаменов; 1984; Н. Пенков, 1991). 1994 г. е създадена Асоциация „Сърце 
– бял дроб“ от проф. д-р Кр. Кисьова и проф. д-р Н. Пенков, която и до днес с помощта и 
съдействието на МУ-Варна ежегодно организира конференции. От 1995 г. се издава списанието 
„Сърце – бял дроб“, печатен орган на асоциацията. 2001 г., след успешно организиран изнесен 
Международен курс по ехокардиография на Европейското дружество по кардиология (ESC), 
стартира провеждане на симпозиума за ехокардиография „ВарнаЕхо“ с участието на световно 
признати лектори в областта. От 2015 г. с участието и помощта на МУ-Варна се организират 
Варненски кардиологични дни. Преподавателите на научния сектор членуват в престижни 
национални и международни научни дружества, асоциации и редакционни колегии: Съюз на 
учените в България (СУБ), 
Асоциация „Сърце – 
бял дроб“, Българска 
асоциация по ултразвук и 
медицина, Дружество на 
кардиолозите в България 
(ДКБ), Българско дружество 
по интервенционална 
кардиология, Българска 
лига по хипертония, ESC, 
Heart Friends Around 
the World, International 
Society of Electrocardiology 
и др. Сътрудници са в 
национални проекти по 
Фонд „Научни изследвания“ 
(ФНИ) на Министерство 
на образованието и науката 
(МОН) и международни 
проек ти. Избирани са за 

Екип на УС по кардиология
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ръководители и членове на ръководните органи на МУ-Варна. 
УС по кардиология е изграден от опитни специалисти, уважавани лектори, компетентни 
консултанти и рецензенти, призвани да продължат развитието на кардиологията в МУ-Варна 
и УМБАЛ „Св. Марина“ както в научен, така и в клиничен аспект.
Настоящ състав на структурата: хабилитирани преподаватели - проф. д-р Светослав Георгиев, 
д.м.; проф. д-р Йото Йотов, д.м.; доц. д-р Атанас Ангелов, д.м.; доц. д-р Мария Негрева, д.м.; 
главни асистенти - гл. ас. д-р Антония Руменова Кишева, д.м.; гл. адм. ас. д-р Лиляна Георгиева 
Мирчева, д.м.; гл. ас. д-р Явор Димитров Пейчев, д.м.; асистенти и докторанти - ас. д-р Румен 
Станчев Йорданов; ас. д-р Цветан Христов Желев; ас. д-р Петър Георгиев Петров; ас. д-р Мария 
Веткова Панчева; ас. д-р Росица Христова Христова; ас. д-р Светослава Елефтерова Славчева; 
ас. д-р Диляна Тошкова Тонкова; ас. д-р Женя Мирославова Маринова; ас. д-р Димитър Борисов 
Топалов; д-р Месут Ердинч Рушид; д-р Татяна Петрова Чалъкова; д-р Симона Николаева 
Димулска.

Учебен сектор по ревматология

Настоящ ръководител на УС по ревматология е доц. д-р Таня Кирилова 
Шивачева, д.м. 
Ревматологията (на гръцки ῥεῦμα, rheûma, протичащ ток) е клон на 
вътрешните болести, посветен на диагностика и терапия на ревматични 
заболявания. Ревматологията е интердисциплинарна медицина. 
Ревматичните заболявания са имунно-медиирани нарушения на опорно-
двигателния апарат, меките тъкани, автоимунни заболявания, васкулити 
и нарушения на съединителната тъкан.
Развитието на ревматологията в рамките на Катедрата по вътрешни 
болести при МУ-Варна преминава през пет етапа, които се определят 
от структурни промени, развитие на различни направления, кадрово 
укрепване и други както в рамките на болничните бази, така и в МУ-Варна.

През първия етап (1961–1973) в двете катедри по вътрешни болести все още 
не са обособени специализирани клиники, макар че някои специалисти 
работят в съответни направления. Кардиологичното и ревматологичното 

направление започват да се развиват благодарение на научните и практически интереси на 
проф. д-р С. Разбойников, д-р X. Капонов, д-р И. Стаменов и д-р X. Христозов. Специален 
интерес към ревматологията проявява д-р Георги Димитров (1943–1993), който провежда 
двугодишна специализация по ревматология в Ревматологичната клиника към Университета 
в Амстердам и Лабораторията по автоимунна серология към CLB (Централна лаборатория на 
Холандския Червен кръст), Холандия (Sanquin) с ръководител проф. Feltkamp. 
Вторият етап (1973–1992) се бележи от създаване на Клиниката по кардиология и ревматология. 
Ръководител на клиниката от нейното създаване до 1989 г. е доц. д-р X. Капонов – създател на 
Варненската кардиологична школа (професор от 1984 г.). През ноември 1987 г., една година след 
пребазиране в УМБАЛ „Св. Марина“, в рамките на Клиниката по кардиология и ревматология 
с ИКО под ръководството на проф. Х. Капонов се създава Отделение по ревматология с 30 
легла. Д-р Г. Димитров е първият завеждащ отделение по ревматология, а първите лекари в 
него са д-р Т. Шивачева и д-р Н. Златев. 1989 г. е назначена д-р Сн. Горева, а д-р Т. Шивачева 
(доцент от 2020 г.) става първият асистент по ревматология в МУ-Варна. Със завладяващите 
знания и умения на д-р Г. Димитров, под далновидността и ръководството на проф. Х. Капонов 
е поставено началото на Варненската ревматологична школа.
През третия етап (1992–2000) се обособява Катедрата по кардиология и ревматология с 
ръководител проф. Н. Пенков (1992–2000) и доц. д-р Д. Карастатев (2000). След смъртта на 

Доц. д-р Таня 
Шивачева, д.м., 
ръково дител на УС
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д-р Г. Димитров (1993) ръководител на Клиниката по ревматология е доц. д-р Д. Карастатев. В 
клиниката работят д-р М. Миткова (асистент, кардиоревматолог), д-р Т. Шивачева (асистент), 
д-р Сн. Горева (ординатор). През този период постъпва д-р Силвия Куцарова (ординатор). 
В национален мащаб двете специалности – „Кардиология“ и „Ревматология“, се разделят. 
Специалност „Ревматология“ придобиват д-р Т. Шивачева и д-р Горева, а по-късно и д-р 
Куцарова.
Четвъртият етап (2000–2016) започва от 2000 г. със създаването на УНС по кардиология и 
ревматология към Катедрата по вътрешни болести. УНС обезпечава преподаването по 
ревматология на студентите от Факултета по медицина, на специализантите по вътрешни 
болести, кардиология, ревматология и обща медицина. Обособява се самостоятелен учебен 
модул по ревматология, част от обучението на студенти IV курс медицина. Разработват 
се първите тезиси за упражнения и се създава първият лекционен курс по ревматология. 
Упражненията по ревматология се водят от д-р Т. Шивачева, а лекциите – от доц. Карастатев, 
а след 2008 г. от доц. Кадинов. През този период постъпва д-р Светослав Димитров (асистент 
от 2013). През 2003 г. се провеждат първите Варненски ревматологични дни с национално 
участие.
Петият период (от 2016) започва с отделяне на УНС по ревматология – Учебен сектор 
по ревматология (след създаване на Научноизследователския институт към МУ-Варна). 
Ръководител на УС по ревматология е доц. Вл. Кадинов. През май 2018 г. се създава Първа 
катедра вътрешни болести с ръководител доц. д-р Атанас Ангелов с три самостоятелни учебни 
сектора – УС по кардиология, УС по ревматология, УС по белодробни болести и алергология. 
Ръководител на УС по ревматология в рамките на Първа катера по вътрешни болести от 
декември 2019 г. е д-р Т. Шивачева (доцент от 2020 г.). В УС по ревматология работят доц. 
Кадинов, д-р Св. Димитров (административен асистент) и д-р Симона Богданова (асистент 
към катедрата от 2016 г.). От юли 2020 г. за главен асистент е избран д-р Цветослав Георгиев 
д.м. Осъвременяват се тематичните план-програми за упражнения и лекции за БЕО и АЕО на 
студентите. Защитават се първите дисертации на ревматологични теми: д-р Т. Шивачева (2019) 
– „Изследване на клиничната активност на ревматоидния артрит при болни, провеждащи 
лечение с биологични средства“, и д-р Св. Христова (2019) – „Предиктори и прогностични 
индекси за клиничното протичане и ефекта от лечение при болни от ревматоиден артрит“. Д-р 
Св. Димитров е зачислен на свободна докторантура по вътрешни болести с тема „Детерминанти 
на качеството на живот при пациенти с нерентгенографски аксиален спондилоартрит: анализ, 
базиран на основните аспекти 
на болестта“.
Основни научни направле-
ния са: антицитокинова те-
рапия при болни от възпали-
телни ставни заболявания, 
нерентгенографски спонди-
лоартрит, остеоатроза.
Преподаватели и научни 
сътрудници: доц. д-р Таня 
Шивачева, д.м. – ръково-
дител на УС по ревматология; 
д-р Цветослав Георгиев, 
д.м. – гл. асистент; д-р 
Све то слав Димитров - 
административен асистент, 
и д-р Симона Богданова-
Петрова – асистент. Екип на УС по ревматология



184

ВТОРА КАТЕДРА ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

Втора катедра по вътрешни болести се създава през 2018 г. съобразно 
основната преподавана дисциплина „Вътрешни болести – част 2“ за 
студенти по медицина. Включва УС по гастроентерология, хепатология и 
хранене, УС по ендокринология и болести на обмяната, УС по нефрология, 
диализа и токсикология и УС по хематология.
Големият обем на преподаване, на второ място след хорариума на Катедра 
„Анатомия и клетъчна биология“, обуславя и обширния състав, като през 
2020 г. към Втора катедра по вътрешни болести работят 42 преподаватели. 
Ръководител на Втора катедра по вътрешни болести е доц. д-р Ирина 
Иванова Иванова, д.м. 
Родена е на 5.01.1972 г. във Варна. Завършва магистър по медицина в МУ-
Варна (1997) с отличие. Работи като специализант в Клиниката по ХГЕ (от 
1997 г.), редовен докторант (от 1999 г.), като ординатор към Клиниката по 
ХГЕ (от 2002 г.) и от 2012 г. главен асистент към УС „Гастроентерология, 
хепатология и хранене“. През 2004 г. защитава дисертационен труд за 
ОНС „доктор“ на тема „Чернодробна фиброза при пациенти с хронична 

хепатит С вирусна инфекция: диагностика, динамика и клинично значение“. Специалностите 
й са по вътрешни болести (2006), гастроентерология (2011). От 2016 г. е ръководител УС 
„Гастроентерология, хепатология и хранене“, а от 2018 г. – ръководител на „Втора катедра по 
вътрешни болести“. Автор е на повече от 80 научни публикации, включително монография 
и съавторство в учебници и ръководства. Има интереси в областта на вирусните хепатити, 
патогенеза и стадиране на чернодробната фиброза, хепатоцелуларен карцином, диагностична и 
терапевтична ехография. Членува в БЛС, БДГЕ, БАУМ, EASL, EFSUMB, член е на управителния 
съвет на BgASL и редакционния колектив на Journal of IMAB. 
Основна цел на Втора катедра по вътрешни болести е да осъществява пълноценно, трайно 
и съвременно образование на студенти, стажант-лекари и специализанти към МУ-Варна. 
Стремежът е обучението да следва основните теми по учебна програма, но и амбициозно да 
надхвърли конкретните болестни единици и да предаде опита на преподавателите в Клиничната 
медицина, да обобщи поведението при болния според традициите за пропедевтичен подход, 
съвременните научни достижения и отличната апаратура и техническа база на УМБАЛ „Св. 
Марина“. 
Катедрата разполага с учебна и конферентна зала към всеки УС, както и оборудване на 
бюрото на всеки преподавател за интерактивно обучение в електронна среда. В Blackboard 
платформата на учебната дисциплина по вътрешни болести са разработени учебни модули 
с добра илюстрация със собствени изображения, предоставени са въпроси и тестове за 
самостоятелна подготовка, както и основните ръководни статии и консенсуси в изучаваните 
специалности от вътрешните болести. 
Във Втора катедра по вътрешни болести в научно-образователен аспект се работи по 4 
акредитирани докторски програми, съответно „Гастроентерология“, „Ендокринология“, 
„Нефрология“ и „Хематология и преливане на кръв“.
Научни направления на катедрата са: ендоскопски диагностични и терапевтични методи, 
диагностика и стадиране на хроничните чернодробни заболявания, съвременно проследяване 
и лечение на пациентите с възпалителни болести на червата, превенция на неоплазмите на 
ГИТ; съвременни методи за извънбъбречно очистване на кръвта като хемодиализа, постоянна 
амбулаторна и апаратна перитонеална диализа, хемокарбоперфузия, плазмафереза, артерио-
венозна хемофилтрация, online хемодиафилтрация, лечение на бъбречната анемия, бъбречна 
трансплантация от жив донор; съвременно проследяване и терапия на захарния диабет; 

Доц. д-р Ирина 
Иванова, д.м., 
ръководител катедра 
и УС
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оценка на дифузната и нодозна гуша; диагностика на фрактурния риск; оценка на диагностика 
и стадиране на туморите на надбъбрек и хипофиза; цитогенетични, молекулярнобиологични 
и епигенетични нарушения при миелодиспластичните синдроми и острите левкемии; 
молекулярнобиологични нарушения при миелопролиферативни неоплазии; роля на нетозис 
при лимфопролифератичвни заболявания; прогностични и предиктивни биомаркери при 
множествен миелом; клетъчни терапии; трансплантация на хемопоетични стволови клетки.
За популяризиране на постиженията на УС и продължаващо постдипломно обучение се 
провеждат следните форуми, инициатива на Втора катедра по ВБ: Гастрофорум-Варна-
Новости; „Горещи точки в нефрологията“, съвместно с Фондация „Бъбрек“ – Варна; Варненски 
ендокринни дни; ежегодно включване в национални и локални кампании, посветени на 
Световния ден за борба с диабета; Варненски хематологични дни.
Учебната програма за обучение на магистри по медицина по „Вътрешни болести – част 2“ 
включва 345 часа, от които 105 лекции и 240 практически упражнения за всяка академична 
година. Допълнително в катедрата се провеждат СИД по „Клинична хематология“, който от 2020 
г. е актуализиран в „Трансплантация на хемопоетични стволови клетки“ и СИД по „Ултразвукова 
диагностика в гастроентерологията“, всеки с хорариум от 20 учебни часа за студентите от 5-и 
курс по специалност „Медицина“. Клиниките и УС към катедрата са референтен център и 
регистър за трудни и редки заболявания, традиционен център за обучение на стажант-лекари 
и за следдипломна квалификация на лекарите по „Вътрешни болести“, „Обща медицина“ и 
специалностите „Гастроентерология“, „Ендокринология“, „Нефрология“ и „Хематология“. За 
отбелязване е пълнотата на обучителните курсове, обхващащи изискванията на учебната 
програма за описаните специалности. Съответно на високата компетентност и съвременното 
оборудване са и общо 9-те курса за ВСД (високоспециализирани дейности), свързани с 
ехография на шийна област и тънкоиглена аспирационна биопсия под ехографски контрол 
на щитовидна, паращитовидни жлези, лимфни възли и туморни формации в шийната област; 
уникалният курс за МУ-Варна „Трансплантация на стволови клетки“, както и обучението по 
абдоминална ехография и ендоскопия на ГИТ в съответните нива.
Служителите от катедрата участват в написването на учебници, учебни помагала и 
монографии като автори и съавтори, като учебници, препоръчани за обучение на студенти и 
специализанти, са „Ръководство по нефрология и бъбречно заместващо лечение“ с автори С. 
Стайкова и колектив (МУ-Варна, 2018), „Бъбречни заболявания и диетотерапия“ с автори доц. 
Лили Грудева и д-р П. Пенева (Варна, 2020). 

Учебен сектор по гастроентерология, хепатология и хранене

Настоящ ръководител на УС по гастроентерология, хепатология и хранене е доц. д-р Ирина 
Иванова Иванова, д.м. 
Историята на УНС започва с основаването на съвместната Клиника по гастроентерология и 
нефрология през 1973 г. като част от Катедрата по вътрешни болести (ВБ) при ВМИ-Варна, 
а през 1976 г. се обособява самостоятелна Клиника по гастроентерология към обединената 
Катедра по ВБ. Проф. д-р Константин Койчев е ръководител на Катедрата и Клиниката по 
гастроентерология до 1977 г. Първи сътрудници в клиниката са д-р Иван Цончев и д-р Георги 
Върбанов. Д-р Ив. Цончев е доцент от 1978 г. и ръководител (1979–1987) на Катедрата по 
пропедевтика на ВБ във Филиала на университета в гр. Добрич.
От 1977 до 1994 г. ръководител на Клиниката по гастроентерология е проф. д-р Г. Върбанов 
(доцент от 1981 г. и професор от 1989 г.). Под негово ръководство се развива голям спектър 
от изследвания и манипулации – горна ендоскопия, ехография, сляпа чернодробна биопсия, 
тънкоиглена аспирационна биопсия, цитологична диагностика в гастроентерологията, 
лабораторни проучвания на нарушенията в липидната, въглехидратна и белтъчна обмяна и 
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др. През този период защитават кандидатски дисертации д-р Ев. Русинов (1941–1995) и д-р 
Ив. Данев (временно изпълняващ длъжността ръководител на клиниката през 1994–1995 г.). 
Последователно през годините като асистенти към клиниката постъпват д-р Вяра Глинкова, 
д-р Мария Атанасова, д-р Миглена Стамболийска, д-р Трайчо Траев, д-р Диана Ганчева, д-р 
Антония Атанасова, д-р Иван Шалев.
От 1995 г. ръководител на Клиниката по хепатогастроентерология (ХГЕ) е проф. д-р Искрен Коцев 
(хабилитиран през 1987 г., ръководител последователно на Клиниката по гастроентерология и 
хематология и на обединената Клиника по вътрешни болести на Окръжна болница – Добрич, 
1987–1995, професор от 2007 г.). Под негово ръководство се развиват интервенционалната 
ендоскопия и ехография, диагностиката и лечението на болни с хронични вирусни хепатити, 
възпалителни болести на червата, гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ) и нейните 
усложнения, генетични изследвания при тумори на дебелото черво, хронични панкреатити 
и др. Под ръководството на проф. д-р И. Коцев и с неговото непосредствено участие се 
развива на съвременно равнище клиничната хепатология. В ежедневната клинична практика 
са въведени следните методи: фиброколоноскопия, ендоскопска полипектомия, ендоскопска 
ретроградна холангиопанкреатография, папилосфинктеротомия, аргон-плазмена коагулация, 
кардиопневмодилатация, склерозиране и лигиране на варици на хранопровода, доплерова 
сонография на черен дроб и коремни органи, контрастно-усилена ехография, високочестотна 
термоаблация на тумори на черния дроб и др. Създават се и се доразвиват регистри към 
клиниката по най-важните гастроентерологични болести: полипозен регистър с водещ 
специалист проф. И. Коцев и доц. д-р Милко Мирчев; регистър на болните с Баретов 
хранопровод и ГЕРБ с водещ специалист доц. д-р М. Атанасова; регистър на възпалителни 
болести на червата с водещ доц. д-р А Атанасова; регистър на ерозивни пептични стомашни 
увреждания с водещ доц. д-р М. Стамболийска; хепатологичен регистър с водещи специалисти 
проф. д-р И. Коцев и доц. д-р Ирина Иванова, д.м. Клиниката е център за провеждане на 
различни мултицентрични проучвания на ефективността и безопасността от приложението 
на нови медикаменти в лечението на болестите на гастроинтестиналния тракт (ГИТ) и 
черния дроб. От 2016 г. ръководител на клиниката по ХГЕ става доц. д-р Милко Мирчев, като 
под негово ръководство се въвеждат иновативни методи за ехоендоскопия на горен ГИТ и 
терапевтична ендоскопия като ендоскопска мукозна резекция. Клиниката по ХГЕ е от първите 
академични центрове в България, разработили и публикували резултати от ултразвуковата 
еластография при хронични чернодробни заболявания и контрастно-усилен ултразвук при 
огнищни чернодробни лезии.
Първоначално клиниката е разкрита в ПОКБ-Варна, а от 1.10.1986 г. е пребазирана в 
Терапевтичната болница (сега УМБАЛ „Света Марина“). Клиниката разполага със стационар 
с 40 легла, ендоскопски, ехографски и консултативен кабинет и конферентна зала. Прилагат 
се всички съвременни диагностични и терапевтични методи – горна и долна ендоскопия, 
терапевтична ендоскопия (пневмодилатации на стенози на горен и долен ГИТ, ендоскопско 
връзково лигиране на варици), полипектомия на стомашни, дуоденални и дебелочревни 
полипи, ехоендоскопия на горен ГИТ, абдоминална ехография с доплер, интервенционална 
ехография, контрастно-усилен ултразвук, сляпа чернодробна биопсия, вирусологични и 
имунологични изследвания при чернодробни заболявания. Клиниката по ХГЕ е включена 
в национални програми за лечение на хроничните вирусни хепатити, първична билиарна 
цироза, болест на Уилсон, възпалителни чревни заболявания, като експертен център. В 
Клиниката по ХГЕ работят понастоящем 5 хабилитирани преподаватели към МУ-Варна: доц. 
д-р Ирина Иванова, доц. д-р Милко Мирчев, доц. д-р Антония Атанасова, доц. д-р Диана 
Ганчева, доц. д-р Лили Трифонова. Традиционен форум на Клиниката по ХГЕ е ежегодният 
Гастрофорум с национално и международно участие, обединяващ новости в изминалата година 
и собствения клиничен опит и научни достижения, докладвани от преподавателския състав 
на звеното. Всички сътрудници на Клиниката по ХГЕ членуват в Българското дружество по 
гастроентерология (БДГЕ) със секции по ендоскопия и ехография, в Българската асоциация за 
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изучаване на черния дроб (BgASL). Лекарите от клиниката членуват в различни международни 
организации като: IASG (Международна асоциация на хирурзи и гастроентеролози), EASL 
(Европейска асоциация за изследване на черния дроб), ЕССО (Европейската Крон-колиг 
организация), OESSO (Организация за проучвания на болести на хранопровода), ESGE 
(Европейското дружество по гастроинтестинална ендоскопия), EFSUMB (European Federation 
for Study of Ultrasound in Medicine and Biology) и др.
Акредитирана докторска програма към УС е по специалността „Гастроентерология“, с 
последна актуализация през 2019 г. В УС под ръководството на проф. Коцев са защитени над 
15 дисертации за ОНС „доктор“.
В УС по гастроентерология, хепатология и хранене се провежда обучение на: студенти от 5-и 
курс българо- и англоезично обучение на специалност „Медицина“, в рамките на дисциплината 
по „Вътрешни болести – част 2“; стажант-лекари по време на държавния стаж по вътрешни 
болести; студенти по медицина от 5-и курс по свободноизбираемата дисциплина „Ултразвукова 
диагностика в гастроентерологията“, към която има голям интерес; студенти по специалност 
„Акушерка“, учебна дисциплина „Лечебно хранене“; студенти по специалност „Медицинска 
сестра“, учебна дисциплина „Лечебно хранене“; студенти по специалност „Помощник-
фармацевт“, учебна дисциплина „Броматология“. Провежда се обширна следдипломна 
квалификация на: лекари по специалности „Обща медицина“, „Вътрешни болести“ и основно в 
рамките на специализацията по „Гастроентерология“ с пълния лист от необходими обучения, 
основни и тематични курсове; на лекари от различни специалности за придобиване право 
на упражняване на високоспециализирани дейности в областта на абдоминалната ехография 
(ниво 1, 2 и 3) и гастроинтестиналната диагностична и терапевтична ендоскопия (ниво 1 и 2); 
на медицински сестри по програма за „Роля на медицинската сестра в ендоскопския кабинет“; 
индивидуални курсове ехография, ендоскопия и лечебно хранене. 
Настоящ състав на УС (преподаватели и сътрудници на УС „Гастроентерология, хепатология 
и хранене“): хабилитирани преподаватели - доц. д-р Ирина Иванова Иванова, д.м.; доц. д-р 
Милко Божидаров Мирчев, 
д.м.; асистенти - д-р Павлина 
Георгиева Бойкова-Вълчева; 
д-р Деница Ярославова 
Дукова, д.м.; д-р Николай 
Бранимиров Георгиев; д-р 
Соня Борисова Банова-
Чакърова, д.м.; д-р Августина 
Петкова Георгиева, д.м.; 
д-р Асияна Христофорова 
Петрова; д-р Александър 
Трифонов; докторанти - д-р 
Павлина Георгиева Бойкова-
Вълчева; д-р Николай 
Бранимиров Георгиев; д-р 
Асияна Христофорова 
Петрова; д-р Йоана 
Светлозарова Андонова; д-р 
Мирела Радкова Монева; д-р 
Иван Николаев Андреев. Екип на УС по гастроентерология, хепатология и хранене 
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Учебен сектор по нефрология, хемодиализа и токсикология

Настоящ ръководител на структурата от 2018 г. е проф. д-р Светла 
Василева Стайкова, д.м.н. Родена през 1963 г. в с. Люляково, обл. 
Бургас. През 1987 г. завършва медицина в МУ-Варна. Има придобити 
специалности по вътрешни болести (1993) и нефрология (1995). Основните 
професионални и научни интереси на проф. д-р Стайкова, д.м.н., са в 
областта на хронични бъбречни заболявания и екстракорпорално лечение 
– перитонеална диализа, хрониодиализа и хемодиафилтрация, съдов 
достъп при диализно болни, КМН-ХБЗ. Член е на: Европейска асоциация 
по диализа и трансплантация; Американското дружество по нефрология; 
Международното дружество по нефрология; Балканската асоциация 
по нефрология, трансплантация и изкуствени органи; Българското 
дружество по нефрология – член на управителния съвет, Фондация 
„Бъбрек“ – Варна. Има над 150 публикации в български и чужди научни 

списания. Ежегодно взима участие в научни конференции, конгреси у 
нас и в чужбина, регионални фирмени събития по интердисциплинарни 
и нефрологични теми. Участник е в научни журита за придобиване на 

академично звание в МУ-София и МУ-Варна, както и участия в състав на изпитни комисии 
– държавни и семестриални изпити на студенти по медицина – „Вътрешни болести“. Към 
настоящия момент е научен ръководител на 6 докторанти. 
Клиниката по нефрология и диализа е създадена 1973 г. – отначало като Обединена клиника 
по гастроентерология и нефрология. Ръководител на Клиниката по нефрология и основател 
и организатор на първото отделение за хемодиализа във Варна е проф. д-р Димитър Ненов. В 
края на 1973 г. започва практическата подготовка за разкриване на Център по хемодиализа 
(ХД). От изключително значение е създаденото от инж. Михайлов устройство за очистване 
и омекотяване на „твърдата” варненска вода, имаща високо съдържание на калций. На 
20.02.1974 г. са диализирани първите трима пациенти от региона, с което се поставя началото 
на хемодиализата във Варна. Клиниката по нефрология и диализа първоначално е базирана на 
територията на ПОКБ „Д-р Р. Ангелов“, а през 1986 г. е преместена в сградата на МБАЛ „Св. 
Марина“. 
Първият завеждащ на отделението по диализа е д-р Ангел Ангелов, който изпълнява тази 
длъжност до края на 1991 г. Първата старша медицинска сестра на отделението по нефрология 
е Невенка Зафирова.
През 1973 г. към Клиниката по нефрология и диализа е разкрита специализирана лаборатория 
с ръководител доц. Павлина Чанкова, хабилитирана през 1990 г. Под нейното ръководство 
в специализираната нефрологична лаборатория се въвеждат редица съвременни методи 
за диагностика като функционално изследване на отделителната система, изследване 
на водно-електролитното и алкално-киселинното равновесие, атомно-абсорбционна 
спектрофотометрия, осмоларитет на плазма и урина, определяне на ангиотензин-превръщащия 
ензим, изследване на вътрееритроцитните йони, лекарствено мониториране на мед и литий. 
От 2003 г. специализираната лаборатория към клиниката се слива с общоболничната клинична 
лаборатория. 
През периода 1990-92 г. Клиниката по нефрология и диализа е включена в Европейското 
многоцентрово проспективно контролирано проучване (MF4135) на ефекта от лечението с 
Recormon (Epoetin Beta) при болни с ренална анемия, лекувани с ХД. Също през 1990 г. тя 
участва и в национално проспективно 3-месечно проучване на ефекта от терапия с Eprex 
(Epoetin alia). В резултат на горните проучвания рекомбинантният еритропоетин е регистриран 
за официално приложение в България (1990), а през 1995 г. е признат за „животоспасяващо и 
поддържащо средство“. 

Проф. д-р Светла 
Стайкова, д.м.н., 
ръково дител УС
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От 2009 г. лекарите и 
медицинските сестри от 
Клиниката по нефрология 
вземат дейно участие в екипа 
от висококвалифицирани 
кадри, извършващи 
бъбречна трансплантация 
от жив родствен донор. 
Специалистите от клиниката 
участват в подготовката на 
пациентите за бъбречна 
трансплантация, техния 
мониторинг в последващия 
период и лечение на 
възникналите усложнения. 
В последните години 
значително се увеличи и 
броят на провежданите 
пункционни бъбречни 
биопсии. Клиниката 
разполага с ехографска апаратура за абдоминална и доплер-сонография от най-ново поколение, 
както и фазово-контрастен микроскоп за изследване на уринен седимент.
Първият ръководител на клиниката от основаването й (1973) до 2001 г. е проф. д-р Димитър 
Ненов. 1987–1992 г. е ръководител на Обединената катедра по вътрешни болести на МУ-Варна, 
а от 1992 г. до пенсионирането си през 2001 г. е ръководител на Катедрата по нефрология, 
хемодиализа и хематология на университета. Бил е заместник-ректор на МУ-Варна (1978–1979 
и 1985–1987). Той е роден през 1933 г. и е завършил медицина във ВМИ-София през 1957 г. 
Хабилитиран е за доцент 1973 г. и за професор – 1985 г. След неговото пенсиониране в периода 
2001-2004 г. Клиниката по нефрология и диализа се ръководи от доц. д-р Христо Сапунджиев. 
Той е роден през 1939 г., завършил е медицина през 1965 г. във ВМИ-София, хабилитиран 
за доцент през 1994 г. През 2004–2006 г. ръководител на Клиниката и УНС по нефрология 
и диализа е доц. д-р Добрин Паскалев, роден през 1954 г., завършил медицина (1980) в МУ-
Варна, хабилитиран за доцент през 2004 г. 2006–06.2018 г. ръководител на Клиниката по 
нефрология е проф. д-р Валентин Икономов, роден през 1958 г., завършил медицина през 
1985 г., хабилитиран за доцент през 2004 г. и за професор през 2012 г. В периода 06.2018–
09.2018 г. временно изпълняваща длъжността е доц. д-р Р. Зорчева, д.м., родена през 1953 г. 
Завършва медицина през 1977 г., хабилитирана за доцент през 2013 г. От 09.2018 г. началник 
на Клиниката по нефрология и УС по нефрология, хемодиализа и токсикология към Втора 
катедра по вътрешни болести е проф. д-р Светла Стайкова, родена 1963 г. Завършва медицина 
1987 г., хабилитирана за доцент (2015) и за професор (2020).
В лекарския екип на Клиниката по нефрология и диализа от първите години фигурират имената 
на д-р И. Станчев, доц. д-р М. Делийски и д-р X. Димитров. С течение на времето и разрастване 
на дейността към лекарския състав се присъединяват последователно: д-р В. Тодорова 
(хабилитирана за доцент 2004 г., понастоящем пенсионер), д-р К. С. Ненов (хабилитиран 
за доцент 1999 г.), д-р Д. Паскалев (хабилитиран за доцент 2004 г., понастоящем работи 
като преподавател към ФОЗ), д-р Р. Зорчева (хабилитирана за доцент 2013 г., понастоящем 
пенсионер), д-р А. Стоянов (хабилитиран за доцент 2013 г.), д-р Л. Савов (починал 2015 г.), 
д-р С. Стайкова (хабилитирана за доцент 2015 г. и за професор 2020 г.), д-р В. Ненов, д-р В. 
Икономов (хабилитиран за доцент 2004 г. и за професор 2012 г., работил в клиниката и УС по 
нефрология до 2018 г.), д-р С. Минкова (работила в клиниката и УС до 2017 г., д-р И. Теодорова 
(работила в клиниката и УС до 2018 г.).

1975 г. - две години от основаването на Варненска диализа
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Клиниката по нефрология и диализа е била организатор и домакин на редица научни форуми 
като: IV Дунавски симпозиум по нефрология – Варна (1979), 6-а Национална конференция 
по нефрология с международно участие – Варна (1986), Европейски колоквиум по бъбречна 
физиология – Варна (1988), Учредителна асамблея на Интернационалната медицинска 
асоциация „България“ (ИМАБ) – Варна (1991), Учредителен конгрес на BANTAO с участие 
на представители на 18 града от Балканските страни – Варна (1995), Курсове от системата за 
постоянна медицинска квалификация „Горещи точки в нефрологията“, съвместно с фондация 
„Бъбрек“ – Варна (1996–2004), Научен симпозиум с побратимените клиники от Италия в 
рамките на международната асоциация по нефрология – Неапол, Козенца (1998), Дунавски 
симпозиум по нефрология, Златни пясъци, Варна (2013), Национална конференция по 
диализно лечение за работещи в диализните структури в страната, к.к. Камчия (2016 и 2017), 
Заключителна конференция на Съюза на учените – Варна (28.10.2016).
Понастоящем са акредитирани две докторски програми по нефрология (2012 и 2019), като с 
решение на Акредитационния съвет на НАОА и двете са оценени с много високи оценки.
От създаването на УС по нефрология до настоящия момент са защитени 12 дисертации. Към 
момента към УС по нефрология, диализа и токсикология има 9 активно действащи докторанти 
по нефрология.
В Клиниката по нефрология и диализа се прилагат редица съвременни методи за извънбъбречно 
очистване на кръвта като: хемодиализа, постоянна амбулаторна и апаратна перитонеална 
диализа, хемокарбоперфузия, плазмафереза, артерио-венозна хемофилтрация, online 
хемодиафилтрация. Усвоена е техниката за поставяне на дълговременни съдови катетри, което 
дава нов шанс на пациенти, при които е невъзможно конструирането на артерио-венозна 
фистула или имплантиране на съдова протеза. Провежда се съвременно лечение на бъбречната 
анемия и на нарушенията в костно-минералната обмяна. От 2009 г. лекарите и медицинските 
сестри от Клиниката по нефрология вземат дейно участие в екипа от висококвалифицирани 

кадри, извършващи 
бъбречна трансплантация 
от жив родствен донор. 
В последните години 
значително се увеличи и 
броят на провежданите 
пункционни бъбречни 
биопсии под ехографски 
контрол.
Клиниката служи за учебна 
база на студентите по 
медицина от III, V и VI курс, 
на лекари, специализиращи 
нефрология, и на докторанти 
по нефрология. Обучението 
е на високо ниво и се води 
както до леглото на болния, 
в обновените семинарни 
зали и онлайн, посредством 
платформата Blackboard. 
Преподават се дисциплините 

„Вътрешни болести“ за III курс и „Нефрология“ – V курс. Клиниката е и база за обучение по 
„Вътрешни болести“ на студенти I курс, специалност „Акушерка“.
Настоящ състав на структурата: хабилитирани преподаватели - проф. д-р Светла Василева 
Стайкова, д.м.н.; доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, д.м.; асистенти - д-р Мирослава 

Екип на УС по нефрология, хемодиализа и токсикология
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Станчева Бенкова-Петрова; д-р Александър Александров Петров; д-р Петър Пламенов Петров; 
д-р Снежана Атанасова Атанасова; д-р Диана Димчева Ненова; д-р Александрина Нейчева 
Михова; д-р Кирил Живков Желязков; д-р Румина Пламенова Колева; д-р Елия Юксел Сали; 
докторанти – д-р Мирослава Станчева Бенкова-Петрова; д-р Александър Александров Петров; 
д-р Петър Пламенов Петров; д-р Снежана Атанасова Атанасова; д-р Диана Димчева Ненова; 
д-р Кирил Живков Желязков; д-р Румина Пламенова Колева; д-р Боряна Костова Иванова; д-р 
Дарина Дамянова Труфева.

Учебен сектор по хематология

Настоящ ръководител на УС е доц. д-р Илина Димитрова Мичева, д.м., 
ръководител на сектора от 2020 г. Родена е през 1968 г. в гр. Исперих. 
Завършва с отличие медицина в МУ-Варна през 1993 г. Има придобити 
специалности по вътрешни болести и клинична хематология. През 2005 
г. защитава дисертационен труд на тема „Ролята на дендритните клетки 
в хемопоетичните нарушения при пациенти с миелодиспластичен 
синдром“ към Патренски университет, Катедра по вътрешни болести, 
Отделение по хематология, Гърция. Основните й професионални и 
научни интереси са в областта на хемопоезата и стволовите клетки, 
миелодиспластични синдроми, миелопролифератични заболявания, 
остри левкемии, трансплантация на хемопоетични стволови клетки. 
С нейно активно участие е създадено отделението по трансплантация 
на стволови клетки към клиниката по хематология към УМБАЛ 
„Св. Марина“. Зам.-председател е на Българско сдружение по 
хематология и председател на работната група по миелодиспластични и 
миелопролиферативни неоплазии. Член е на Европейската хематологична 
асоциация, Съюза на учените в България. Има над 100 научни публикации, участия в над 
50 международни и национални научни конгреси. Научен ръководител на дисертационни 
трудове на 6 докторанти. Член на редколегията на списание „PRO MEDIC“ и „Хематология“. 
Носител на отличие „Иновации“ 2017 и 2018 на Регионална колегия на Българския лекарски 
съюз – Варна. 
Развитието на специализираната хематологична практика във Варна започва през 1967 г. 
със създаването на хематологичен сектор в рамките на вътрешно отделение към ОРБ-Варна. 
Първият ръководител и фактически основоположник на хематологията в нашия град е ст. н. с. 
II ст. д-р Евгения Йорданова. През същата година секторът влиза в структурата на Катедрата 
по терапия на вътрешните болести с ръководител доц. д-р Ема Бозаджиева. Назначени са д-р К. 
Перфанов, дотогава работещ в Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести, а през 1969 
г. и д-р Р. Мишкова (1941–1997). През 1970 г. хематологичният сектор се пребазира в Градска 
болница и заедно със Сектора по ендокринология сформира Клиниката по ендокринология и 
хематология с ръководител доц. д-р Е. Йорданова. Клиниката остава в рамките на Катедрата по 
терапия на вътрешните болести до 1972 г., когато Секторът по хематология се премества в ОРКБ 
и заедно с пулмологичния сектор се обединяват в Клиника по пулмология и хематология към 
Катедрата по вътрешни болести и терапия. Постъпват новите асистенти: д-р Г. Николова, д-р 
Кр. Кудева и д-р А. Захариев. Клиниката разполага с добре оборудван хематологичен кабинет, 
ръководен от д-р Кирил Захариев. 1975 г. е създадена цитологична лаборатория с ръководител 
д-р А. Захариев. За кратък период от време научната дейност на клиниката е изключително 
интензивна: доц. Е. Йорданова защитава докторска дисертация (1976), а кандидатски 
дисертации изработват д-р Р. Миткова (1981), д-р А. Захариев (1982) и д-р Г. Николова (1984).
През 1986 г. Клиниката по пулмология и хематология се пребазира във Варненската 
университетска болница. Клиниката по хематология с ръководител доц. д-р Р. Миткова 

Доц. д-р Илина 
Мичева, д.м., 

ръководител на УС
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става самостоятелно звено в рамките на Катедрата по вътрешни болести. През 1990 г. доц. 
д-р Р. Мишкова защитава докторска дисертация. През 1991 г. хематологична и нефрологична 
клиника се обединяват в Катедра по нефрология, хематология и хемодиализа с ръководител 
проф. д-р Д. Ненов. През 2000 г. УС по хематология преминава към Катедрата по вътрешни 
болести. От 2004–2019 г. ръководител на УС по хематология е проф. д-р Лиана Герчева. 
Клиниката по хематология е втората, изградена и обособена специализирана хематологична 
клиника в България. В УС по хематология се работи по следните научни направления: 
цитогенетични, молекулярнобиологични и епигенетични нарушения при миелодиспластичните 
синдроми и острите левкемии; молекулярнобиологични нарушения при миелопролиферативни 
неоплазии, роля на нетозис при лимфопролиферативни заболявания, прогностични и 
предиктивни биомаркери при множествен миелом, клетъчни терапии, трансплантация на 
хемопоетични стволови клетки. 
УС по клинична хематология обучава студенти от V медицински курс, стажант-лекари, 
специализанти. УС по хематология получава програмна акредитация на докторска програма 
„Хематология и преливане на кръв“, направление 7.1 Медицина, като след 2005 г. са защитени 
три дисертации. Провежда се СИД за студенти V медицински курс „Трансплантация на 
хемопоетични стволови клетки“, основен курс за специализанти по клинична хематология, 
курс високоспециализирана дейност „Трансплантация на хемопоетични стволови клетки“. В 
Клиниката по хематология се провеждат редица клинични проучвания на нови медикаменти 
за лечение на бенигнени и малигнени хематологични заболявания. От 2015 г. към Клиниката 
по клинична хематология функционира и отделение по трансплантация на хемопоетични 
стволови клетки, което създава нова насока на научни интереси.

Всички лекари в Клиниката 
по хематология са членове на 
Европейската хематологична 
асоциация и на Българското 
научно сдружение по 
клинична хематология. 
Някои от членовете на екипа 
членуват и в други утвърдени 
научни организации: 
Американска асоциация по 
хематология, Европейски 
научни групи.
Настоящ състав на 
структурата: доц. д-р Илина 
Мичева, д.м. – ръководител 
УС; д-р Антонио Антонов, 
д.м. – главен асистент; 
д-р Росен Иванов Рачев – 
асистент; д-р Хинко Георгиев 
Върбанов – асистент; д-р 
Владимир Тодоров Геров 
– асистент; д-р Мерлин 

Ефраим – асистент, докторант; д-р Стела Димитрова – асистент, докторант; д-р Шениз Юзеир 
– асистент, докторант; д-р Ради Луканов – асистент, докторант; д-р Свилена Атанасова – 
асистент, докторант; д-р Явор Анжелов Петров – асистент, докторант.

Част от екипа на УС по хематология
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Учебен сектор по ендокринология и болести на обмяната

УС по ендокринология е създаден през 1973 г. след разделянето на Катедрата по вътрешни 
болести с ръководител проф. д-р Е. Бозаджиева. Направлението „Ендокринология“ съществува 
още от 1963 г. като част от Катедрата по вътрешни болести и терапия на 
ВМИ-Варна, на базата на Военноморска болница.
През 1968–1986 г. Клиниката по ендокринология е разположена на 
територията на Обединена градска болница – Варна (днес МБАЛ „Св. 
Анна“). 1970–1973 г. секторът по ендокринология заедно с хематологичния 
се пребазират в Градска болница – Варна като Клиника по ендокринология 
и хематология с ръководител доц. Евгения Йорданова. През 1974–1985 
г. ръководител на Клиниката по ендокринология е проф. д-р Драгомир 
Коев, а 1985–2004 г. – проф. д-р Лидия Коева. През 1986 г. клиниката се 
премества в Терапевтичната болница (сега МБАЛ „Св. Марина“), а 1992–
2000 г. се обединява с Клиниката по гастроентерология в Катедра по 
ендокринология и гастроентерология. От 2000 г. УС по ендокринология 
отново става самостоятелно звено към Катедрата по вътрешни болести, а 
от 2018 г. е част от Втора катедра по вътрешни болести. 
От 2004 г. ръководител на УС по ендокринология и болести на обмяната 
е проф. д-р Кирил Христозов, д.м., чиито научни интереси са в областта 
на щитовидните заболявания: тумори на щитовидната жлеза, сърдечно-
съдови последици на хипер- и хипотиреоидизма, автоимунни тиреоидни заболявания, 
ехографско и цитоморфологично изследване на щитовидните заболявания, тиреоидна 
офталмопатия; остеопороза; захарен диабет, заболявания на хипофизата и мъжката гонада. 
Той има над 200 научни доклада и съобщения в страната и чужбина.
Проф. Христозов е член на Европейската тиреоидна асоциация и Европейската асоциация за 
изучаване на захарния диабет; научното дружество по ултразвук във вътрешната медицина; 
член е на управителния съвет на Българското научно дружество по ендокринология и 
редколегията на списание „Ендокринология“.
Разработва съвместни научни проекти с Клиничния център по ендокринология – София в 
областта на хипофизните тумори. Организатор е на ежегодната среща за Североизточна 
България – Варненски ендокринни дни, и участник в национални симпозиуми и конгреси с 
обучителна цел.
Проф. Христозов е методичен ръководител по ендокринология за Североизточна България и 
Бургаска област.
В УС по ендокринология и болести на обмяната се обучават студенти по медицина от V курс 
– българо- и англоезично обучение, стажант-лекари и медицински козметици. Провежда се 
следдипломно обучение на лекари по вътрешни болести и ендокринология. За пръв път извън 
София в УС по ендокринология през 2009 г. стартира провеждането на „Основен курс по 
ендокринология“ в 5 модула за обучение на специализанти от Североизточна България. 
Диагностичните, лечебни и учебни процеси включват следните теми:
• Захарен диабет с метаболитни нарушения (кетоацидоза, хиперосмоларна и хипогликемични 

коми); приложение на нови терапевтични схеми и медикаменти за интензифицирано 
перорално и инсулиново лечение. 

• Обучение на диабетно болни по темите хранителен режим и физическа активност при 
захарен диабет, лечение с таблетки и инсулин, хипогликемични състояния, грижи за краката.

• Провежда се доплерово изследване на долните крайници на диабетно болни и изследване за 
диабетна невропатия.

• Второ основно направление са заболяванията на щитовидната и паращитовидните жлези. 
Диагностичният процес включва уточняване на диагнозата на дифузна и нодозна гуша, 

 Проф. д-р Кирил 
Христозов, д.м., 

ръково дител на УС
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провеждане на ехография 
на щитовидната жлеза и 
тънкоиглена биопсия с 
последващо цитологично 
изследване съвместно 
с лекари от Катедрата 
по обща патология, 
скрининг за вторичен 
хиперпаратиреоидизъм.

• В клиниката се оценява 
фрактурният риск с 
последващо приложение на 
медикаментозно лечение 
на база провежданите 
съвместно с Катедра по 
образна диагностика 
DEXA остеометрии. 

• Заедно с 
хирургичните клиники се 
диагностицират и лекуват 

пациенти с надбъбречни тумори.
• Най-ново направление е оценката на пациенти с хипофизни тумори и колаборация с 

клиниките, провеждащи неврохирургично лечение и лъчелечение.
От основаването на УС по ендокринология има защитени 9 докторски дисертации в областта 
на ендокринологията (захарен диабет, тиреоидология, метаболитен синдром, остеопороза). 
Учебният сектор е акредитиран по съответната докторска програма. Към момента в редовна и 
свободна докторантура по актуални теми в ендокринологията работят 6 докторанти. 
Преподаватели и научни сътрудници: проф. д-р Кирил Христов Христозов, д.м. – ръководител 
УС; доц. д-р Мила Богданова Бояджиева, д.м.; доц. д-р Мира Валентинова Сидерова, д.м.; ас. 
д-р Евелина Бойкова Златанова; ас. д-р Елица Георгиева Хаджиева; ас. д-р Радина Стоянова 
Димитрова; ас. д-р Ива Валентинова Иванова; ас. д-р Жанета Атанасова Янева; ас. д-р Сави 
Риналдиев Шишков; ас. д-р Велина Юриева Керековска-Нейкова; ас. д-р Стефан Валентинов 
Радев.

Екип на УС по ендокринология и болести на обмяната
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КАТЕДРА ПО ПРОПЕДЕВТИКА НА ВЪТРЕШНИТЕ 
БОЛЕСТИ

Ръководител на Катедрата „Пропедевтика на вътрешните болести“ 
(КПВБ) е доц. д-р Мария Стоянова Димова-Милева, д.м. Родена на 
14.04.1976 г. в Силистра. Завършва средното си образование в Езикова 
гимназия „П. К. Яворов“ (1995) с профил английски език и втори език 
френски. 2001 г. се дипломира в МУ-Варна със специалност „Медицина“. 
От 12.2001 г. работи последователно във Вътрешно отделение в Районна 
болница (РБ) – Силистра, след което като медицински представител в „Les 
Laboratoires Servier”, където се включва и в мониторингови проучвания, 
специализирана амбулаторна практика по ендокринология и към 
Клиниката по кардиология на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. От 2008 
г. е назначена за лекар-ординатор в Клиниката по вътрешни болести на 
УМБАЛ „Св. Марина”. През 2010 г. е избрана за хоноруван асистент АЕО 
към КПВБ на МУ-Варна. 2011 г. - за редовен асистент към катедрата, от 
2018 г. е гл. асистент, а от 2019 г. – доцент към катедрата. От юни 2020 г. е 
ръководител на КПВБ.
Има две специалности – по вътрешни болести и кардиология; допълнителни 
квалификации с дипломи за ВСД по: абдоминална ехография, ехокардиография, ултразвуково 
изследване на съдове. 2016 г. получава сертификат за трансторакална ехокардиография от 
ESC/EACVI. Член на ДКБ, ESC, EACVI. 2017 г. защитава дисертация на тема: „Проспективно 
проследяване на сърдечно-съдовия статус и сърдечно-съдовата патология при пациенти с 
таласемия майор“ и става част от екипа на Центъра за тромбоцитопении и редки анемии към 
УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. Научните й интереси са в областта на: сърдечно-съдово засягане 
при анемии, при пациенти със захарен диабет, при онкологични пациенти, кардиотоксичност, 
ултразвукова диагностика. Има издадена една самостоятелна монография на тема „Анемия и 
сърдечно-съдови промени“, участия в три колективни монографии, над 30 научни публикации 
у нас и в чужбина, участия в регионални, национални и международни научни форуми. 
Трикратно е избирана за „любим преподавател“ АЕО. Говори английски, френски и руски език.
КПВБ се създава през октомври 1961 г. Основател на катедрата е доц. Александър Станчев. 
Той е един от учениците на големия български клиницист и учен проф. д-р Ст. Киркович и 
продължава създадената от него школа. Доц. А. Л. Станчев е първият избран професор от 
Академичния съвет на института (1966). Асистенти са: д-р И. Й. Василев (първи назначен 
асистент във ВМИ-Варна), д-р И. Цончев, д-р Е. Славова, д-р И. Тодоров, д-р А. Минков, д-р 
Н. Карадимова. Хонорувани асистенти са: д-р Д. Димитров (завеждащ Гастроентерологичен 
кабинет), д-р Н. Пенков и д-р Гелова. Със своите сътрудници проф. Ал. Станчев работи в 
областта на гастроентерологията. 1969 г. със заповед на МНЗ катедрата се профилира като 
гастроентерологична и се сформира Сектор по гастроентерология с функционален кабинет. 
Създава се биохимична лаборатория и се въвеждат редица методики. За първи път във Варна 
д-р Й. Василев въвежда полиграфски запис за диагностика на сърдечни заболявания и вектор 
кардиография.
През 1971–1975 г. катедрата се ръководи от доц. д-р X. Сукиасян. Постъпват новите асистенти: 
д-р Б. Тодоров, д-р Р. Алахвердян, д-р Xр. Цеков и д-р Н. Колев. 1973 г. катедрата се пребазира 
от ПОКБ-Варна в ОГБ-Варна. Разработват се методики, свързани с хемокоагулацията – 
фебриндеградационни продукти, хирудин тест, лечение на белодробни емболии със стрептаза 
и авелезин.
От 1976 до 1985 г. ръководител на катедрата е доц. д-р К. Денчев. Постъпват новите асистенти: 
д-р Р. Иванова, д-р Н. Липчева, д-р Ж. Георгиева, д-р К. Ненова, д-р Бр. Каназирев, д-р Д. 

Доц. д-р Мария 
Димова-Милева, д.м., 

ръково дител катедра
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Маждракова, д-р И. Стоянов, д-р М. Кожухарова. 1984 г. към катедрата се създават две 
профилирани клиники: Първа клиника с ръководител доц. К. Денчев – с алергологична 
насоченост, и Втора – с ръководител доц. Й. Василев – с профил ревматология и кардиология. 
В Първа клиника се работи по следните направления: имунологични отклонения в тъканния и 
клетъчен имунитет при бронхиална астма; язвена болест; показатели на калекреин-кининовата 
система при работещи в химическата промишленост и на фибриндеградационните продукти 
при захарен диабет. Във Втора клиника се работи по следните проблеми: автоматично 
обработване на механокардиографски криви; неинвазивна оценка на левокамерната функция 
при хипер- и хипотиреоидизъм; възрастови промени в имунната реактивност; терапия на 
хроничния пиелонефрит. Направена е рационализация със сепарирането на лимфоцити и 
сегментоядрени клетки, модифицирани са бласттрансформационният тест и НСТ тестът.
1986 г. ръководител на КПВБ и на Първа клиника става доц. д-р Х. Цеков (професор от 1991 
г.). Постъпват асистентите д-р В. Златанова, д-р Д. Цекова, д-р А. Забунов, д-р В. Маджова, 
д-р Г. Великова и д-р М. Николова. За пръв път в страната се създава хемореологична 
лаборатория с изследване на еритроцитния флексибилитет, абсолютния и относителен 
кръвен вискозитет; капилярния пермабилитет; капилярната резистентност и органичните 
фосфати в еритроцитите. В Първа клиника се обособяват две отделения – по лекарствена 
онкотерапия и по кардио-пулмонални заболявания. Основното научно направление, в 
което работи клиниката, е хронична дихателна недостатъчност – компенсаторно адаптивни 
механизми и терапевтични подходи. Основният принос на колектива е създаването на теория 
за равновесието в кислородната хомеостаза чрез механизма на превключваща регулация като 
форма на адаптация. 
В практически план са определени конкретните прояви на нарушения кръвно-газов обмен 
върху системата ренин ангиотензин, алдостерон и възможностите за корекция. За първи път у 
нас се прилага еритроцитофереза при симптоматична полигаобупия и се доказва съхранението 
на антитромбин-Ш като фактор, профилактиращ тромбообразуването. Успехи са постигнати 
и в диагностиката на професионално обусловените бронхоалергии с разработването на 
диагностичен алгоритъм за ранна диагноза. В областта на ехокардиографията са изследвани: 
деснокамерна функция при ХОББ, левоантитромбин-Ш камерна функция при хипер- и 
хипотиреоидизъм и при лечение с цитостатици. Осъществява се още сърдечна катетеризация 
по метода на Sones и вентрикулография. В областта на онкотерапията е проучена ефективността 
на някои биологични имуномодулатори, активността и ролята на тумор-некротичния фактор 
в развитието на раковата кахексия и др. Клиниката е желан партньор в редица многоцентрови 
проучвания за ефективни химиотерапевтични режими и динамично проследяване качеството 
на живот. След пребазирането си в Университетската болница Втора клиника развива Сектор 
по токсикология със завеждащ д-р Н. Карадимова, работеща в областта на отравянията с 
фосфорорганични съединения. 1992–1999 г. Втора клиника се ръководи от доц. д-р М. Делийски. 
Научната дейност на клиниката е насочена към бъбречната патология и по-специално – към 
ранната диагностика на бъбречните промени при захарен диабет. От 2000 г. ръководител на 
клиниката е доц. д-р Ж. Георгиева (професор от 2013 г.), която е ръководител на Катедрата 
по ПВБ 2005–2015 г. Научните интереси са насочени в областта на ехокардиографията – 
определени са структурните и функционални промени на сърцето при болни с анемия, 
промени в микроциркулацията при болни с хипертиреоидизъм и хипотиреоидизъм. Изследва 
се миокардната перфузия и микроциркулация при различни видове анемия. Изследва се 
качеството на живот при различни видове ревматични заболявания, както и ефективността 
от съвременното лечение. Д-р Иван Щерев защитава дисертация в Япония на тема „Transient 
PI3K Inhibition Induces Apoptosis and Overcomes HGF-mediated Resistance to EGFR-TKIs in EGFR 
Mutant Lung Cancer and EGFR ligands, Amphiregulin and Heparin-binding EGF-like Growth Factor 
Promote Peritoneal Carcinomatosis in CXCR4-expressing Gastric Cancer“. 
През периода 2015–2017 г. ръководител КПВБ е доц. Бр. Каназирев (професор от 2018 г.). 
Разширяват се областите на научни дейности в катедрата, разработват се и се защитават 
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дисертации в сферата на биохимичните показатели за метаболитен синдром, сърдечно-съдовите 
промени, настъпващи при пациенти с таласемия майор, въздействие на транскатетърното 
имплантиране на аортна клапа върху ремоделирането на лявата камера и биологични маркери 
за некроза и некроптоза при сърдечно-съдови заболявания. За същия период областта на 
онкологията има защитени три дисертации, детайлно изучаващи биомаркерите и оценката 
на риск при пациенти с карцином на дебело черво. В следващите години, при ръководителите 
доц. Иван Донев (професор от 2018 г.) – 2017–2018 г., и доц. Елеонора Димитрова – 2018–2020, 
се продължава традицията на научните интереси, разширяват се разработките в областта на 
редките анемии. Защитава се още един дисертационен труд, касаещ бъбречните увреждания 
при пациенти с таласемия, и в областта на ревматологията, касаещ клиничната активност на 
ревматоидния артрит при болни, провеждащи лечение с биологични средства; в ход са няколко 
научни разработки с фокус към сърдечно-съдови изменения при пациенти със захарен диабет 
и по-специално еластичност на съдовата стена; нови биологични маркери за активност 
на възпалителните ставни заболявания; маркери за възпалителни чревни заболявания и 
чернодробна цироза. Резултатите от тези научни разработки се очаква да излязат в следващите 
три години.
От март 2020 г. част от екипа на КПВБ се отделя в новосформираната Катедра по онкология. 
Ръководител на Катедра „Онкология“ става доц. Елеонора Димитрова, а на КПВБ – доц. Мария 
Димова.
Учебната дисциплина „Пропедевтика на вътрешните болести“ се преподава в III курс 
„Медицина“, 240 академични часа годишно – 60 лекции и 180 практически занятия, кредити 
(ECTS ) – 12.
Катедрата е акредитирана за докторска програма по вътрешни болести.
Ръководители на катедрата през годините: проф. Александър Станчев (1961–1975); доц. д-р X. 
Сукиасян (1971–1975); доц. д-р К. Денчев (1976–1985); проф. д-р Христо Цеков (1985–2005); 
проф. Жанета Георгиева (2005–2015); проф. Бранимир Каназирев (2015–2017); проф. Иван 
Донев (2017–2018); доц. 
Елеонора Димитрова (2018–
2020); доц. Мария Димова (от 
2020).
Настоящ състав на 
структурата: хабилитирани 
преподаватели – доц. д-р 
Мария Стоянова Димова-
Милева, д.м.; доц. д-р Веселин 
Добрев Вълков, д.м.; доц. 
Явор Костадинов Кашлов, 
д.м.; главни асистенти - д-р 
Лилия Иванова Стоянова, 
д.м.; асистенти - д-р Весела 
Златкова Златева; д-р Мария 
Благоева Костуркова; д-р 
Елена Стоянова Маринова, 
д.м.; д-р Елена Панайотова 
Панайотова; д-р Антон 
Леваневски Динков; 
д-р Георги Александров 
Георгиев; д-р Дияна Иванова 
Николова.

Екип на Катедра по пропедевтика на вътрешните болести
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КАТЕДРА ПО ПЕДИАТРИЯ 

Ръководител на катедрата от 2019 г. е проф. д-р Виолета Йотова, д.м.н. 
Родена е на 30.08.1963 г. във Варна. Завършва медицина във ВМИ-Варна 
през 1988 г. като отличник на випуска. От 1991 г. е асистент в Катедрата по 
педиатрия. Придобити специалности: педиатрия (1995); ендокринология 
и болести на обмяната в детска възраст (1999), като от 2011 г. е председател 
на Държавната комисия за присъждане на специалност по детска 
ендокринология и болести на обмяната. Придобива квалификация по 
здравен мениджмънт (2004) и ръководи многобройни специализанти по 
детска ендокринология и педиатрия. През 2002 г. защитава дисертационен 
труд за придобиване на научно-образователна степен „доктор“ на тема 
„Ефект от ниските тегло и ръст при раждане върху постнаталния растеж 
и някои маркери на повишен кардиоваскуларен и метаболитен риск у 

юноши“. През 2012 г. защитава дисертация за придобиване на научна 
степен „доктор на науките“ на тема: „Общо и абдоминално затлъстяване – 
пренатални и постнатални влияния. Значение за повишения рисков профил 

от детска възраст“. През 2007 г. се хабилитира като доцент, а през 2013 г. – като професор.
Проф. Виолета Йотова е секретар (от 2011 г.) на Комитета за следдипломна квалификация на 
Европейското дружество по детска ендокринология (ESPE), а от 2016 г. – негов председател 
(https://www.eurospe.org/media/1579/about-the-clinical-fellowship-v2.pdf); член-основател на 
Ини  циативата за глобална детска ендокринология и диабет (GPED). От април 2010 г. е пред-
седател на секция „Медицина“ към Съюза на учените – Варна, а от 2017 г. – председател на 
Управителния съвет на СУ-Варна. От 2017 г. проф. Йотова е зам.-директор на Научния 
институт към МУ-Варна. Тя е председател на Комисията по качество на Факултета по медицина 
и ръководител на Направление „Педиатрия“ в УМБАЛ „Св. Марина“. Проф. Йотова е канена за 
лектор на форуми по затлъстяване, растеж и диабет в Солун, Рим, Любляна, както и като гост-
лектор в Детската болница във Филаделфия – САЩ, Тимишоара, Дар Ес Салаам, Танзания. 
Била е учител в Зимно училище по детска ендокринология (Унгария, 2005 г.) и домакин 
на същото през 2006 г. През 2008 г. е обучител в PETCA (Центъра за обучение по детска 
ендокринология в Африка) в Найроби, Кения – инициатива на ESPE и WDF за въвеждане на 
детска ендокринология в Африка. През 2013–2015 г. тя представя България в Педиатричния 
комитет към Европейската медицинска агенция (ЕМА). Проф. Йотова е главен изследовател 
за МУ-Варна на два големи европейски проекта – ToyBox (www.toybox-study.eu) и Feel4Diabetes 
(www.feel4diabetes-study.eu), както и представител на България в акцията COST BM1303 A 
systematic elucidation of differences of sex development, DSD (http://www.cost.eu/COST_Actions/
bmbs/BM1303). От 2016 г. тя е директор на Варненския експертен център по редки ендокринни 
болести (УМБАЛ „Св. Марина“), а от 2017 г. е член на Управителния съвет и съпредседател на 
Работната група по образование и обучение към Европейската мрежа по редки ендокринни 
болести (3-та Програма по здравеопазване на ЕС, CHAFEA FPA grant No739527, www.endo-ern.
eu). Проф. Йотова е печелила и успешно ръководила редица финансирани научни проекти, 
вкл. от фонд „Научни изследвания“ към МОН и фонд „Наука”, МУ-Варна. Към момента тя има 
3 защитили и 8 редовни докторанти. Проф. Йотова е член на Редакционната колегия на сп. 
„Наука Ендокринология“ и гл. редактор на „Известия на Съюза на учените – Варна“. Рецензира 
резюмета за ежегодните конгреси на ESPE (детска ендокринология), ISPAD (детско-юношески 
диабет), ЕАР (педиатрия) и EASO (затлъстяване), както и за J Pediatrics, Pediatric Diabetes, Int 
J Pediatr Obesity, Acta Paediatrica, J Clin Endocrinol Metab, Hong Kong Governmental Funds и др. 
През 2020 г. е поканена за гост-редактор на престижното списание Nutrients.
Проф. Виолета Йотова е активен общественик и работи по много инициативи заедно с местни, 
национални и международни пациентски структури (Говорно развитие на децата в детските 

Проф. д-р Виолета 
Йотова, д.м.н., 
ръководител катедра
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ясли; „Аз успявам“ – проект за борба с детското затлъстяване, проект за предотвратяване и 
лечение на адренални кризи, семинари за популяризиране на редките болести, Програма за 
индивидуална грижа за деца с диабет и редки болести и др.). От 2010 г. д-р Йотова е съосновател 
и председател до 2014 г. на УС на Варненското дружество по детска ендокринология (ВАПЕД, 
www.vapesbg.eu). От 2015 г. е ръководител на ЦИТАТ-Д (Център за иновативни терапии 
и авангардни технологии при диабет към УМБАЛ „Св. Марина“), сертифициран като 
международен референтен център (Center of reference) за диабет в мрежата SWEET. Тя е 
представител на България в международните регистри i-DSD и i-CAH. Под нейно ръководство 
от 2011 г. на всеки 2 години във Варна се организира Международен курс за следдипломна 
квалификация по детски диабет и редки болести (ВАПЕД курс). Проф. Йотова осигурява и 
осъществява превод и разпространение с уредени авторски права на Клиничните гайдлайни 
за лечение на диабет (ISPAD Clinical Consensus Guidelines 2009); превод и разпространение на 
материалите на Международната организация на децата със синдром на Прадер-Вили и др. 
материали, касаещи редки заболявания.
Към ноември 2020 г. проф. Йотова има 222 публикации и 300 участия в научни конгреси, вкл. 
101 статии в пълен текст в списания с висок импакт фактор, вкл. Nature, New Engl J Med, Lancet, 
BMJ и др., както и резюмета в чуждестранни списания с IF. Към 09.11.2020 г. нейният H-index е 
28, а i10-index – 53, като има над 3400 цитирания в чуждата литература (https://orcid.org/0000-
0003-4160-1200). Основните й научни разработки са в областта на детския диабет, растеж и 
ендокринни последици от раждането с малки размери, а в последните години – в областта 
на превенция и лечение на детското затлъстяване и редките ендокринни болести, както и 
в приложни научни изследвания за снижаване на възрастта при диагнозата на отклонения 
в растежа (GrowInform, www.growinform.org) и подобряване на достъпа и качеството на 
лечение на тези деца (Partners4Growth). От 2020 г. ръководи съвместна национална програма 
с Българската асоциация по неонатология за ранно обхващане на деца, родени малки за 
гестационната си възраст.
Катедрата по педиатрия е основана през март 1963 г. Първият й ръководител проф. д-р 
Стефан Димитров (1963–1977) специализира в Германия при най-известните педиатри по 
това време. От 1941 г. е асистент и доцент в Александровска болница, в първата в страната 
Детска клиника при Медицинския университет – София. Научните му интереси са в областта 
на детската хематология. Той изгражда и утвърждава Катедрата по педиатрия като съвременен 
учебен, лечебно-диагностичен, консултативно-методичен и научноизследователски център в 
Североизточна България и е високо ценен сред педиатричната медицинска общественост у 
нас и в чужбина. Автор е на научни публикации и монографии в български, немски, чешки, 
австрийски и румънски списания и участник в много научни форуми в България, Чехословакия, 
ГДР, ФРГ, СССР и др. 
През 1963 г. са избрани първите асистенти: д-р Емил Дянков, д-р Ангелина Цуцоманова, д-р 
Иван Даскалов и д-р Индржишка Кръстева. След това са избрани и асистентите д-р Станка 
Кертикова, д-р Марийка Райкова, д-р Елена Магунска, д-р Иванка Русева, д-р Валентина Цанева, 
д-р Иван Гълъбов, д-р Диана Павлова, д-р Димитър Петров, д-р Димитричка Близнакова, д-р 
Мария Желева, д-р Лъчезар Маринов, д-р Венислав Стоянов. Към лабораторията са работили 
лаборант 3дравка Шиварова и инженер-химик Р. Илиева.
Първоначално Катедрата по педиатрия е базирана в Детското отделение на Обединената градска 
болница – Варна, а след това на I и II етаж в новата сграда на хирургическия блок на Окръжна 
болница – Варна. Катедрата включва три отделения с общо 155 легла. Създава се интензивен 
сектор, детска научна лаборатория, детска млечна кухня, функционален кабинет; детски 
дневен стационар и пансион за майки. През 1986 г. Катедрата се пребазира във Варненската 
университетска болница, където се създават първите четири профилирани детски клиники. 
Постъпват новите асистенти: д-р Иван Христов, д-р Валерия Калева, д-р Боряна Върбанова, 
д-р Виолета Йотова, д-р Милена Белчева, д-р Мартина Гълъбова, д-р Веселин Бояджиев, д-р 
Христина Христозова. В Катедрата работят и ординаторите д-р М. Попова, д-р П. Шивачев, 
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д-р Ив. Рачева, д-р Ел. Шейтанова, д-р М. Георгиева, д-р Т. Радева, д-р В. Александрова, д-р А. 
Иванова, д-р Св. Кьосева, д-р Н. Добруджанска, д-р Р. Делиганева.
1977–1990 г. ръководител на Катедрата е доц. д-р Кръстева. Научните й интереси са в областта 
на гастроентерологията, спешните състояния в детската възраст, острите и хронични 
заболявания на дихателната система, муковисцидозата и детското хранене. Въвежда в 
клиничната практика газовия анализ и бронхографията. Съавтор е на учебника по педиатрия и 
автор на монографията „Киселинно-алкално равновесие в детската възраст”. През 1991–1995 г. 
ръководител на Катедрата е доц. д-р Ем. Дянков. Доц. Дянков е високо ерудиран преподавател 
с огромен принос за утвърждаването на Катедрата по педиатрия като основно лечебно и 
учебно звено в МУ-Варна. Научните му интереси са в областта на детската онкохематология. 
През 1995–2000 г. ръководител на Катедрата е доц. д-р Ст. Кертикова-Маринчева. Завършва 
с отличен успех първия випуск на ВМИ-Варна и е избрана за доцент през 1983 г. Научните й 
интереси са насочени главно в областта на левкемиите и лимфомите в детската възраст.
От 2000 г. към Катедрата е включен и Секторът по медицинска генетика. 2000–2012 г. 
ръководител на Катедрата по педиатрия и медицинска генетика е доц. д-р Ив. Гълъбов. Доц. 
Гълъбов започва лекарската си дейност като асистент в Катедрата по педиатрия през 1975 г. 
Научните му интереси са насочени предимно в областта на детската онкохематология, но в 
продължение на 17 години е ръководител на Клиниката по пулмология и алергология. Доц. 
Гълъбов е бил зам. главен лекар и главен лекар на Университетската терапевтична болница, 
зам.-председател на БЛС и председател на колегията на БЛС-Варна. Ръководител на УС по 
генетика е доц. д-р Людмила Ангелова, която работи в близък контакт и сътрудничество с 
катедрата до 2015 г., когато е създадена отделна Катедра по генетика.
2012–2019 г. ръководител на катедрата е доц. д-р Валерия Калева, професор от 2019 г. Проф. 
Калева е педиатър-онкохематолог с особени заслуги в развитието на националната мрежа 
за обслужване на деца с онкохематологични заболявания и особено в областта на редките 
хематологични заболявания. Освен че ръководи, укрепва и обновява Клиниката по детска 
онкология и хематология във Варна, тя развива успешно сътрудничество с дарители и 
пациентски организации – особено важно в най-трудните години на прехода. Под нейно 
ръководство катедрата се утвърждава в национален и международен мащаб, сътрудниците 
й се развиват успешно кариерно, а успоредно с това настъпва значително административно 
укрепване. От 2019 г. към преподаваната в катедрата дисциплина „Педиатрия“ се добавя 
свободноизбираемата дисциплина „Редки болести в педиатрията“.
Катедрата по педиатрия е базирана в УМБАЛ „Св. Марина“. През годините клиниките по 
педиатрия многократно са реорганизирани, като понастоящем преподавателите към катедрата 
работят в три клиники и две отделения: Първа детска клиника с детско отделение за интензивно 
лечение; Втора детска клиника; Клиника по детска клинична хематология и онкология; Спешно 
отделение – дейност „деца“.
Студентският научен кръжок е създаден през 1964 г. През него са преминали 160 кръжочници, 
които са разработили над 50 теми, участвали са в регионални сесии на ТНТМ, на които са 
наградени над 15 научни разработки. Много от тях по-късно са сътрудници на катедрата или 
се занимават със сродни специалности.
Основни направления в научноизследователската работа през първия етап от създаването 
на катедрата са хематологията, заболяванията на дихателната система, кардиологията и 
заболяванията на ендокринната система. Днес в катедрата се извършва научноизследователска 
дейност по почти всички профили на детската патология. Основни акценти са:
• Големи международни проекти за превенция на затлъстяване, диабет и хипертония по 

програмите на Европейската комисия – 7-а рамкова програма (ToyBox) и „Хоризонт 2020“ 
(Feel4Diabetes, DigiCare4You).

• Участие на двата експертни центъра по редки болести към УМБАЛ „Св. Марина“ в 
европейските референтни мрежи за редки болести Еurobloodnet и Endo-ERN.
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• Работа по проекти, финансирани от ФНИ към МОН и от фонд „Наука” към МУ-Варна по 
различни теми.

Към катедрата до момента е акредитирана докторска програма само по педиатрия, но предстои 
акредитирането на още 4 програми. До момента са защитени 20 докторски дисертации и една 
дисертация за доктор на науките. За целия период са хабилитирани 15 доценти и петима 
професори. В момента към катедрата са зачислени 19 редовни и 2 свободни докторанти. Само 
през 2020 г. са защитени 2 дисертации за образователно-научна степен „доктор“, както и са 
спечелени 2 големи и 3 малки стипендии от Министерството на науката и образованието по 
програмата за развитие на младите учени. Докторантите за момента получават положителна 
атестационна оценка и вече активно публикуват, като същевременно и специализират.
Сътрудниците на катедрата имат множество публикации в списания и сборници у нас и в 
чужбина, както и участия в наши и международни конгреси и конференции. В последните 
2 десетилетия са публикувани над 120 статии с IF, множество монографии и статии на 
български език, както и научни пособия и учебен материал в електронната обучителна среда 
на МУ (системата BlackBoard). През 2019 г. една от публикациите е наградена с престижната 
международна награда за най-добра публикация на 2019 г. в област „Педиатрия“ от списание 
Nutrition, а един от постерите е поставен в Топ 20 на международния годишен конгрес на 
Европейското дружество по детска ендокринология.
Сътрудниците на катедрата членуват в различни международни научни дружества и асоциации. 
Проф. Йотова е председател на Комитета за следдипломна квалификация на Европейското 
дружество по детска ендокринология (от 2016 г.) и член на Управителния съвет на Endo-Ern 
(2017-2022). Доц. Гълъбов е гост-лектор в Република Македония през 1995 г., проф. Йотова е 
гост-лектор в Гърция, Унгария, Италия, САЩ, Кения, Румъния. Проф. Калева и доц. Георгиева 
понастоящем са членове на УС на Българската педиатрична асоциация
Катедрата организира IV национален конгрес по педиатрия във Варна (1979), Педиатрична 
конференция по онкохематология (1999) и Детски онкохематологични дни (1990–1994). От 2002 
г. се организират ежегодни регионални научно-практически конференции в гр. Търговище, 
а от 2005 г. – в Русе. Подпомагат се активно Националните конференции по педиатрия в 
Бургас и Велико Търново. Отделно се организират периодични срещи по онкохематология 
с международно участие, както и Международен курс на английски език за следдипломна 
квалификация по детски диабет и редки болести (от 2011 г.). Младите колеги печелят стипендии 
за участие в международни обучителни прояви и конгреси, както и за по-продължителни 
обучения във водещи клинични и научни европейски звена (доц. С. Галчева, д-р В. Бояджиев, 
д-р В. Младенов, д-р Ю. Баздарска, д-р М. Бояджиев, д-р М. Белчева, д-р Б. Маринска, д-р К. 
Широкова). Награди и грантове за участие в обучителни училища, както и от национални 
състезания за млади учени печелят и редовни докторанти към катедрата (д-р К. Цочев, д-р Н. 
Йорданова, д-р Т. Карамфилова, д-р Т. Стефанова, д-р К. Широкова, д-т Кр. Петрова).
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Преподавателите от Катедрата по педиатрия са регионални консултанти по педиатрия за 
Североизточна България по редица диагностично-терапевтични проблеми. Особени заслуги в 
тази област имат проф. Близнакова, доц. Шивачев, доц. Маринов, доц. Георгиева, проф. Калева, 
д-р Крумова.
Катедрата по педиатрия обучава студенти българоезично и англоезично обучение в V курс, 
зимен и летен семестър – педиатрия и VI курс – стажант-лекари по педиатрия, разпределен 
в клиниките. Въведени са тестови форми на изпит. През летния семестър на V курс дълги 
години се е провеждал СИД „Терапия в детската възраст“, а от 2019 г. той е заменен от СИД 
„Редки болести в педиатрията“. 
В катедрата се извършва следдипломно обучение по основните специалности „Педиатрия“, 
„Обща медицина“ и профилните специалности „Детска ендокринология и болести на обмяната“, 
„Детска нефрология“, „Детска кардиология“, „Детска ревматология“, „Детска пневмология и 
фтизиатрия“, „Детска гастроентерология“, „Детска неврология“, „Детска онкохематология“. 
Всички специалности са акредитирани до 2023 г. Хабилитираните лица са членове на държавни 
изпитни комисии във всички медицински университети, а 3 от комисиите се председателстват 
от наши сътрудници. В катедрата активно работят и преподават зачислените в други структури 
на университета колеги проф. д-р Д. Близнакова и д-р Хр. Христозова.
Преподаватели понастоящем: проф. д-р Виолета Михова Йотова, д.м.н. – ръководител на 
катедрата; доценти - проф. д-р Валерия Игнатова Калева, д.м.; проф. д-р Боряна Борисова 
Върбанова, д.м.; доц. д-р Лъчезар Радославов Маринов, д.м.; доц. д-р Миглена Димитрова 
Георгиева, д.м.; доц. д-р Петър Атанасов Шивачев, д.м.; доц. д-р Соня Василева Галчева, д.м.; 
доц. д-р Елена Георгиева, д.м.; асистенти - д-р Милена Иванова Белчева, д.м.; д-р Ния Йолкова 
Рашева, д.м.; д-р Юлия Руменова Баздарска, д.м.; д-р Веселин Милков Бояджиев; д-р Венислав 
Ангелов Стоянов; д-р Мартина Иванова Гълъбова; д-р Дарина Георгиева Крумова; д-р Вилхелм 
Русланов Младенов; д-р Красимира Иванова Колева; д-р Живка Емилова Чуперкова; д-р 
Кристина Ивайлова Петрова; д-р Калина Бинкова Ганева; д-р Катерина Атанасова Широкова; 
д-р Мартин Владимиров Бояджиев; д-р Елина Цветелинова Петева; д-р Бонка Георгиева 
Маринска; д-р Адриана Димитрова Хаджиева; д-р Таня Любомирова Стефанова; докторанти - 
д-р Веселин Милков Бояджиев, д-р Красимира Иванова Колева, д-р Калоян Цветанов Цочев, 
д-р Йоана Дянкова Дянкова, д-р Камелия Чавдарова Ранкова, д-р Калина Бинкова Ганева, 

д-р Николинка Йорданова 
Пейкова, д-р Теодора 
Росенова Карамфилова, 
д-р Маргарита Иванова 
Николова, д-р Катерина 
Атанасова Широкова, д-р 
Таня Любомирова Стефа-
нова, д-р Михаил Фотинов 
Сиромахов; д-р Христина 
Янева Христозова; д-р 
Вероника Валериева Желе-
зова, д-р Мартин Владимиров 
Бояджиев, д-р Адриана 
Димитрова Хаджиева, 
д-р Крис тина Ивайлова 
Петрова, д-р Живка Емилова 
Чуперкова, д-р Вилхелм 
Русланов Младенов, д-р 
Мартина Иванова Гълъбова, 
д-р Милена Георгиева 
Авджийска.

Екип на Катедра по педиатрия
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КАТЕДРА ПО МЕДИЦИНСКА ГЕНЕТИКА

Катедрата по медицинска генетика на МУ-Варна се създава през декември 
2015 г. като първа, и понастоящем единствена, извънстолична катедра по 
дисциплината. Ръководител е проф. д-р Людмила Ангелова, д.м. 
Проф. д-р Л. Ангелова е родена 1957 г. в Плевен. Завършва медицина във 
ВМИ-Плевен (1982). От началото на 2003 г. е избрана за редовен доцент 
(ВАК-София) в УНС по медицинска генетика, Катедра по педиатрия 
и медицинска генетика, МУ-Варна. Хабилитирана като професор 
по медицинска генетика през 2017 г. (МУ-Варна). Има придобита 
специалност „Медицинска генетика“ (1989). Специализира в Германия, 
Италия, Франция, Великобритания. Ръководител е на 7 докторанти и 7 
специализанти по медицинска генетика. Въвежда нови учебни програми, 
включително за АЕО, за множество медицински специалности. Създател 
и ръководител на Лабораторията по медицинска и молекулярна генетика, 
УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна (2003–2019). Национален консултант по 
медицинска генетика, зам.-председател на Българското дружество по 
генетика и геномика на човека (БДГГЧ), член на Европейско общество по човешка генетика 
(ESHG). Представена е с научна анотация в международната издание Who's Who in Science and 
Engineering за 2003–2004 г.
Създаването на катедрата е свързано с времето на основаването на ВМИ-Варна – 1961 г., и първите 
преподаватели по медицинска генетика са от Катедрата по биология с основател и ръководител 
(1962–1971) проф. д-р Мария Цонева, по-късно основател и ръководител на първата българска 
Катедра по медицинска генетика във ВМИ-София (1971–1989). Проф. д-р М. Цонева защитава 
докторска дисертация в Москва (1968) на тема „Фитогемаглутинин из фазеолус вулгарис 
– свойства и аспекты его применения“ и поставя основите за развитието на медицинската 
цитогенетика у нас. Специализира в Швейцария, Дания, Швеция, Англия, Франция. Автор 
на първия в България учебник по медицинска генетика „Основи на медицинската генетика“ 
(1977, с участието на доц. Е. Бошнакова и на ст.н.сътр. II степен Л. Василева, преиздаден 1989 
г.). Под нейно научно ръководство във Варна са защитени 4 кандидатски дисертации и са 
хабилитирани 4 научни сътрудници (д-р Л. Василева, д-р Е. Бошнакова, биолог Д. Ковачев, 
д-р Г. Карев). Д-р Е. Бошнакова е назначена за асистент в Катедрата по биология през 1962 
г., защитава кандидатска дисертация (1971) на тема „Популационно-генетични изследвания 
върху видовете хемоглобини във Варненски окръг“, хабилитира се като доцент (1973). Д-р 
Л. Василева е аспирант от 1965 г. и асистент в Катедрата по биология от 1968, придобива 
специалност по медицинска биология и защитава кандидатска дисертация (1970) на тема 
„Влияние на някои антибиотици от групата на тетрациклините върху митотичната активност 
и кариотипа на краткосрочно култивираните ин витро левкоцити от периферната кръв на 
човека“, хабилитира се като ст.н.с. II степен (1976). Завежда Сектора по медицинска генетика 
в Централната научноизследователска лаборатория (ЦНИЛ) (1982–1985). През 1969 г. и 1972 
г. постъпват последователно д-р Георги Карев и д-р Стефка Куцарова, първоначално като 
научни сътрудници в ЦНИЛ, впоследствие – асистенти. Д-р Куцарова придобива специалност 
по медицинска генетика и от 1985 г. е гл. асистент в Медико-генетичния консултативен център 
(МГКЦ), а от 2000 г. в УНС на Катедрата по педиатрия и медицинска генетика. През 1982 г. 
като асистент в ЦНИЛ постъпва д-р Димитрина Константинова (придобива специалност по 
медицинска генетика, 1985, работи в МГКЦ, УНС, впоследствие в Катедра по медицинска 
генетика до 2018). 1987 г. като асистент е назначена д-р Весела Якимова, придобила специалност 
по медицинска генетика в МГКЦ и УНС „Катедра по детски болести“ до 1994 г., когато 
заминава на работа в Гърция. През 1985 г. със Заповед на МЗ във всички университетски бази 
се създават медико-генетични консултативни центрове (МГКЦ) за целите на преподаването 

Проф. д-р Людмила 
Ангелова, д.м., 

ръководител катедра
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и консултативно-лабораторната дейност по обслужване на населението. За ръководител на 
МГКЦ-Варна е назначен ст.н.с. II степен д-р Л. Василева, д.м., до 2000 г., когато структурата 
се пребазира в Терапевтична болница и се преименува на Учебно-научен сектор (УНС) в 
рамките на Катедрата по педиатрия и медицинска генетика (ръководител катедра доц. д-р 
Иван Гълъбов, д.м., ръководител сектор до 2005 – доц. д-р Л. Василева). 
В началото на 2003 г. постъпва доц. д-р Людмила Ангелова, д.м., ръководител УНС по медицинска 
генетика от 2005. 2004 като асистент постъпва д-р Веселина Гаданчева. Завършва медицина 
във МУ-Варна (2003), придобива специалност по медицинска генетика (2008), специализира 
в Израел и Белгия и напуска като гл. асистент (2014), когато заминава да работи в Дъблин. 
Последователно в годините структурата на УНС по медицинска генетика към Катедрата по 
педиатрия и медицинска генетика се разраства с нови асистенти – д-р Милена Стоянова (от 
2009), д-р Мари Хачмериян (от 2012) и д-р Трифон Червенков (от 2013).
През 2015 г. е формирана самостоятелна Катедра по медицинска генетика към Факултет 
„Медицина“ на МУ-Варна. Назначени са нови асистенти: д-р Валентина Митева (2016), д-р 
Мария Левкова (2017), д-р Диннар Яхя (2019). За целите на стартиращо преподаване по нова 
дисциплина в МУ-Варна – „Клинична имунология“, в рамките на Катедрата по медицинска 
генетика, д-р Трифон Червенков, д.б., се хабилитира като доцент по клинична имунология 
(2016) и се назначава за асистент д-р Божидара Щерева (2019). Важно място в създаване и 
развитие на катедрата (2015 и понастоящем) заема гост-професорът проф. д-р Игор Резник, 
специалист по педиатрия, по алергология и имунология. В академичния състав са включени 
биолог доц. Милка Георгиева, д.б. (напуска 2016) и асистент биолог Мария Малчева (напуска 
2016), биолог Цветан Попов, д.б. (напуска 2018). 
Катедрата работи в тясна колаборация със създадената 2003 г. Лаборатория по медицинска 
и молекулярна генетика към УМБАЛ „Св. Марина“. Приоритетно и последователно в нея се 
разгръщат Сектор по цитогенетика (2003), Сектор по биохимичен скрининг (2004), Сектор 
по молекулярна генетика (2014), интензивно се разработва Секторът по медико-генетична 
консултация. Високоспециализираната структура е единствена за региона, обслужваща 
пропедевтично и диагностично огромен регион от Североизточна България, участва в 
създаването на национален генетичен регистър и е основен съизпълнител на две национални 
програми за диагностика и профилактика на наследствени болести (2000–2005 г. и 2009–
2013 г.). Тя се ползва и като база за специализация на лекари от страната и чужбина и оказва 
методична помощ на други генетични лаборатории у нас.
През 2015 г. към катедрата е акредитиран новосъздаден Център по транслационна медицина и 
клетъчна терапия, който разработва имуногенетични изследвания за целите на трансплантация 
на хематопоетични стволови клетки. 
Като практическа клинична дисциплина научната дейност по медицинска генетика е основно 
свързана с работа с пациенти и техните семейства с наследствени болести и предразположения: 
нарушения на репродукцията с наследствена генеза, засегнати болни или носители на редки 
наследствени болести и на комплексни, социално значими болести, рискови бременности или 
генетично скринингова или селективна профилактика. 
В научната дейност се оформят няколко направления, които са и обект на публикационните 
трудове на преподавателите: Молекулярно-генетичните изследвания в областта на 
неврогенетиката (в колаборация и съавторство с международен екип молекулярни генетици 
и невролози); Клинико-генетични варианти при муковисцидоза и болест на Уилсън; 
Молекулярно-генетични и имунологични биомаркери в полза на медико-генетичното 
консултиране на семейства с инфертилитет; Mолекулярногенетичен анализ при деца с 
неизяснени редки генетични болести; Цитогенетични и молекулярно-цитогенетични 
биомаркери в онкохематологията (при някои видове нехочкинови лимфоми); Молекулярно-
генетични маркери при пациенти с остра миелогенна левкемия.
В Центъра по транслационна медицина и клетъчна терапия разработките са насочени предимно 
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в областта на изолиране и култивиране на стволови клетки от различни източници и тяхното 
използване за лечението на някои медицински проблеми: обработка, съхранение и лечение 
чрез хемопоетични стволови клетки; изолиране на автоложни лимбални стволови клетки за 
приложението при очни проблеми.
Членовете на катедрата редовно участват в наши и чуждестранни конгреси, а статиите им се 
публикуват в наши и чужди списания. Научните трудове засягат изключително широк спектър 
на медицинската генетика: от популационни диагностични и скринингови проучвания през 
организационно-методични и тематични анализи до преки приложни изследвания от областта 
на клинична генетика в помощ на медицинската практика на клиничните специалности.
Академичният състав е активен участник в 6 национални проекта, финансирани от фонд 
„Научни изследвания” на МОН, 2 международни проекта и 6 научни проекта, финансирани 
от фонд „Наука“ на МУ-Варна, чиито резултати се публикуват и докладват на различни научни 
форуми: 1997 – проект на фондация „Невронауки и поведение“, финансиран по Програма 
за изучаване на мозъка „Клинико-епидемиологично и генетично проучване на психичните 
разстройства“ – международно колаборативно изследване на генетиката на главните психози; 
2000 – проект, финансиран от фонд „Наука“, МОН, „Концепция за системни медицински 
грижи за болни с най-тежките генодерматози в България – булозна епидермолиза, ихтиоза, 
пигментна ксеродерма, атопичен дерматит“; 2009 – проект, финансиран от фонд „Наука”, МОН, 
„Цялостен скрининг на генома за вариации в броя копия при изоставане в умственото развитие; 
2009/2013 – Ромски образователен фонд – Будапеща, проект на тема „Кандидатстудентски 
курсове за подготовка за прием в медицински университети в България за младежи от ромски 
произход“ на фондация „Здравни проблеми на малцинствата“; 2013/2014 – проект G 051РO001-
3.3.07-0002 „Студентски практики“, съфинансиран от Европейския социален фонд по ОП 
„Развитие на човешките ресурси 2007-2013“; 2012/2014 – схема BG051PO001-3.3.06 „Подкрепа 
за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“, ОП „Развитие 
на човешките ресурси“; 2013/2016 – проект ML28205, фонд „Наука“, МОН, Програма за 
изследване на BRAF мутационния статус на пациенти с авансирал и/или метастазирал меланом; 
2012/2014 – фонд „Наука“ към МУ-Варна, „Оценка на витамин Д статуса при таргетни групи 
с висок риск за витамин Д дефицит чрез селективен хроматографски метод за определяне на 
25-хидрокси-витамин Д3“; 2013 – проект BG161PO003-1.2.04, фонд „Наука”, МОН, „Развитие 
на приложните изследвания в изследователските организации в България”. Повишаване на 
конкурентоспособността на МУ-Варна чрез извършване на научноизследователска и развойна 
дейност с приложен характер, факултети „Медицина“ и „Дентална медицина“; 2013/2016 
– проект ML28219, фонд „Наука”, МОН, „Епидемиологична програма за скрининг на EGFR 
мутационния статус на пациенти с авансирал и/или метастазирал рак на белия дроб“; 2014/2017 
– проект на Международен консорциум за хромозомно картиране (International Breakpoint 
Mapping Consortium at ECA), Kopenghagen, Centre for Functional Gnome Research; 2018 – проект 
№18015, фонд „Наука“ към МУ-Варна, „Mолекулярногенетичен анализ при деца с неизяснени 
редки генетични болести“; 2018 – проект №18011, фонд „Наука“ към МУ-Варна, „Проучване 
на молекулярногенетични фактори в CFTR гена при мъже с първичен инфертилитет“; 2019 
– проект № 19035, фонд „Наука“ към МУ-Варна, „Проучване на балансирани субтеломерни 
преустройства чрез молекулярно-цитогенетичен анализ при пациенти с комбинирани 
репродуктивни проблеми“.
2012 г. за първи път в МУ-Варна НАОА (Изх. №1284/ 23.11.2012) дава програмна акредитация 
на ОНС „доктор“ по докторска програма „Генетика“ в професионално направление 4.3 
Биологически науки от област на висше образование 4. Природни науки, математика и 
информатика на основание обща оценка 9,57 с определен срок на валидност на акредитацията 
шест години в съответствие с чл. 79, ал. 4 от Закона за висшето образование (ЗВО). 
2019 г. НАОА (Из. №792/13.06.2019) дава програмна акредитация на докторантска програма 
„Генетика“ в професионално направление 4.3 Биологически науки от област на висше 
образование 4. Природни науки, математика и информатика на основание обща оценка 9,45 
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с определен срок на валидност на акредитацията шест години в съответствие с чл. 79 от ЗВО. 
Със своята активна дейност и подкрепа Катедрата по медицинска генетика подпомага и 
акредитация на нова докторантска програма от НАОА (2019) „Молекулярна биология“ в 
същото професионално направление и област на висшето образование, получила обща оценка 
8,72 за срок от пет години към Катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика. 
Защитените дисертации в катедрата са: д-р Трифон Червенков – асистент, понастоящем 
доцент, зачислен със Заповед № Р-109-249/07.12.2012 на тема „Експресия на гена Cyclon/
CCDC86 в клетки на имунна и нервна системи при пациенти с шизофрения“, защитена на 
27.11.2015; д-р Мари Хачмериян – асистент, зачислена със Заповед № Р-109-160/ 27.05.2015 
на тема „Майчин биохимичен скрининг като метод за пренатална генетична профилактика“, 
защитена на 12.09.2017; д-р Веселина Гаданчева, бивш гл. асистент, зачислена със Заповед № 
Р-100-138/28.02.2011 на тема „Нови молекулярни подходи за подобряване диагностиката и 
генетичното консултиране при репродуктивни неудачи“ (отчислена март 2014); д-р Мария 
Левкова, асистент, зачислена за редовен докторант със Заповед № Р-109-30/15.01.2018 на тема 
„Молекулярногенетични и имунологични биомаркери при медико-генетичното консултиране 
на семейства с инфертилитет“ – отчислена с право на защита януари 2021; Мария Цветкова, 
биолог, зачислена за редовен докторант със Заповед № Р-109-337/16.10.2017 на тема 
„Цитогенетични находки при пациенти с репродуктивна недостатъчност“ в довършителен 
етап на дисертационния труд; д-р Милена Стоянова, асистент, зачислена за редовен докторант 
със Заповед № Р-109-430/16.07.2018 на тема „Генетико-диагностично проучване при лица в 
детска възраст с наследствена патология, преминали в кабинета за генетично консултиране“; 
д-р Валентина Митева, асистент, зачислена за редовен докторант със Заповед № Р-109-429 
/16.07.2018 на тема „Предиктивни генетични биомаркери при някои видове неходжкинови 
лимфоми“; д-р Диннар Яхя, асистент, зачислена за редовен докторант със Заповед № Р-109-
475/04.11.2020 на тема „Изследване на молекулярногенетични маркери при пациенти с остра 
миелогенна левкемия“.
Възникването на Катедрата по медицинска генетика, нейният непосредствен контакт с всички 
клиники и сектори (Лаборатория по медицинска генетика, Център по клетъчна терапия и 
транслационна медицина, Сектор по молекулярна патология) в университетската болница 
улесняват научноизследователската дейност и предоставят възможност за обмен на студенти 
и взаимноизгодно сътрудничество с известни университети от Европа и света. 
С откриването на първия в Североизточна България Център по клетъчна терапия и 
транслационна медицина (2015) започва разработката и въвеждането на медицински практики, 
използващи последните технологии на стволовите клетки и тъканно инженерство. 
2020 г. е въведена нова технология на молекулярногенетичен анализ (NGS секвениране от 
следващо поколение) за геномни изследвания. Тя стартира с HLA генотипизиране, с очакване 
новата стратегия за геномен анализ да провокира и тласне развитието на множество интереси 
в различни научни полета на медицинската практика. 
Преподаването по дисциплината „Медицинска генетика“ е въведено в България за първи път 
във ВМИ-Варна (1969) за студенти медици от проф. д-р Мария Цонева първоначално като курс 
от лекции през IX семестър. От учебната 1974/1975 г. преподаването (лекции и практически 
упражнения) се въвежда официално в програмите на всички медицински институти в 
страната през III семестър и завършва със зачот като форма за оценка на знанията. Двадесет 
години по-късно – от 1994/1995 г. – дисциплината преминава в V семестър на преподаване и 
завършва с полагане на изпит, а още от следващата академична година преподаването в МУ-
Варна преминава в VII семестър (4-ти курс) за студенти медици. От 2000 г. в обучението се 
включват и медицински специалности в колежите във Варна, Шумен и Добрич, добавили и 
прераснали във филиали на МУ-Варна: Сливен (от 2013), Шумен (от 2015) и В. Търново (от 
2015). Някои специалности на МК-Варна („Медицинска сестра“ и „Акушерка“) преминават 
към новосъздадения Факултет по обществено здраве на МУ-Варна (2006). Със създаване на 
Факултета по фармация (2008) се въвежда преподаване и за студенти фармацевти. 
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Клиничната дисциплина „Медицинска генетика“ изучава етиологията и патогенезата на 
наследствените болести и предразположения. Интензивното развитие на специалността 
в клиничната практика поставя изискването за непрекъснато актуализиране на учебното 
съдържание. От 2005 г. се осъществява основна реорганизация в учебната работа, обновяват се 
тематичните програми, въвежда се тестови контрол за текуща оценка на знанията на студентите 
извън семестриалния изпит, увеличава се хорариумът, въвежда се дистанционно преподаване 
с филиалите на колежите: студенти медици (БЕО и АЕО), VII семестър, 30 часа лекции и 30 
часа семинарни занятия, 2 кредитни единици по ЕДИ, по системата на МУ-Варна; студенти 
фармацевти, VI семестър, 15 часа лекции и 15 часа семинарни занятия; студенти по специалност 
„Медицински лаборант“ IV семестър (30 часа лекции и 15 часа упражнения) (Варна); студенти 
по специалност „Акушерка“ III семестър (25 часа лекции и 5 часа упражнения) (Варна, Сливен, 
Шумен, В. Търново); студенти по специалност „Медицинска сестра“ VI семестър (10 часа 
лекции и 5 часа упражнения) (Варна, Сливен, Шумен, В. Търново). 
Извън хорариума в програмата за студенти медици се включва Свободно избираема дисциплина 
„Клинична генетика“ от 20 учебни часа; обучение на специализанти по модул „Медицинска 
генетика“ в педиатрия; тематични лекции в кардиология, хематология, ендокринология и др., 
стажант-лекари VI курс. 
От 2020/2021 учебна година в рамките на Катедрата по медицинска генетика стартира 
преподаване по дисциплината „Клинична имунология“ за студенти медици (БЕО и АЕО), 
VII семестър, 15 часа лекции и 15 часа семинарни занятия, 1 кредитна единица по ЕДИ, по 
системата на МУ-Варна. Учебният процес се води на високо професионално ниво и с включване 
на най-новите постижения на дисциплините по утвърдени програми, които дават възможност 
за достъп до пълна информация за университетската електронна система Blackboard. 
Академичният състав активно участва в организацията и провеждането на ежегодни 
регионални научно-практически конференции в Търговище (от 2002) и Русе (от 2005), както и 
в изготвяне на учебници и учебни помагала.
Настоящ състав на Катедрата по медицинска генетика: проф. д-р Людмила Ангелова, д.м., 
ръководител катедра, спе циа лист по медицинска генетика; проф. д-р Игор Резник, д.м.н., 
гост-професор, специалист по педиатрия, по алергология и имунология; доц. д-р Трифон 
Червенков, д.б., специалист по клинична имунология и по биохимия, специализант по 
медицинска генетика; д-р 
Мари Хачмерян-Андреева, 
д.б., гл. асистент, специалист 
по медицинска генетика;    д-р 
Милена Стоянова, асистент, 
докторант, специалист по 
педиатрия и по медицинска 
генетика; д-р Мария 
Левкова, адм. асистент, 
докторант, специализант по 
медицинска генетика; д-р 
Валентина Митева, асистент, 
докторант, специализант 
по медицинска генетика; 
д-р Диннар Яхя, асистент, 
докторант, специализант по 
медицинска генетика; д-р 
Божидара Щерева, асистент 
по клинична имунология; 
Мария Цветкова – моле-
кулярен биолог, докто рант. Екип на Катедра по медицинска генетика
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КАТЕДРА ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ И НЕВРОНАУКИ

Настоящ ръководител на катедрата е проф. д-р Силва Петева Андонова-
Атанасова, д.м.н. Катедрата по неврология е основана през март 1962 г. 
Ръководител на катедрата е един от първите преподаватели и основатели 
на МУ-Варна проф. д-р Р. Койнов. Той е първият невролог в България, 
получил степен „кандидат на медицинските науки“, а по-късно и научна 
степен „доктор на медицинските науки“ в Научноизследователския 
институт по неврохирургия „Н. П. Бурденко“ – Москва. През юни 1964 г. 
към катедрата се оформят две клиники: Клиника по неврология с 55 легла 
и Клиника по неврохирургия с 40 легла, като катедрата се преименува 
в Катедра по неврология и неврохирургия. Преподавателският състав 
нараства до 17 души. Катедрата се ръководи последователно след 1985 г. 
от проф. Хубенов, доц. Чолаков, проф. Минчев. 1979 г. към филиалния 

медицински факултет в Толбухин е създадена Неврологична клиника 
(НК), ръководена от доц. д-р Г. Марков, а от 1982 г. от проф. д-р Д. Минчев. 
1986 г. се обособява Втора НК, специализирана за диагностика и лечение 
на болни с МСБ (мозъчносъдова болест) и нуждаещи се от интензивно 

лечение и реанимация. Първа НК остава многопрофилна, осигуряваща висококвалифицирана 
дейност във всички направления на клиничната неврология. 1989 г. катедрата се разделя на 
две – по неврохирургия с ръководител доц. Чолаков и по неврология с ръководител проф. 
Минчев. От 1.02.1991 г. Катедрата по неврология е настанена на територията на Варненска 
терапевтична болница с 3 клиники: I НК с ръководител доц. Дренски, II НК с ръководител 
проф. Минчев с интензивен съдов сектор и III НК с ръководител доц. Хавезова. Лечебно-
диагностичната и научна дейности налагат създаване на лаборатории (електрофизиологичнa 
– ЕЕГ (електроенцефалография) и ЕМГ (електромиография), афазиологична, ликворологична 
и невросонографска) и консултативни кабинети (невроофталмологичен, невропсихологичен). 
Въведени са методики за изследване на евокирани потенциали, мозъчно картографиране, 
24-часово ЕЕГ. От май 2000 г. ръководител на Катедрата по неврология е проф. д-р Н. Делева. 
От август 2012 г. до септември 2020 г. ръководител на Катедрата по нервни болести и невронауки 
е проф. д-р А. Капрелян. От октомври 2020 ръководител катедра е проф. д-р Силва Андонова, 
д.м.н. Днес в структурата на катедрата са включени 2 звена: Първа клиника по нервни болести 
с леглови фонд 32 легла и Втора клиника по нервни болести с отделение за интензивно лечение 
на нервни болести с леглови фонд 45 легла. 
Многопрофилната Първа клиника по нервни болести с началник проф. д-р А. Капрелян е 
център за висококвалифицирана специализирана диагностична, лечебна и експертна дейност, 
според утвърдените национални консенсусни документи за поведение при МС (множествена 
склероза), ПБ (паркинсонова болест), епилепсия, деменции, главоболие, болки в гърба и кръста, 
невромускулни, невроонкологични, мозъчносъдови и други неврологични заболявания 
във Варна, Варненски регион и Североизточна България. Невроофталмологичният сектор е 
част от структурата на клиниката, която осъществява уникална за Североизточна България 
диагностична (изследване на контрастна чувствителност, визуална преценка на променливи 
яркостно-светлинни полета) и консултантска дейност.
Втора клиника по нервни болести с отделение за интензивно лечение на нервните болести, с 
вр. и. началник доц. д-р Дарина Георгиева, д.м., е с приоритет за диагностиката и лечението на 
острите разстройства на мозъчното кръвообращение, както и на епилепсията, възпалителните, 
дегенеративните и други заболявания на НС. В последните години към клиниката е обособен 
Високотехнологичен мозъчносъдов център, където работи мултидисциплинарен екип на 
функционален принцип за провеждане на диференцирано ендоваскуларно лечение на пациенти 
с остър мозъчен инсулт. Съвместно с екип неврохирурзи и анестезиолози лекарите невролози 

Проф. д-р Силва 
Андонова-Атанасова, 

д.м.н., ръково дител 
катедра
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през 2020 г. въведоха и нов иновативен метод за лечение на пациенти с напреднала ПБ – дълбока 
мозъчна стимулация. Това е вторият център в България, предлагащ този метод на лечение. 
До края на годината мултидисциплинарният екип е провел лечението при девет пациенти с 
много добър резултат. В процес на подготовка са нови трима души. Основна цел е осигуряване 
на висококвалифицирана диагностика, адекватно специфично терапевтично поведение и 
интензивно лечение, ефективна първична и вторична профилактика на заболявания на 
централната и периферната НС. Във Втора НК се осъществява лечение на остри, обострени 
и хронични заболявания на периферната и централната НС, с комплицирано протичане 
и интензивни диагностични и терапевтични процедури. Към структурата на клиниката е 
Отделението за интензивно лечение на неврологичните болести с дейност по ангиографска 
и инвазивна неврология (началник д-р Т. Дренски). В клиниката се приемат за интензивно 
лечение и реанимация от Варненски регион и Североизточна България тежко болни с остри, 
застрашаващи живота неврологични заболявания (мозъчен инфаркт или кръвоизлив, 
менингит, енцефалит, епилептичен статус, миастенна криза, полирадикулоневрит Гилен-Баре, 
латерална амиотрофична склероза).
Функционално-диагностичният комплекс включва специализирани кабинети по ЕЕГ, ЕМГ, ЕП, 
невросонология, полисомнография, невропсихология и невроофталмология. Снабдени са със 
съвременна медицинска техника, като в тях работят профилирани сътрудници от катедрата и 
лаборанти. 
Лекарските екипи са включени и работят в международни проекти и клинични проучвания и 
осъществяват експертна дейност за ранна диагностика и лечение на различни неврологични 
заболявания (деменции, ПБ, МС, епилепсия, МСБ и др.), което е основа за осигуряване 
на непрекъсната квалификация в съответствие с най-новите световни диагностични и 
терапевтични достижения и признание за високото качество на диагностично-лечебната 
дейност в двете неврологични клиники.
В Катедрата по нервни болести и невронауки се провежда обучение на български и 
чуждестранни студенти – медицина, дентална медицина, АЕО, бакалаври мед. сестри и 
акушерки, следдипломна квалификация на специализиращи лекари и на специалисти се 
провежда по определени програми, съобразени със съвременното развитие на неврологията. 
Катедрата е снабдена със съвременна литература и компютърна техника, постоянен достъп 
до интернет и програми, които дават възможност за ежедневна пълна информация за 
диагностичните и терапевтични тенденции в неврологията.
В катедрата се водят лекции и упражнения по дисциплината „Нервни болести“ (НБ) за:
• български студенти по специалност „Медицина“
• англоезични студенти по специалност „Медицина“
• български студенти по специалност „Медицински сестри“
• български студенти по специалност „Акушерки“
• български студенти по специалност „Дентална медицина“
• англоезични студенти по специалност „Дентална медицина“.
Научноизследователска дейност на катедрата включва:
• научни публикации и съобщения в национални и международни форуми
• разработване на дисертационни трудове
• координатор на мултицентрови проучвания при исхемични инсулти, ПБ, МС, епилепсия, 

деменции
• участие в редакционни колегии на научни списания
• членство в национални и международни научни организации. 
Основните направления, на които е посветена цялостната научноизследователска дейност на 
сътрудниците от катедрата, са в няколко главни направления – невроонкология, в т.ч. съвременна 
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структурна и функционална невроизобразяваща диагностика, паранеопластични синдроми; 
проблеми на ранната диагностика, коморбидитет и комплексно лечение на МС, скрининг 
и диференциална диагноза с приложение на МРТ, СПЕКТ и ПЕТ на невродегенеративните 
заболявания; невроепидемиология на деменциите; диагностични и терапевтични проблеми 
при двигателни нарушения, дизавтономии при ПБ; нови подходи в изследването на езиковите 
функции при мозъчни увреждания; невроофталмология, съвременна морфологична и 
функционална образна диагностика на епилепсия, неврогенетика, мозъчносъдови заболявания 
(прогностично значение на полисомнографията при остро нарушение на мозъчното 
кръвообращение, инвазивна и неинвазивна диагностика, ендоваскуларно лечение при 
остри нарушения на мозъчното кръвообращение, лечение на мозъчния оток с хипотермия), 
полисомнографни промени при болни с исхемични инсулти; разработване на програма с 
помощта на интердисциплинарните екипи за лечение на пациенти с дихателни нарушения при 
някои неврологични заболявания, мускулно мониториране на интензивно болни, дихателни 
нарушения при невромускулни заболявания, плазмафереза и плазмообмен при автоимунни 
заболявания на нервната система. Многоплановият научен потенциал намира отражение 
в ежегодната продукция от научни публикации, доклади, монографии и съавторство в 
учебници по неврология за студенти и за специализанти. Колективът на катедрата е ядро на 
Научното дружество по неврология – клон Варна, и на създадената за първи път в България 
Асоциация по невроонкология, както и в Българската асоциация по невросонология и 
мозъчна хемодинамика. Организира и провежда под егидата и съдействието на Европейската 
федерация на неврологичните дружества и на Европейската асоциация по невроонкология, 
съвместно с МУ-Варна, високо оценени научни и обучителни форуми.
Преподавателите са включени и работят в международни клинични проучвания за лечение 
на различни нозологични единици (деменция, ПБ, МС, епилепсия, МСБ), което е основа за 
осигуряване на непрекъсната квалификация в унисон с най-новите световни диагностични 
и терапевтични достижения и признание за високо качество на преподавателската и 
диагностично-лечебната дейност в катедрата.
Академичен състав: проф. д-р Силва Петева Андонова-Атанасова, д.м.н. – ръководител 

катедра; проф. д-р Ара 
Гарабед Kапрелян, д.м.н.; 
доц. д-р Дарина Кирилова 
Георгиева-Христова, д.м. – 
административен асистент; 
доц. д-р Даниела Йорданова 
Арабаджиева, д.м.; доц. д-р 
Евгения Денчева Калевска, 
д.м.; ас. д-р Тихомир 
Венелинов Дренски; ас. д-р 
Добромир Велинов Панов; 
ас. д-р Радина Светлозарова 
Фучиджиева; ас. д-р Михаел 
Емилов Цалта-Младенов; 
ас. д-р Нермин Наджи 
Сюлейман; ас. д-р Кристиян 
Николаев Георгиев; ас. д-р 
Емран Мюмюн Лютфи; ас. 
д-р Маргарита Венелинова 
Грудкова; ас. д-р Даяна 
Минчева Кючукова.

Екип на Катедра по нервни болести и невронауки
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КАТЕДРА ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА, 
ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНА РЕНТГЕНОЛОГИЯ И 
ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ

Ръководител на катедрата от 2020 г. е проф. д-р Анелия Клисарова, д.м.н. 
Проф. Клисарова е зам.-ректор по научната дейност към МУ-Варна (2000–
2004), а от 2004–2012 г. е Ректор на МУ-Варна. Нейните научни интереси 
в областта на нуклеарната медицина са разнообразни; лицево-челюстната 
област, неврология и психиатрия. Защитава две докторски дисертации на 
тема „Нуклеарномедицинските методи при заболяванията на слюнчените 
жлези“ (2004) и „Перфузионна сцинтиграфия (Tc-99m-HMPAO-SPECT) при 
някои заболявания на централната нервна система“ (2008). Благодарение 
на усилията й в периода 1996–2004 г. МУ-Варна работи по редица проекти, 
свързани с образната диагностика и нуклеарната медицина, съвместно с 
водещи университетски центрове в Швейцария, Гърция и Германия. Тя 
е координатор по проекта за създаване на българо-швейцарско училище 
за рентгенови лаборанти към МК-Варна. Проф. Клисарова е министър на 
образованието и науката в правителството на Пламен Орешарски (2013–
2014).
Катедрата по образна диагностика, интервенционална рентгенология и 
лъчелечение (в началото Катедра „Рентгенология и радиология“) е основана през 1962 г. Има 
три секции: Рентгенова диагностика (по-късно Образна диагностика и интервенционална 
рентгенология), Лъчелечение и Нуклеарна медицина. Първоначално е базирана в рентгеновото 
отделение на Окръжна болница – Варна, от 1987 г. – в Терапевтична болница, Варна. 
Рентгеновият сектор на катедрата е оборудван с модерна за времето конвенционална апаратура 
за рентгенова диагностика, апарат с електронно-оптичен преобразувател, компютърен 
томограф за изследване на главния мозък Siemens, апарат за телегаматерапия „Рокус“, апарат 
ДРТ ТНХ-250, апарат за контактна рентгенотерапия ТУР-60 и др. Първите асистенти от 1962 
г. са д-р Петър Лалев и д-р Георги Калудов. След това в катедрата постъпват д-р Христина 
Попмихайлова (1965), д-р Георги Узунов (1969), д-р Алекси Майсторски (1969), д-р Маргарита 
Богданова, д-р Стефан Стойчев (1972), инж. Л. Петров (1975), д-р Дияна Гърдевска (1984) и д-р 
Кристиян Стоянов (1986).
През първите 10 години са внедрени редица нови за своето време диагностични методики: 
томография на ларинкса и жлъчните пътища, перфузионна холангиохолецистография, 
перфузионна урография, пневмедиастинография, селективна реновазография, 
спленопортография, артериография на крайниците, трансаксиларна флебография, церебрална 
артериография с кинематография и др.
Основни направления в дейността на рентгеновия сектор в началния период са: 
ксерорентгенография, въведена от доц. д-р X. Попмихайлова и доц. инж. Л. Петров; 
неврорентгенология – компютърна томография (КТ) на мозъка, въведена във Варна от д-р 
С. Ковачев през 1980 г.; сакорадикулография; мозъчна ангиография; интервенционална 
(терапевтична) рентгенология, въведена от д-р Георги Узунов, включително коронарографии 
и спешна катетеризация; ехографията, включително интервенционалните методи под 
ехографски контрол, въведени в катедрата от д-р Г. Узунов и д-р Д. Гърдевска. 
В областта на интервенционалната рентгенология началото е поставено от проф. Георги 
Узунов и по-късно продължена от д-р Кристиян Стоянов. Научните интереси на проф. 
Узунов са обобщени в кандидатската и докторската дисертации на тема: „Рентгенологична 
интерпретация на регионалната белодробна функция“ и „Интервенционална рентгенология“. 

Проф. д-р Анелия 
Клисарова, д.м.н., 

ръково дител катедра
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След заминаването му на работа в чужбина през 1988 г. областта на неваскуларната 
интервенционална рентгенология е доразвита и обогатена с нови техники от д-р Боян Балев и 
обучените от него сътрудници – д-р Николов, д-р Цонев, д-р Бъчваров, д-р Велинов и др. 
Секторът по радиоизотопна диагностика е основан 1969 г. от д-р Ал. Майсторски. През 1970 г. за 
асистенти към този сектор са избрани д-р Г. Транулов и д-р С. Стоилова. В същия сектор работят 
д-р Ем. Георгиева – ординатор, Асен Григоров – физик. През 1980 г. в сектора започва да работи 
инж.-химик Т. Русева, която ръководи създадената по същото време радиоимунологична 
лаборатория. През 1986 г. към създаденото вече Отделение по нуклеарна медицина започва 
работа като асистент д-р Анелия Клисарова. До 2003 г. началник на отделението е доц. Г. 
Транулов, след това проф. Клисарова (2003–2017) и доц. д-р Б. Чаушев от 2017 г. 
Първоначално в Отделението по нуклеарна медицина се използват всички конвенционални 
радиоизотопни методи. В радиоимунологичната лаборатория се определят нивата на пептидни, 
стероидни, панкреатични, вазоактивни и тероидни хормони, както и туморни маркери и други 
биологично активни вещества. През 1969 г. е открит Сектор за лъчелечение като радиологично 
отделение към Окръжния онкологичен диспансер – Варна. Първият завеждащ отделение е д-р 
Ст. Калев. През 1971 г. към отделението е разкрит стационар с 25 легла, пет от които са за 
кюритерапия. В този сектор работят асистентите д-р Ст. Калев, д-р Андреева, д-р К. Димитров, 
д-р Д. Попова, д-р В. Гуглева и д-р Бойчевска. Физиците Ил. Илиев, М. Миленкова, Ф. Филипов 
и С. Иванова дават своя принос за развитието и изграждането на отделението, което е снабдено 
с апаратура за перкутанна лъчетерапия. Дълги години този сектор обслужва болните от 
Североизточна България. Радиологичното отделение е част от Катедрата по рентгенология и 
радиология след интеграцията между ВМИ-Варна и ОКРБ-Варна, а от средата на 80-те години 
е в структурата на Онкологичния диспансер. 
Ръководители на Катедра по образна диагностика, интервенционална рентгенология и 
лъчелечение: 1962–1976 г. – проф. д-р Дянко Попмихайлов, рентгенология; 1976–1992 г. – 
доц. д-р Алекси Майсторски, нуклеарна медицина; 1992–1999 г. – проф. д-р Лука Пранчев, 
рентгенология; 1999–2004 г. – доц. д-р Стефан Ковачев, рентгенология; 2004–2020 г. – проф. д-р 
Боян Балев, рентгенология; от 2020 г. – проф. д-р Анелия Клисарова, нуклеарна медицина. Проф. 
д-р Д. Попмихайлов ръководи Катедрата по рентгенология в периода 1962–1976 г. Той насочва 
научните интереси на катедрата към стомашно-чревната патология. Съавтор е на учебник по 
рентгенология и радиология, на две монографии върху стомашно-чревните заболявания и 
белодробния карцином и е автор на повече от 70 публикации. През 1976 г. за ръководител на 
Катедрата по рентгенология и радиология е избран доц. д-р Алекси Майсторски. Той развива 
първоначално нуклеарната медицина в областта на ендокринната патология. 
През 1992 г. за ръководител на Катедрата по рентгенология и радиология е избран доц. 
д-р Лука Пранчев (професор от 1995 г.). Той е ръководител на едноименната катедра към 
филиала на ВМИ-Варна в Добрич от 1981 г. Проф. Пранчев е автор и съавтор на повече от 
120 научни труда, между които две монографии и един учебник. Има защитени дисертации 
на тема „Количествена рентгенова оценка на сърцето при някои заболявания на сърдечно-
съдовата система“ и „Диагностична стойност на количествените рентгенови методи за оценка 
на лявата камера на сърцето при заболявания на миокарда“. Приоритетно направление 
в научната му дейност са проблемите на образната диагностика на сърдечно-съдовите 
заболявания, интервенционалната рентгенология и приложението на контрастни средства в 
рентгенологията. Член е на редакционния съвет на сп. „Рентгенология и радиология“. През 
1996 г. е избран за зам.-ректор по лечебната дейност на МУ-Варна, на този пост остава до 
своята кончина (1999). 
В периода 2000–2004 г. ръководител на Катедрата по образна диагностика е доц. д-р Стефан 
Ковачев. Неговата научна дейност е в областта на неврорентгенологията, а дисертацията му е 
на тема „Компютърна томография при исхемичните мозъчни инсулти“.
В периода 2004–2020 г. ръководител на катедрата е доц. д-р Боян Балев (професор от 2016 г.). 
През 1998 г. защитава дисертационен труд на тема „Диагностични възможности на образните 
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методи при скелетни дисплазии“. Има 220 публикации и над 60 участия в научни конгреси у 
нас и в чужбина. Основните му научни разработки са в областта на вродените и наследствени 
заболявания на скелета, детската рентгенология, пренатална образна диагностика, онкология, 
дихателна система, неваскуларна интервенционална рентгенология. През 1998 г. защитава 
докторска дисертация на тема „Диагностични възможности на образните методи при скелетни 
дисплазии“ с научен ръководител проф. Л. Пранчев. Материалът е посветен на разнообразна 
група вродени заболявания на скелета, слабо познати и недобре проучени в родната литература. 
Член на Българската асоциация по радиология (БАР), Европейско дружество по радиология 
(ESR), Българската асоциация по ултразвук в медицината (БАУМ), Балканското дружество по 
рентгенология (BSR) – член на борда, председател на XI конгрес на БАР, Българското дружество 
по интервенционална рентгенология. Член е на редакционната колегия на сп. „Рентгенология 
и радиология“, официален орган на БАР, научен секретар на БАР.
В периода 1962–2020 г. (освен ръководителите на катедрата) защитават дисертации и се 
хабилитират редица преподаватели от катедрата – доц. д-р Хр. Попмихайлова (1976), доц. д-р 
Ал. Майсторски (1976), доц. д-р Г. Узунов (1983, избран за професор от 1992), доц. инж. Л. 
Петров (1987), доц. д-р Г. Транулов (1990), доц. д-р Л. Маринова (2000), доц. д-р П. Бочев, доц. 
д-р Борислав Чаушев, доц. д-р Радослав Георгиев, доц. д-р Чавдар Бъчваров, доц. д-р Г. Вълчев, 
д-р Г. Тодоров, д-р Е. Калчев, д-р Ж. Данчева Мезан, д-р Нина Георгиева, физ. Я. Банева.
За кратък период от време катедрата се превръща във висококвалифицирано научно-
преподавателско, диагностично и лечебно звено, което оказва помощ и обучава специалисти 
от Североизточна България.
В катедрата през последните години се провеждат пълни основни курсове за СДО по 
специалностите образна диагностика, нуклеарна медицина и лъчелечение. Почти всички 
хабилитирани лица са членове на държавни комисии за придобиване на специалност. Обучават 
се както български, така и чуждестранни специализанти по образна диагностика, лъчелечение 
и нуклеарна медицина, като техният брой през годините е над 400. Освен тях в катедрата са 
преминали на индивидуално обучение и курсове специализанти от други специалности и по 
различни методики. Катедрата е база и за провеждане на обучения по високоспециализирани 
дейности – „Трансторакална иглена аспирационна и/или режеща биопсия на формации 
в гръдната клетка под ехографски, компютърнотомографски и/или рентгенов контрол“, 
„Конвенционална абдоминална ехография в гастроентерологията и повърхностни структури 
– първо ниво“ и др.
В катедрата се провежда обучение и на студентите от МК и ФОЗ с общ хорариум: медицина 
БЕО – 106 ч., медицина АЕО – 106 ч., рентгенов лаборант (9 дисциплини) – 595 ч., акушерка – 
15 ч., медицинска сестра – 15 ч., рехабилитатор – 15 ч. Специално място заема обучението на 
специалност „Рентгенов лаборант“, разкрита по швейцарска програма. 
Катедрата организира 5 от конгресите на БАР – ІІІ конгрес 1970 г. с председател проф. Георги 
Хаджидеков (МУ-София), VІІІ конгрес 1995 г. с председател проф. д-р Л. Пранчев, XI конгрес 
2003 г. с председател доц. д-р Б. Балев, XIV конгрес 2011 г. с председател проф. Клисарова и 
XVIII конгрес 2019 г. с председател доц. Чавдар Бъчваров. Преподавателите от катедрата 
участват активно в конгресите с пленарни доклади, устни презентации и постери от областта 
на образната диагностика, интервенционалната рентгенология, лъчелечението и нуклеарната 
медицина. Високо оценени са и научни разработки в областта на детската рентгенология, 
онкологичната диагностика, неврорентгенологията и синдромологията. 
След 1987 г. катедрата се базира в Терапевтична болница, сега УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, и 
ползва територия и апаратура на Клиниката по образна диагностика, Клиниката по нуклеарна 
медицина и метаболитна терапия и Клиниката по лъчелечение на УМБАЛ „Св. Марина“. 
Клиниката по образна диагностика е оборудвана с най-съвременна и високотехнологична 
апаратура – два дигитални апарата за рентгенографии, един апарат за рентгеноскопия, 3 апарата 
за ултразвукова диагностика, с възможност за триплексехографско изследване, автоматизиран 
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ултразвуков апарат за изследване на гърда – ABC, 2 апарата за компютърнотомографска 
диагностика (Siemens Dual source Force и Siemens Definition), два апарата за магнитнорезонансна 
томография (GE 1.5T и 3Т), апарат за измерване на костна плътност (DEXA). От 2019 г. е 
разкрит интервенционален сектор, оборудван с ангиографска система Siemens – Axiom Artis. 
На разположение са и седем преносими рентгенови апарата, тип кугел. От есента на 2008 г. 
заработи система за дигитализация PACS. Тя е една от първите в страната и представлява 
уникална система за архивиране и пренос на изображения от всички модалности. Тази система 
интензифицира и оптимизира непосредствената практическа работа на рентгенолога, достъпа 
на клиницистите до изображенията, архивирането на информацията и процеса на обучение. 
КОД винаги е била водеща в страната както с висококвалифицираните си кадри, така и с 
уникалните си диагностични и терапевтични процедури. Преподавателите от катедрата са 
сред първите въвеждащи най-нови методики в практическата работа и обучението. Въведоха 
се интракраниални терапевтични методики при мозъчни заболявания, онкология и др. 
Клиниката по нуклеарна медицина и метаболитна терапия е оборудвана с най-съвременна и 
уникална за страната апаратура. За първи път в България през 2009 г. в клиниката е въведена 
позитронно-емисионна томография, хибрид с компютърна томография (ПЕТ/КТ), 2013 г. 
отново за първи път в страната е пуснат в експлоатация циклотронен комплекс за собствено 
производство на белязана глюкоза с флуор 18 [18F]FDG. От 2019 г. отново за първи път в страната 
са синтезирани и въведени ПЕТ/КТ изображения, маркирани с галий 68 [Ga-68]: процедури за 
маркиране и регистрация на простат-специфичен мембранен антиген (PSMA), белязан с галий, 
за диагностика на карцином на простата и соматостатинови рецептори (DOTA-аналози), 
белязани с галий за невроендокринни тумори. От февруари 2020 г. клиниката разполага с най-
модерна гама-камера – еднофотонна емисионна томография хибрид с компютърна томография 
(СПЕКТ/КТ). С наличната апаратура се извършват всички видове нуклеарномедицински 
изследвания, работени в България, някои от които са въведени за първи път в страната и 
уникални за Балканите и някои европейски страни. Покриват се стандартните изследвания 
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на щитовидна жлеза, бъбреци, слюнчени жлези, както и високоспециализирани SPECT 
изследвания на сърце и мозък, паращитовидни жлези и лимфосцинтиграфия. Ежедневно 
се извършват изследвания на ПЕТ/КТ при болни за диагноза, стадиране, рестадиране, 
проследяване на лечението на редица онкологични заболявания. Рутинно се извършва и 
метаболитна терапия с радиоизотопи при доброкачествени заболявания на щитовидната 
жлеза и палиативно лечение на костни метастази.
Започва сътрудничество с колеги от Кантоналната болница в гр. Аарау – Швейцария. През 
2000 г. Секцията по радиоизотопна диагностика е домакин на Европейския курс по нуклеарна 
медицина, организиран от Международната атомна агенция. 2005 г. отделението по нуклеарна 
медицина е домакин на Европейското училище по нуклеарна медицина (ESNM).
Клиниката по лъчелечение е без аналог в България. Тя е най-големият високотехнологичен 
лъчетерапевтичен център в страната, единствен оборудван с три линейни ускорителя с 
възможност за прилагане на всички съвременни прецизни лъчетерапевтични техники: 3D 
конформално лъчелечение, модулирано по интензитет лъчелечение (IMRT), обемно модулирано 
ротационно лъчелечение (VMAT), образно насочено лъчелечение (IGRT), стереотактична 
радиохирургия (SRS) и SBRT. 
Оборудването включва и 
компютърен томограф и 
дозиметрична апаратура. 
Клиниката осигурява 
лечение на възрастни 
и деца с онкологични 
и неонкологични 
заболявания. Клиниката 
става факт благодарение 
на дългогодишните усилия 
на ръководството на 
УМБАЛ „Св. Марина“ и 
реализиране на ОПРР 2007–
2013 г. от МЗ. Клиниката е 
официално открита април 
2015 г. Реализирането на 
този амбициозен проект 
и успешният старт на 
клиниката с пациенти става 
възможен с активното 
участие и усилията на целия 
екип на клиниката под 
ръководството на проф. д-р 
Елица Енчева. В клиниката 
работят 5 лекари асистенти. 
Клиниката е база за обучение 
на студенти по медицина, 
дентална медицина и 
рентгенови лаборанти, 
включително и АЕО към МУ-
Варна.
След преместването на 
катедрата в Терапевтична 
болница – Варна през 1987 
г. на работа постъпват нови 
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асистенти – д-р Дияна Тончева, д-р Боян Добрев Балев, д-р Калин Цонев Цонев (1994), д-р 
Чавдар Христов Бъчваров (1996), д-р Радослав Йосифов Георгиев (2003), д-р Павел Бочев 
(2004), д-р Борислав Георгиев Чаушев – ординатор (2004), а след 2008 постъпват още млади 
асистенти: д-р Диляна Боянова Балева, д-р Георги Николаев Вълчев, д.м. (доцент от 2020 г.), 
доц. д-р Марин Пенков, д.м., д-р Георги Николаев Тодоров, д.м., д-р Емилиан Божидаров 
Калчев, д.м., д-р Дарина Иванова Иванова, д-р Живка Данчева Мезан, д.м., д-р Марина Иванова 
Дянкова, д-р Цветелина Йорданова Петрова-Георгиева, д-р София Петрова Чаушева, д-р Таня 
Живкова Стоева, д-р Ралица Попова, д-р Даниела Веселинова Калоянова, д-р Марина Боева, д-р 

Цветелина Георгиева Тенева, 
д-р Калоян Русланов 
Асеновски, д-р Димитрина 
Николова Маркова, д-р 
Съмър Ала Хасун Ел 
Шемери, д-р Миряна 
Димитрова Кондакова, д-р 
Георги Иванов Иванов, д-р 
Теменужка Руменова Радева, 
д-р Диляна Драгомирова 
Паламудова, д-р Теодора 
Стоянова Гуглева, д-р Радина 
Руменова Георгиева.
Преподаватели и 
научни сътрудници към 
2020 г. в направление 
Образна диагностика 
и интервенционална 
рентгенология са: проф. д-р 
Боян Добрев Балев, д.м.; 
доц. д-р Радослав Йосифов 
Георгиев, д.м. – началник на 

Клиниката по образна диагностика; доц. д-р Чавдар Христов Бъчваров, д.м.; доц. д-р Георги 
Николаев Вълчев, д.м.; доц. д-р Марин Бойков Пенков, д.м.; д-р Георги Николаев Тодоров, д.м., 
гл. асистент и асистентите: д-р Емилиан Божидаров Калчев, д.м., д-р Дарина Иванова Иванова, 
д-р Даниела Веселинова Калоянова, д-р Цветелина Георгиева Тенева, д-р Калоян Русланов 
Асеновски, д-р Димитрина Николова Маркова, д-р Съмър Ала Хасун Ел Шемери, д-р Миряна 
Димитрова Кондакова, д-р Георги Иванова Иванов.
Направление Нуклеарна медицина и метаболитна терапия e в състав: проф. д-р Анелия 
Димитрова Клисарова, д.м. – ръководител катедра; д-р Живка Данчева Мезан, д.м. – гл. 
асистент и асистентите - д-р Марина Иванова Дянкова, д-р Цветелина Йорданова Петрова-
Георгиева, д-р София Петрова Чаушева, д-р Таня Живкова Стоева.
Направление Лъчелечение е в състав: проф. д-р Елица Петкова Енчева-Мицова и асистенти - 
д-р Теменужка Руменова Радева, д-р Диляна Драгомирова Паламудова, д-р Теодора Стоянова 
Гуглева, д-р Светлана Василева Билюкова, д-р Радина Руменова Георгиева.
Преподаватели и научни сътрудници, работили в базата на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна 
и напуснали катедрата преди 2020 г.: доц. д-р Стефан Ковачев, д.м.; доц. д-р Лена Маринова 
Петкова-Брайнова, д.м.; доц. инж. Любомир Петров; д-р Стефан Стойчев – гл. асистент; д-р 
Маргарита Богданова – гл. асистент; д-р Диана Тончева Тончева – гл. адм. асистент; д-р Диана 
Маринова Гърдевска – гл. асистент; д-р Калин Цонев Цонев – ст. асистент; д-р Павел Христов 
Бочев – асистент; д-р Петър Петров – асистент; д-р Диляна Боянова Балева – асистент; д-р 
Калоян Йорданов Йорданов – асистент; д-р Христина Ивановска-Пенева – асистент; д-р Кирил 
Желев – асистент; д-р Марина Пенкова Боева – асистент; д-р Ралица Попова – асистент.

Екип на Катедра по образна диагностика, интервенционална 
рентгенология и лъчелечение
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КАТЕДРА ПО ОБЩА И ОПЕРАТИВНА ХИРУРГИЯ

Настоящ ръководител на Катедрата по обща и оперативна хирургия е 
проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н. 
Роден на 10 март 1960 г. във Варна. Завършва ВМИ-Варна през 1986 г. В 
периода 1987–1990 г. работи като общопрактикуващ лекар в гр. Девня. През 
1990 г. е избран за асистент в Катедрата по обща и оперативна хирургия на 
ВМИ-Варна. Специализира „Хирургия“ (1990–1993), „Онкология“ (2002–
2005), както и „Управление на здравеопазването“ (2003–2005). Преминава 
следдипломно обучение за степен „магистър“ по стопанско управление 
(2003–2005). През 1996 г. защитава докторската си дисертация на тема 
„Диагностика и хирургично лечение на ректалния карцином“. През 2001 
г. е избран за доцент по хирургия. От 2004 до 2012 г. е ръководител на 
Катедрата по обща и оперативна хирургия към МУ-Варна. 
В периода 2001–2010 г. е изпълнителен директор на УМБАЛ „Св. Марина“ 
– Варна. През 2008 г. успешно защитава дисертация за придобиване на 
научна степен „доктор на медицинските науки“ на тема „Нови насоки в 
диагностиката и хирургичното лечение на колоректалния карцином“. От 2009 г. е професор 
по хирургия. В рамките на два мандата (2012–2020) е Ректор на МУ-Варна. Под негово 
управление МУ-Варна се превръща в най-високотехнологичното висше учебно заведение 
в България благодарение на въвеждането на дистанционното обучение чрез системата 
Blackboard, симулационно обучение по хирургия, оборудване на редица високотехнологични 
зали за обучение и лаборатории, както и много други. Национален консултант по хирургия, 
председател на Асоциацията на университетските болници в България (АУБРБ) от 2020 г.
Изследователската му дейност обхваща актуални теми в областта на хирургичната онкология 
и по-специално – на колопроктологията, гастроентерологията и хепатологията – нови 
диагностични методи, включително туморни маркери, ендоректална ехография, ендоскопия, 
съвременна образна диагностика, сентинелни лимфни възли, лапароскопска хирургия на 
колоректалния карцином и колоректалните чернодробни метастази и др.
Проф. Иванов е активен член на няколко български и международни научни организации 
– Българското хирургично дружество, СУБ, БЛС, Международната организация на 
хирурзите, гастроентеролозите и онколозите (IASGO – International Association of Surgeons, 
Gastroenterologists, and Oncologists), Международната организация на университетските 
преподаватели – колоректални хирурзи (ISUCRS – International Society of University Colon and 
Rectal Surgeons) и др. Той е главен редактор на „Scripta Scientifica Medica“ (Варна), „Варненски 
медицински форум“ (Medical Forum of Varna) и член на редакционната колегия на българските 
списания „Biomedical Reviews“ и „Хирургия“ и на чуждестранните списания „World Journal of 
Gastrointestinal Surgery“ и „Madridge Journal of Surgery“. Рецензент е на ръкописи, предоставени 
за публикуване в тези списания, както и за сп. „World Journal of Gastroenterology“. Заедно със 
своя екип той организира 14 международни конференции по колопроктология, както и 15-
ия Международен конгрес по колоректална хирургия във Варна (2017). Има над 350 научни 
публикации, между които учебници и отделни глави в монографии, издадени у нас и в чужбина, 
статии в български и чуждестранни научни списания и доклади в сборници от национални и 
международни конференции, конгреси и симпозиуми, проведени у нас и в чужбина. Неговите 
публикации често са цитирани в българската и чуждестранната научна литература. 
Отличен е с почетния златен знак „За заслуги към Варна“ (2015) за принос в развитието на науката 
и медицината. Получава отличия от Българското хирургическо дружество (2008), почетен 
знак „Български лекар“, златна значка за особени заслуги в развитието на миниинвазивната 
хирургия, „Мениджър на годината“ на в. „Форум Медикус“, два пъти награда „Варна“ – 2006 г. с 

Проф. д-р Красимир 
Иванов, д.м.н., 

ръководител катедра
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екип от лекари от УМБАЛ „Св. Марина” – Варна, и през 2010 за откриването на Отделението за 
трансплантации от жив донор, както и награда за „Най-иновативна болница“ за изключителни 
постижения в категорията „Комплексен подход при внедряването на информационни и 
комуникационни технологии“. Заслугите на проф. д-р Красимир Иванов за развитието 
както на медицината, здравеопазването и образованието, така и на националната култура 
и филмовата индустрия му носят признание от различни български градове и институции. 
През 2016 г. той получава златния медал на БЧК за големи заслуги за възстановяването и 
провеждането на Международния фестивал на червенокръстките и здравни филми. През 2017 
г. е удостоен с наградата „За уникален принос в университетското образование по здравни 
грижи“ от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Отличен е като 
„Личност на годината“ за гр. Шумен (2017), става „Почетен гражданин“ на гр. Сливен (2017) за 
приноса му за разрастването на академичните структури в града. На 5 май 2019 г. е удостоен с 
академичното звание „Доктор хонорис кауза“ на ВВМУ „Никола Вапцаров“ – Варна за усилията 
му за реализирането на каузата за откриване на съвместна специалност „Военен лекар“ между 
ВВМУ-Варна, МУ-Варна и ВМА. Великопреславски митрополит Йоан го награждава за заслуги 
към Варненска и Великопреславска епархия с орден „Св. Апостол Андрей Първозвани“. През 
май 2020 г. е избран за председател на АУБРБ. През същата година получава орден „Св. св. 
Кирил и Методий“ с огърлие, връчен от президента на Република България. 
Катедрата по пропедевтика на хирургическите болести е основана 1961 г. на базата на 
хирургическото отделение на ОРКБ-Варна. Основател и първи ръководител е доц. д-р Петър 
Алтънков, а първите асистенти са: д-р Георги Георгиев, д-р Меруда Генова и д-р Петко Петков. 
Oт 1969 г. катедрата се ръководи от проф. д-р Тотю Андреев, а за асистенти са избрани: д-р 
Тодор Тодоров, д-р Нено Кулов, д-р Любомир Пашев, д-р Иван Янчев и д-р Драган Трифонов. 
В катедрата се оформят следните звена: Клиника по стомашно-чревна хирургия със Сектор по 
изгаряния и пластика, Клиника по проктология, Клиника по детска хирургия и Отделение по 
анестезиология, реанимация и интензивно лечение.
Клиниката по стомашно-чревна хирургия, ръководена от доц. д-р Т. Тодоров, заедно със 
Сектора по изгаряния и пластика, е учредена през 1973 г. и ръководена последователно от доц. 
д-р Гр. Григоров, доц. д-р Т. Тодоров и доц. д-р Г. Георгиев, които по-късно стават професори. 
В нея работят асистентите: д-р Л. Пашев, д-р К. Трошев, д-р Т. Темелков, д-р М. Божков и 
д-р Д. Добрев. Първите двама са създали модерна база за изгаряния и пластична хирургия на 
територията на Военна болница – Варна.
Клиниката по колопроктология е създадена като сектор 1983 г. По-късно е обособена като 
самостоятелна клиника и е единствена по рода си в страната. Неин ръководител е доц. д-р Т. 
Темелков, а в клиниката работят д-р М. Божков и д-р Р. Хубенов. Клиниката по детска хирургия 
се създава също като сектор към катедрата, а 1970 г. прераства в Клиника по детска хирургия със 
завеждащ доц. д-р М. Генова и асистенти: д-р А. Шейтанов, д-р Д. Милева, д-р С. Петришки, д-р 
Д. Атанасова и д-р С. Симеонова. Отделението по анестезиология, реанимация и интензивно 
лечение се създава и ръководи 1966 г. от д-р Власаки Власаков. То е първото извънстолично 
отделение за интензивна медицина. Впоследствие като асистенти постъпват: д-р Т. Станчева, 
д-р А. Димитрова, д-р Г. Крумов, д-р С. Драгиева, д-р Е. Райнова и д-р Р. Джиджишева.
От 1988 г. в продължение на 12 години Катедрата по пропедевтика на хирургичните болести 
се ръководи от проф. д-р Темелко Темелков. През 1994 г. тя е преименувана в Катедра по 
обща и оперативна хирургия. В нея функционират 4 самостоятелни клиники – Клиника по 
обща хирургия със стомашно-чревна хирургия с ръководител доц. д-р Борис Корновски, 
Клиника по обща хирургия с колопроктология с ръководител проф. д-р Т. Темелков, Клиника 
по анестезиология, реанимация и интензивно лечение с ръководител доц. д-р Теменужка 
Станчева и Клиника по детска хирургия с ръководител доц. д-р Александър Шейтанов. От 
2000 г. ръководител на катедрата е доц. д-р Т. Станчева, а от 2005 г. е избран за ръководител 
доц. д-р Кр. Иванов с асистенти: д-р Г. Кобаков, д-р В. Игнатов, д-р Щ. Щерев, д-р Д. Добрев, 
д-р Н. Колев, д-р Б. Денчев и ординатор Ев. Драгнев.
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През 1990 г. е създаден Сектор по ендоскопска, лазерна и миниинвазивна хирургия. Секторът е 
оборудван с ендоскопска апаратура, включваща ректосигмофиброколоноскопи, гастроскопи, 
бронхоскопи, холедохоскопи, нефроскоп, дуоденоскоп и ND-YAG-лазер. Извършват се 
диагностични изследвания на храносмилателния тракт и терапевтични миниинвазивни 
хирургически интервенции. От 1995 г. се осъществява миниинвазивна лапароскопска 
хирургия и диагностика, интраоперативна холедохоскопия с екстракция на конкременти, 
постоперативни папилосфинктеротомии с екстракция на конкременти и екстракция на 
конкременти през фистулния ход след Керов дренаж. Направени са лазерни дезобструкции 
на обтуриращи тумори на трахеята. През последните години са внедрени и лапароскопски 
операции при хиатални хернии и хернии на коремната стена.
От 2001 г. катедрата се базира в болница „Св. Марина“, където в началото се оборудват клиниките: 
ОАРИЛ, оперативно отделение, стационарни отделения по обща и оперативна хирургия, а 
по-късно сектор по съдова хирургия, сектор по детска хирургия и сектор по ендоскопска и 
миниинвазивна хирургия. Клиника по обща и оперативна хирургия е сформирана в базата на 
МБАЛ „Св. Марина“ 2000 г. Началник на клиниката е проф. д-р Т. Темелков, който е избран 
за Ректор на МУ-Варна (1999–2004). В своята структура тя включва Сектор по хирургия на 
хранопровода и стомаха, Сектор по обща хирургия и колопроктология (зав. сектор доц. Кр. 
Иванов), Сектор по ендоскопска, лазерна и миниинвазивна хирургия (зав. сектор д-р В. Игнатов) 
и оперативно отделение (зав. отделение д-р Е. Кирязов). В Клиниката по обща и оперативна 
хирургия работят още доц. д-р Б. Корновски, д-р Д. Добрев, д-р Щ. Щерев, д-р Г. Кобаков, д-р 
Н. Колев и ординаторът д-р Е. Драгнев. Обемът на извършваните оперативни интервенции 
обхваща цялата спешна и планова патология на стомашно-чревния тракт – хранопроводна, 
стомашна, чернодробна, панкреатична и жлъчна хирургия и колопроктология. Извършват се 
лапароскопски холецистектомии, въведени за първи път във Варна от проф. Темелков (1994). 
Той е въвел 56 нови оперативни метода, от които 17 за първи път в страната. През 2006 г. 
към катедрата се създава и Отделение по еднодневна хирургия с включени към него кабинети 
по ендоскопска и миниинвазивна хирургия. Катедрата е със съвременно ниво за преподаване 
и обучение на студенти от Ш курс, стажант-лекари и бакалаври по здравен мениджмънт; 
мед. сестри. През изминалите години клиниките, съставящи катедрата, са база за обучение, 
специализация и усъвършенстване на млади лекари, като преподавателите й участват в 
държавните изпитни комисии за придобиване на специалност по хирургия. В периода на 
развитие учебната дейност протича и в извънучебно време. Създаденият кръжок провежда 
редовни теоретични сбирки и оперативни следобеди, в които се извършват операции от 
преподаватели и асистенти и от страна на студентите. Кръжокът е ръководен от д-р П. Петков, 
д-р М. Генова, д-р Л. Пашев и д-р Т. Темелков. Научната дейност се провежда чрез резултати, 
получени от експериментални операции върху опитни животни, както и разработване на 
научни изследвания при болни, оперирани в клиниката. В настоящия момент преподаването 
се извършва чрез мултимедийни презентации и филми с коментар по тях.
След избирането на проф. Кр. Иванов за изпълнителен директор на болницата и ръководител 
на катедрата се извършва ускорено въвеждане на модерни интранет и интернет системи за 
комуникации, информационно осъвременяване на научния и учебния процес. Снабдяването с 
модерна апаратура, особено в операционните зали, дава възможност за разширяване на обема, 
подобряване качеството на оперативната работа, а оттам и възможности за разширяване 
на научните разработки. Сътрудниците на катедрата добиват популярност чрез участия в 
национални и международни прояви. Те участват в международни хирургически организации: 
Международното общество на университетските колоректални хирурзи; Международна 
асоциация на хирурзи и гастроентеролози; Европейския колеж на хирурзите и др. 
Клиниката е център за специализация по колопроктология и организатор на четиринадесет 
национални конференции по колопроктология с международно участие, прераснали 
впоследствие и в международни конгреси по колоректална хирургия. Клиниката разполага 
със собствена уебстраница – www.gisurgery.bg. През 1997 г. Клиниката по обща и оперативна 
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хирургия започва да издава електронно списание по гастроинтестинална хирургия на 
английски език, а от 2001 г. издава сп. „Българска колопроктология“.
През 2003 г. в базата на МБАЛ „Св. Марина“ е създаден сектор „Съдова хирургия“, 
който през 2006 г. е трансформиран в Отделение по съдова хирургия. В отделението се 
извършва: реконструктивна хирургия при аневризми на коремната аорта и периферните 
артерии, при хронична артериална недостатъчност – байпас операции в аортоилиачния, 
феморопоплитеалния и тибиални сегменти. 
Клиниката по детска хирургия е основана през 1970 г. към Катедрата по пропедевтика на 
хирургическите болести от проф. д-р Петър Алтънков, ръководител на катедрата. Първият 
ръководител на клиниката е проф. д-р Меруда Генова-Алтънкова (до 1989). Първите асистенти 
в клиниката са д-р Ал. Шейтанов, д-р Д. Милева и д-р М. Ризова. През 1989 г. ръководител 
на клиниката става доц. д-р Ал. Шейтанов. Има седем рационализации и едно изобретение, 
както и 126 публикации в наши и чужди списания и сборници. В клиниката работи доц. Хр. 
Денчев, който спомага за разкриване и развитие на детската урология. Клиниката е базирана 
в МБАЛ „Св. Анна“. Функционално са разкрити следните сектори: хирургия на новороденото, 
интензивен, гръдна и коремна хирургия. Клиниката има самостоятелна операционна. В 
клиниката работят асистентите д-р Св. Петришки и д-р П. Кокенски. От 2006 г. те се пребазират 
в МБАЛ „Св. Марина“ и се създава Сектор по детска хирургия. 
През първото десетилетие на новия век са завършени три хабилитации: две доцентури – доц. 
д-р Валентин Игнатов, д.м., и доц. д-р Никола Колев, д.м., както и една професура – проф. д-р 
Красимир Иванов, д.м.н.
През 2005 г., след обособяването на Отделението по еднодневна хирургия, се създава 
Първа клиника по хирургия, ситуирана на 6-и и 2-ри етаж. След конкурс за началник на 
новосъздадената Първа клиника по хирургия е избран доц. Валентин Игнатов, д.м. През този 
период като асистенти биват привлечени д-р Антон Тонев, д-р Дилян Петров. Д-р Георги 
Иванов се присъединява към Сектора по детска хирургия. Към този момент Първа клиника по 
хирургия е ситуирана чрез 45 бр. легла, в т.ч. 25 – Отделение по коремна хирургия; Отделение 
по еднодневна и ендоскопска хирургия – 10 легла; Детска хирургия – 10 легла. Оперативно 
отделение – без легла. Клиниката става специализиран център за диагностика и лечение 
на всички доброкачествени и злокачествени заболявания на стомашно-чревния тракт с 
функционална лапароскопска и ендоскопска диагноза и лечение. Секторът по ендоскопска, 
лазерна и миниинвазивна хирургия се оборудва с модерна ендоскопска апаратура. Въведени 
са миниинвазивните лапароскопски операции при редица заболявания. 
През 2012 г. проф. Красимир Иванов е избран за Ректор на МУ-Варна. Заедно с това за 
ръководител катедра е избран проф. Никола Колев, д.м.н. За този период е характерно бурното 
навлизане на нови електронни технологии за преподаване. Внедрени са методи на обучение, 
включващи телемедицина и телехирургия, сведени до индивидуално ниво на обучаващия 
се. Става възможно ежедневно наблюдение и обучение на операции на живо, директно от 
операционните зали на Първа клиника по хирургия, от всяка една точка на МУ-Варна. Разширява 
се обучителната база в реалното и виртуалното пространство, което става притегателна сила 
за множество български и чуждестранни студенти, ежедневно преминаващи през базите на 
катедрата. Забележително събитие е внедряването на електронната система Blackboard, която 
дава възможност за индивидуализирано електронно и дистанционно обучение на студенти 
и специализанти. Осъществяват се две хабилитации – на проф. Валентин Игнатов, д.м., и 
проф. Никола Колев, д.м.н. В Първа клиника по хирургия започва все по-масовото навлизане 
на миниинвазивни методи на диагностика и лечение. Доброкачествените и злокачествени 
заболявания на гастроинтестиналния тракт рутинно се лекуват чрез лапароскопски способ 
под методичното ръководство на проф. Красимир Иванов, д.м.н., като един от пионерите на 
лапароскопската и миниинвазивна хирургия в България. Извършват се лапароскопски резекции 
на ректума, лапароскопски десни и леви хемиколектомии при колоректален рак, лапароскопски 
проктоколектомии при IBD, лапароскопско лечение на доброкачествени и злокачествени 
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заболявания на надбъбречна жлеза. Под егидата на проф. Валентин Игнатов, д.м., който през 
посочения период последователно заема позициите началник на Първа клиника по хирургия, 
директор на Лечебна и диагностична дейност на УМБАЛ „Св. Марина“ и изпълнителен 
директор на УМБАЛ „Св. Марина“, възможностите на Сектора по ендоскопска, лазерна и 
миниинвазивна хирургия излизат на едно ново и съвременно ниво, включващо ендоскопско 
хирургично лечение на доброкачествени и ранни злокачествени форми на ректален рак, като 
на тази тема в катедрата е защитена дисертация – д-р А. Тонев. Рутинната практика става 
ендоскопското лечение на редица доброкачествени заболявания на хепатобилиарната система 
като жлъчнокаменна болест на билиарните пътища, други заболявания, водещи до механичен 
иктер, доброкачествени и злокачествени заболявания на черния дроб и др. Наложеното като 
стандарт миниинвазивно лечение на хиатални хернии води до защита на дисертационен труд 
на д-р Щерю Щерев (2014), който впоследствие се хабилитира. Успешни защити на дисертации 
полагат д-р Дилян Петров – на тема „Съвременен подход в диагностиката и лечението на 
усложнената дивертикулоза на колона“, и д-р Георги Иванов – на тема „Съвременен подход при 
диагностиката и хирургичното лечение на чернодробната ехинококоза при деца и възрастни“. 
Д-р Иванов провежда успешна специализация в Harvard Medical School, Бостън, САЩ. Към 
катедрата след конкурс се присъединява д-р Александър Златаров. 
През 2016 г. проф. Колев печели втори мандат като ръководител катедра. През периода 2016-2020 
академичният състав на катедрата се обогатява чрез присъединяването на асистенти в лицето 
на д-р Диан Димов, д-р Мехмет Хадживели, който се присъединява към катедрата след успешно 
завършена специализация в УМБАЛСМ „Пирогов“ – София. След конкурси се хабилитират 
доц. Антон Тонев, д.м., и доц. Дилян Петров, д.м. Д-р Александър Златаров успешно защитава 
дисертационен труд на тема „Нови методи в лапароскопското лечение на хиаталните хернии“. 
Развитието на катедрата се затвърждава чрез привличането на външни преподаватели в лицето 
на доцент Веселин Маринов, д.м. – специалист по миниинвазивна и лапароскопска хирургия, 
и доцент Йоланта Заякова, д.м. – специалист по пластична и възстановителна хирургия. Чрез 
спечелен грант от МУ-Варна в рамките на катедрата се въвежда в експлоатация роботизирана 
система за миниинвазивна хирургия „Да Винчи“. Възможностите на робота „Да Винчи“ 
създават едно ново, модерно и лесно разпознаваемо лице на катедрата както в България, така 
и в Европа. Новата система започва своята ежедневна работа чрез екип от хирурзи, водени от 
проф. Красимир Иванов, положили обучение и сертифицирани в IRCAD, Страсбург, Франция. 
Чрез него става възможно лечението на злокачествените заболявания в малкия таз да бъде 
пренесено от бъдещето в настоящето. В диагностичната практика се въвежда ендоскопска 
система за ендолуменна ехография, която дава възможност за много детайлен оглед на 
принципно трудни за диагностика заболявания, засягащи основно хепатобилиарната система. 
Към катедрата се присъединяват като асистенти д-р Борис Андонов и д-р Тургай Калинов. 
След организационни промени в структурите на МУ-Варна в Катедрата по обща и оперативна 
хирургия се влива Секторът по лицево-челюстна хирургия, като към числения състав на 
катедрата се присъединяват проф. Цветан Тончев, д-р Столе Зафироски, д-р Георги Киримов, 
д-р Янко Янков. Историята на лицево-челюстната хирургия във Варна официално води своето 
начало със създаването на Сектор по лицево-челюстна хирургия (1970) с ръководител доц. д-р 
Димитър Клисаров. През 1976 г. той защитава дисертация на тема „Лечение на фрактурите 
на долната челюст“ и е хабилитиран 1989 г. Придобива две специалности – „Хирургична 
стоматология“ (от 2007 г. „Орална хирургия“) през 1965 г. и „Лицево-челюстна хирургия“ 
(1967). В сектора през годините работят д-р Софка Пенчева, д-р Петър Леонидов и д-р Виктор 
Желев. Основните лечебни и научни разработки са в областта на лицевия травматизъм и 
вродените цепки в лицево-челюстната област. В структурата на Военноморска болница 1988 
г. е създадено Отделение по лицево-челюстна хирургия с началник д-р Милко Дюлгеров. В 
отделението работят д-р Лиляна Димитрова и д-р Цветан Тончев.
Клиниката по лицево-челюстна хирургия в УМБАЛ „Света Марина“ – Варна е създадена 
през юли 2007 г. от д-р Цветан Тончев по време на мандата на доц. д-р Красимир Иванов 
като изпълнителен директор на болницата. Д-р Цветан Тончев защитава дисертация на тема 
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„Клинични и функционални резултати при пластика на долната устна по Karapandzic“ пред 
Специализирания научен съвет по стоматология и лицево-челюстна хирургия при ВАК (2006). 
Последователно е избран за доцент (2010) и за професор (2016). Придобива три специалности 
– „Хирургична стоматология“ (от 2007 г. „Орална хирургия“) (1992), „Лицево-челюстна 
хирургия“ (2003) и „Дентална имплантология“ (2014). Магистър по здравен мениджмънт от 
2008 г. Проф. д-р Цветан Тончев е декан два мандата на новосъздадения Факултет по дентална 
медицина (ФДМ) към МУ-Варна (2010–2018). Понастоящем клиниката разполага с дванадесет 
легла и е разположена на деветия етаж в основния корпус на болницата. Щатният лекарски 
състав включва четирима специалисти – проф. д-р Цветан Тончев, д-р Милко Дюлгеров, д-р 
Виктор Желев, д-р Янко Янков, и един специализант – д-р Борислава Тончева. През годините в 
клиниката са работили д-р Карен Джабалян, д-р Християн Каназирев и д-р Невена Караджова. 
В клиниката са се обучавали десетки специализанти по медицински и дентални специалности, 
като в момента трима са започнали специализация. Клиниката е единственият център за 
диагностика, лечение и консултации на болни по специалността в Източна България. Като част 
от УМБАЛ „Св. Марина” – Варна предлага на болните най-съвременна диагностика и лечение. 
Разполага с възможности и реализира консултации на всички медицински специалисти на най-
високо професионално ниво. В клиниката се извършват приблизително около 1000 операции 
годишно на пациенти от всички възрастови групи със заболявания в лицево-челюстната 
област и шията. За първи път в България тук са въведени и се прилагат пластика на долната 
устна по Karapandzic, използването на facelift достъп със SMAS техника при оперативното 
лечение на туморите на околоушната жлеза. Фундаментален принос в диагностиката на 
заболяванията в лицево-челюстната област и шията за страната е въведената като рутинно 
средство тънкоиглена аспирационна биопсия (ТАБ), позволяваща в голям процент от случаите 
до 24 часа да се определи лечебното поведение при различни патологични състояния.
През 2020 г. за ръководител катедра е избран проф. Красимир Иванов, д.м.н. Проф. Валентин 
Игнатов, д.м., е избран за Ректор на МУ-Варна. Настоящият състав на клиниката се състои от 
шестима професори, петима доценти, един главен асистент и осем асистенти: ръководител 
катедра – проф. д-р Красимир Димитров Иванов, д.м.н.; сътрудници – проф. д-р Никола 
Йорданов Колев, д.м.н.; проф. д-р Валентин Любомиров Игнатов, д.м.; проф. д-р Цветан Любенов 
Тончев, д.м.; проф. д-р Красимира Калинова Атанасова-Георгиева, д.м.; проф. д-р Антоний 

Тончев Филипов, д.м.; доц. 
д-р Щерю Николаев Щерев, 
д.м.; доц. д-р Дилян Петров 
Петров, д.м.; доц. д-р Антон 
Йорданов Тонев, д.м.; доц. 
д-р Йоланда Константинова 
Папазова, д.м.; доц. д-р 
Веселин Мари нов Маринов, 
д.м.; гл. ас. д-р Георги 
Христов Иванов, д.м.; ас. д-р 
Диян Драгнев Димов; адм. 
ас. д-р Александър Каменов 
Златаров, д.м.; ас. д-р Мехмед 
Бехчет Хадживели; ас. д-р 
Георги Христов Киримов; ас. 
д-р Столе Зафироски; ас. д-р 
Янко Георгиев Янков, д.м.; 
ас. д-р Борис Венциславов 
Андонов; ас. д-р Тургай 
Тургай Калинов.Екип на Катедра по обща и оперативна хирургия
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КАТЕДРА ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ, СПЕШНА И 
ИНТЕНЗИВНА МЕДИЦИНА

Настоящ ръководител на структурата (с мандат до 2021 г.) е проф. д-р 
Вилиян Христов Платиканов, д.м. Роден през 1959 г. в град Севлиево. 
Завършва Немска езикова гимназия – Ловеч (1978) и медицина във ВМИ-
Плевен (1984). Придобива специалност „Анестезиология и интензивно 
лечение“(1991), защитава дисертационен труд и придобива научна 
степен „доктор“ (2000). През 2005 г. придобива научно звание „доцент“ в 
КООХАИЛ, МУ-Варна. За периода 2008–2010 г. има проведена и завършена 
специализация за сертифициран преподавател по анестезиология към 
Световната федерация на анестезиолозите (WFSA - ISIA); през 2010 г. 
завършва магистратура „Здравен мениджмънт”; за периода 2008–2010 
г. е член на СНС по хирургия при ВАК. Професионален стаж и опит: 
общопрактикуващ лекар в с. Славяни, община Ловеч (1985); анестезиолог 
в гр. Никопол (1986); анестезиолог в УМБАЛ – Плевен (1987–2005); 
началник на Сектор по АИЛ към Катедра по неврология и неврохирургия, 
МУ-Плевен и УМБАЛ „Георги Странски“ – Плевен (1989–2005); доцент по 
анестезиология в КАИЛ, УМБАЛ „Св. Марина” – Варна (2005–2007); от 2007 
и в момента – началник КАИЛ, УМБАЛ „Св. Марина” – Варна; съветник по трансплантология 
на министъра на здравеопазването (2009–2010); национален консултант по трансплантология; 
специализации – Австрия, Германия, Швейцария, Англия, Сърбия, Словакия (2009–2010). През 
2013 г. получава научното звание „професор“. Има над 400 публикации, а професионалните 
му интереси са: анестезиология и интензивни грижи, трансплантология, лечение на остра и 
хронична болка, сепсис, управление на трудни дихателни пътища и над 400 публикации.
Катедрата по анестезиология, спешна и интензивна медицина в настоящия й вид – КАСИМ, 
е основана през 2013 г. с решение на Академичния съвет на МУ-Варна, протокол 5/04.03.2013. 
Основател и първи ръководител е проф. д-р Вилиян Платиканов, д.м. По това време в състава 
на катедрата е бил включен и УНС „Морска медицина“, като наименованието на катедрата е 
било Катедра по анестезиология, спешна, интензивна и морска медицина – КАСИММ. По-
късно този сектор се отделя и включва към Катедрата по медицина на бедствените ситуации. 
С последната структурна промяна, направена с решение на АС № 14 от 15.11.2016 г., катедрата 
придобива настоящия си вид и наименование.
Катедрата е базирана в Клиника по анестезиология и интензивно лечение (КАИЛ) в УМБАЛ 
„Св. Марина“. Основни сектори на КАИЛ: „Анестезиология“, „Интензивно лечение“, „Лечение 
на болката“. Във всички сектори, освен лечебна дейност, се извършва и учебно-преподавателска 
и научна такава. 
КАСИМ е създадена на база на съществуващата от дълго време Клиника по анестезиология, 
реанимация и активно лечение – КАРИЛ, формирана като наследник на структурирано през 
1968 г. към Катедрата по пропедевтика на хирургически болести Отделение по анестезиология, 
реанимация и интензивно лечение – ОАРИЛ, ръководено от д-р Власаки Власаков – главен 
асистент към катедрата на база МБАЛ „Св. Анна“ (бивша Окръжна болница). Лечебната дейност 
тогава се осъществява в два сектора – анестезиологичен и реанимационен. Анестезиологичният 
сектор обхваща работа в 18 операционни зали. В реанимационния сектор се провежда лечение 
на всички болни със съчетани травми: шок, тежки черепно-мозъчни травми, тежки гръдни 
травми и болни с тежки следоперативни усложнения, а до създаването на съответните 
интензивни сектори към ВУБ – и на такива с отравяния, инсулти и инфаркти, нуждаещи се 
от изкуствена белодробна вентилация. Oт 1990 г. ОАРИЛ става Клиника по анестезиология, 
реанимация и интензивно лечение с ръководител доц. д-р Теменужка Станчева. През 2001 г. 

Проф. д-р Вилиян 
Платиканов, д.м., 

ръково дител катедра
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клиниката се пребазира на територията на МБАЛ „Св. Марина“, където също се състои от 
анестезиологичен и реанимационен сектор, оборудвани със съвременна анестезиологична 
и респираторна апаратура. Анестезиологичният сектор осъществява анестезиологичната 
дейност в девет операционни зали, както и тези в Клиниката по детска онкохематология, 
Интензивно кардиологично отделение, Клиника по психиатрия, ендоскопски и ангиографски 
кабинети, скенер. Реанимационният сектор тогава се състои от 10 легла, на които се лекуват 
всички болни, нуждаещи се от дихателна и сърдечно-съдова реанимация. Асистентите, 
работещи към клиниката, са: д-р Е. Петрова, д-р Г. Крумов, д-р Г. Хаджиев, д-р С. Симеонов и 
д-р Т. Стелиянова. От 2005 г. към клиниката е назначен на работа доц. д-р В. Платиканов.
Днес анестезии и интензивно лечение съгласно медицинските стандарти се провеждат в 15 
операционни зали, хибридни зали за инвазивни и образни изследвания и манипулации, 
централна КАИЛ с 30 интензивни легла, реанимация за кардиохирургични пациенти с 10 
интензивни легла, сектори за интензивно лечение но кардиология, респираторна медицина, 
неврология, педиатрия и др. Във Факултета по дентална медицина на МУ-Варна има обособен 
самостоятелен сектор за анестезиология и интензивно лечение. В личния състав на КАИЛ 
влизат 45 лекари, 60 медицински сестри и 25 санитари. 
Преподавателската дейност на клиниката обхваща обучението на студентите от III и V курс, 
стажант-лекарите и специализантите в МУ-Варна, в МК-Варна и филиалите на МУ в Сливен, 
Шумен и В. Търново. КАСИМ разполага с 3 учебни зали на база КАИЛ и 2 учебни зали в 
Центъра за симулационно обучение, оборудвани с най-съвременна техника. Учебна дейност се 
извършва и във всички лечебни сектори, тъй като спецификата на обучение по специалността 
е неразривно свързана с лечебните действия на екипите. Преподавани дисциплини са 
„Анестезиология и интензивно лечение“ и СИД „Спешна медицина“. Провеждат се и държавни 
основни обучения по програмата на държавно специализиране в областта на анестезиология 
и интензивно лечение.
Научната дейност обхваща разнообразни области на анестезиологията и реанимацията с 
акценти: трансплантология, реанимация при давене и удавяне; реанимация при коматозно 
болни; ентерално и парентерално хранене; регионални техники на анестезията.
В момента по акредитираните докторски програми в областта на анестезиологията и 
интензивната медицина се обучават 7 редовни докторанти, защитените дисертации за 

придобиване на научната 
и образователна степен 
„доктор“ са 4. 
Научно-преподавателският 
състав включва 1 професор, 
1 доцент, 1 главен асистент и 
6 асистенти.
Настоящият състав на 
структурата включва 
хабилитираните препо-
даватели проф. В. 
Платиканов, доц. Найденова, 
главен асистент - д-р Петя 
Иванова, асистентите – 
д-р Младенов, д-р Занев, 
д-р Илиева, д-р Георгиева, 
д-р Нейкова, д-р Али, 
докторанти – д-р Младенов, 
д-р Занев, д-р Илиева, д-р 
Георгиева, д-р Нейкова, д-р 
Али, д-р Здр. Иванова.

Екип на Катедра по анестезиология, спешна и интензивна медицина
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КАТЕДРА ПО ХИРУРГИЧЕСКИ БОЛЕСТИ

Настоящ ръководител на катедрата е проф. д-р Росен Евгениев Маджов, 
д.м.н. 
Роден е през 1956 г. в гр. Балчик. Завършва медицина в МУ-Варна (1983) с 
пълно отличие от държавните изпити. Има придобити специалности по 
хирургия (1988) и онкология (2007). Защитава дисертационен труд за ОНС 
„доктор“ (1999) и през 2002 г. е хабилитиран като доцент към Катедра по 
хирургически болести. От 2011 г. е магистър по здравен мениджмънт. От 
2003 е началник на Втора клиника по хирургия, УМБАЛ „Св. Марина“. През 
2008 г. защитава дисертационен труд за доктор на медицинските науки 
и от 2009 г. е хабилитиран като професор по хирургия. Републикански 
консултант по хирургия за Североизточна България. 
Международни специализации: Israel, Tel Aviv, Chaim Sheba Medical Center 
1993; Greece, Athens, Hellenic Anticancer Institution 1994; Germany, Aesculap 
Academy – Advanced Laparoscopic Training, 2005; Rome, Italy; Oncologic 
Hospital “Regina Elena”, 2006; Hannover, University Hospital, Germany - 2011. 
През периода 2004–2012 г. е зам.-ректор по научноизследователската 
дейност (НИД) на МУ-Варна. В периода 2012–2020 е председател на Общото събрание на МУ-
Варна, а от 2020 г. е зам.-председател на ОС.
Членство в научни медицински организации: Българско хирургическо дружество, зам.-
председател (2006–2014); председател на БХД (2014–2016); член на борда на European Society of 
Surgery (ESS) – 2015; президент на ESS – 2018; Българска асоциация на хирурзи, гастроентеролози 
и онколози – 1996; БЛС, Съюз на учените в България; International Association of Surgeons and 
Gastroenterologists (IASGO) – от 1993; Intern. Hepato-Pancreato-Biliary Association (IHPBAE) и 
E-AHPBA, 2014; European Digestive Surgery. Почетен член на Academia Romana di Chirurgia, 
Roma, Italy, 2006.
Почетен член на: Румънското хирургическо дружество, 2008; Унгарското хирургическо 
дружество, 2018; ARCHBPTH, 2015; БХД, 2018.
Основни научни интереси: хепатобилиарна и панкреатична хирургия; хирургия на ГИТ; 
постоперативни усложнения; миниинвазивна хирургия; херниология. Има над 300 публикации 
в България и чуждестранни научни списания и над 100 участия с доклади в международни/
национални научни конгреси. Под негово ръководство за защитени 9 дисертации за ОНС 
„доктор“. Има над 50 участия в научни журита за дисертационни трудове и академични 
длъжности. Член е на редколегиите на: „Scripta Scientifica Medica“, „Hepato-Gastroenterology“, 
„Chirurgia“ (Buc); „Review Board of Scientific Journals International“; „Хирургия“ (Bg); 
„Висцерална хирургия“ (Bg); „Madridge Journal of Surgery“ (MJS). Носител на множество наши 
и чуждестранни награди като лекар, хирург, учен, преподавател. Награда „Варна“ 2010. Член 
на Постоянната комисия по здравеопазване и спорт, НАОА. 
Катедрата по хирургически болести е създадена през 1962 г. Първоначално нейна база е 
хирургическото отделение на Градска болница – Варна. През 1962 г. постъпват първите 
асистенти: д-р Т. Тодоров, д-р П. Червенков, д-р Н. Кулов, д-р Н. Миланов, д-р Л. Господинов и 
д-р И. Янчев. Следващите асистенти, които се назначават, са д-р Д. Трифонов, д-р Б. Корновски, 
д-р Я. Кузманов, а от 1979 д-р Д. Атанасов и д-р Сергей Глинков. През 1967 г. Катедрата е 
пребазирана в новопостроения блок на територията на ПОКБ-Варна, заедно с Катедрата по 
пропедевтика на хирургическите болести. 
Основател и ръководител (1962–1963) на Катедрата по хирургически болести е доц. д-р Петър 
Алтънков. През учебната 1963/1964 г. ръководител на катедрата е доц. д-р Пейо Мишев. През 
учебната 1964/1965 г. за ръководител на катедрата е избран доц. д-р Тотьо Андреев, а от 1968 г. 

Проф. д-р Росен 
Маджов, д.м.н., 

ръково дител катедра
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до пенсионирането си през 1976 г. – проф. д-р Петър Алтънков. През 1972 
г. двете хирургически катедри се интегрират; а през 1979 г. се разделят 
отново. 
Ръководители на Катедрата по хирургически болести през годините 
са: проф. д-р Андрей Стойчев (1976–1980); проф. д-р Георги Георгиев 
(1980–1988); проф. д-р Петър Червенков, д.м.н. (1988–1996); доц. д-р 
Яко Кузманов (1996–2004); доц. д-р Радослав Стоянов Радев (2004–2012); 
проф. д-р Росен Маджов, д.м.н. (от 2012).
Проф. д-р Т. Андреев завършва медицина в Австрия през 1940 г., след 
което работи във ВМИ-София като асистент и в Катедрата по урология на 
ИСУП – като главен асистент и доцент. Проф. д-р П. Алтънков е ученик 
на проф. д-р Параскев Стоянов. Работи при проф. д-р Г. Капитанов в 
Катедрата по пропедевтика на хирургическите болести на ВМИ-София 
и е един от първите асистенти в Катедрата по оперативна хирургия с 
топографска анатомия с ръководител проф. Брохович от Москва. Проф. 
д-р Алтънков е пионер в преливането на консервирана кръв у нас. 
Проф. д-р Георгиев завършва ВМИ-София (1947) и постъпва във ВМИ-
Варна (1961) като асистент. През 1975 г. след успешна защита на дисертация 
за кандидат на науките е избран за доцент. Защитава дисертация за 
доктор на медицинските науки (1983) и през 1986 г. е избран за професор. 
Активен член на Българското хирургическо дружество. С голям принос в 
развитието на хирургията на гастроинтестиналния тракт. Автор на редица 
учебници и монографии по хирургия за студенти и специализанти.
Проф. д-р Петър Червенков завършва медицина през 1954 г. и е избран 
за асистент през 1963 г. Защитава кандидатска дисертация през 1974 г. От 
1973 г. е ръководител на Клиниката по жлъчно-чернодробна хирургия. 
През 1975 г. е избран за доцент към катедрата. Защитава дисертация за 
„доктор на медицинските науки“ (1984) и през 1986 г. е избран за професор. 
Проф. Червенков е един от пионерите с голям принос за развитието на 
хепатобилиарната и панкреасната хирургия у нас. Има над 200 публикации 
и участия с доклади на наши и чуждестранни хирургични конгреси и 
конференции. Под негово ръководство има защитени две кандидатски 
дисертации и една дисертация за ОНС „доктор“.
Доц. д-р Я. Кузманов завършва медицина (1965), избран е за асистент 
през 1966 г., защитава кандидатска дисертация (1986) и е избран за 
доцент през 1989 г. Той е основател и ръководител на Клиниката по 
гръдна хирургия към катедрата. Има съществен принос за развитието 
на гръдната хирургия във Варна и България. Има над 100 публикации и 
участия в научни хирургически форуми по теми от хирургията на белия 
дроб, хирургията на млечната жлеза, хирургията на щитовидната жлеза. 
Под негово ръководство защитава дисертация и д-р Р. Радев.
Проф. д-р Радослав Стоянов Радев, д.м., завършва Медицински факултет 
в Медицинска академия – София през 1979 г. Придобива специалност по 
хирургия (1986) и по гръдна хирургия (2001). Работи като ординатор в 
Хирургическо отделение, ОРБ – Толбухин (1979-81); от 1983 г. е асистент 
в Клиниката по сърдечно-съдова хирургия; старши асистент в Клиниката 
по гръдна хирургия – 1986 г.; главен асистент в Клиниката по гръдна 
хирургия – 1989 г.; от 2004 г. е началник на Клиниката по гръдна хирургия. 
Специализира сърдечна хирургия в Медицинска академия – София през 
1984 г. Защитава дисертация и придобива ОНС „доктор“ през 2000 г. Има 
над 90 научни публикации и съобщения у нас и в чужбина. Член е на БХД, 

Доц. д-р Петър 
Алтънков, основател 
и пръв ръково дител на 
катедрата

Проф. д-р Петър 
Червенков, д.м.н., 
ръково дител катедра 
(1988-1996)

Доц. д-р Яко Кузманов, 
д.м.н., ръково дител 
катедра (1996-2004)
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Управителния съвет на РК на БЛС – Варна, СУБ, Управителния съвет на 
Българска асоциация по гръдна и сърдечно-съдова хирургия, E.A.E.S. 
(Европейската асоциация по ендоскопска хирургия), ESTS (Европейската 
асоциация по гръдна хирургия), CTSNet (Cardio-Thoracic Surgery Net), 
ESTS (European Society of Thoracic Surgeons), редакционната колегия на 
сп. „Сърце – бял дроб“. Хабилитиран е като доцент през 2003 г., а като 
професор - 2012 г. От 2011 до 2018 г. е декан на МФ на МУ-Варна.
От 1979 г. в структурата на Катедрата по хирургически болести влизат: 
УНС по коремна хирургия, УНС по гръдна хирургия, УНС по сърдечно-
съдова хирургия, УНС по урология, УНС по ортопедия и травматология. 
През 2008 г. УНС по ортопедия и травматология се обособява като 
самостоятелна катедра. От 2018 г. УНС по съдова хирургия се обособява 
като самостоятелна Катедра по сърдечно-съдова хирургия. 
Понастоящем структурата на Катедрата по хирургически болести включва 
триУС: по коремна хирургия, по гръдна хирургия и по урология.
Настоящият състав на ка тед-
рата включва: хабили ти рани 
препо дава тели – проф. Росен 
Маджов, д.м.н.; проф. Румен 
Ненков, д.м.; проф. Радослав 
Радев, д.м.; доц. Васил 
Божков, д.м.; доц. Тошо Ганев, 
д.м.; доц. Илко Плачков, д.м.; 
доц. Пламен Чернополски, 
д.м.; доц. Николай Ефтимов, 
д.м.н.; доц. Деян Анакиевски, 
д.м.; асистенти – гл. 
административен асис тент 
д-р Дилян Чаушев, д.м.; гл. 
ас. д-р Тодор Иванов, д.м.; 
гл. ас. д-р Атанас Лисничков, 
д.м.; ас. д-р Вяра Драганова 
(докторант); ас. д-р Христо 
Ников (докторант); ас. д-р 
Даниел Буляшки (докторант); ас. д-р Борислав Петров (докторант); ас. д-р Катерина Маринова 
(докторант); ас. д-р Николай Цветков (докторант); ас. д-р Тони Стателов (докторант); ас. д-р 
Александър Сандулов (докторант); ас. д-р Боян Лазаров (докторант); ас. д-р Павел Абушев; ас. 
д-р Инна Гочева Иванова; ас. д-р Дойчин Николов.

Учебен сектор по коремна хирургия
Ръководител на сектора е доц. д-р Васил Марков Божков, д.м. Роден през 1973 г. Завършва 
средно образование (1992) във Френската езикова гимназия – Варна, а висше образование 
(1998) в МУ-Варна. От 01.1999 г. е специализант по обща хирургия във Втора клиника по 
хирургия в МБАЛ „Св. Марина“ – Варна към Катедрата по хирургически болести на МУ-
Варна. От 2004 г. е назначен като ординатор към Втора клиника по хирургия на МБАЛ „Св. 
Марина“ – Варна. Има призната специалност по хирургия (2005). Асистент към Катедрата по 
хирургически болести (2007), старши асистент към катедрата (2010). През 1998 г. провежда 
стаж в гр. Безансон, Франция – детски болести и съдова хирургия. През 2001 г. в гр. Брюксел, 
Белгия – стаж 3 месеца по чернодробна хирургия. Основни научни интереси: в областта на 
лапароскопската хирургия, горна и долна ендоскопия, хирургията на жлъчните пътища. 

Проф. д-р Радослав 
Радев, ръково дител 
катедра (2004-2012)
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Защитава дисертационен труд на тема „Диагностично-терапевтична 
стратегия при пациенти с холангит“ за придобиване на ОНС „доктор“ 
(2013). От 2015 г. заема АД „доцент“ в Катедрата по хирургически болести. 
От 2016 г. е ръководител УС „Коремна хирургия“. През 2017 г. провежда 
специализация в гр. Верона, Италия, по панкреатична хирургия. През 
2020 г. провежда специализация в Париж по колоректална хирургия. Има 
над 113 пубикации в български и чуждестранни медицински списания. 
Втора клиника по коремна хирургия към Катедрата по хирургически 
болести е създадена през 1973 г. от проф. д-р Петър Г. Червенков като 
Клиника по жлъчно-чернодробна хирургия. Проф. д-р П. Червенков е 
един от пионерите в страната на чернодробно-панкреатичната хирургия 
и има съществен принос за нейното развитие в Североизточна България. 

Създава школа и обучава редица хирурзи в региона. От самото начало той 
и сътрудниците му започват целенасочено, системно развитие на жлъчно-

чернодробната и панкреатична хирургия, стомашно-чревната хирургия и онкологичната 
хирургия. Проф. П. Червенков е ръководител на клиниката до 2000 г. 
През 2001 г. клиниката се пребазира на територията на МБАЛ „Св. Марина” – Варна като Втора 
клиника по хирургия и разполага е 25 легла и две операционни зали. Ръководител на клиниката 
през 2001–2002 г. е доц. д-р Борис Корновски, един от водещите в страната специалисти в 
областта на хирургията на хранопровода и стомаха.
От 2003 г. началник на клиниката и ръководител на УНС по коремна хирургия е проф. 
Росен Маджов, д.м.н. – ученик на проф. П. Червенков. Защитава дисертация под неговото 
ръководство през 1999 г. за усложненията на жлъчно-каменната болест и повторните операции 
върху билиарния тракт. Специализирал е в Израел, Гърция, Германия, Италия. През 2004 г. 
проф. Р. Маджов е избран за заместник-ректор по НИД на МУ-Варна. През 2008 г. защитава 
дисертационен труд за билиодигестивните анастомози за придобиване на научната степен 
„доктор на науките”, а от 2009 г. е избран за професор по хирургия.
УС по коремна хирургия провежда обучението на студенти от III, IV, V и VI курс по медицина 
АЕО и БЕО – лекции, семинари, практически упражнения, семестриални и държавни изпити, 
както и на студенти III курс дентална медицина – АЕО. Втора клиника по хирургия към МБАЛ 
„Св. Марина“ е база за специализация на лекари от страната (основно Североизточна България) 
и чужбина (обучени и придобили специалност по хирургия лекари от Македония, Албания, 
Турция, Палестина, Иран). Организират се и краткосрочни тематични специализации. Проф. 

Р. Маджов, доц. В. Божков, 
доц. И. Плачков и доц. П. 
Чернополски са членове на 
държавни комисии за изпит 
за специалност по хирургия 
и обща медицина.
От 2016 г. е въведена системата 
за електронно дистанционно 
обучение Blackboard, в която 
са налични допълнителни 
материали по хирургия – 
учебни програми, учебници, 
тестове и обучителни филми 
в електронен вид. С нея се 
провежда и online обучение 
– лекции и упражнения от 
курса по хирургия.

Доц. д-р Васил Божков, 
д.м., ръково дител УС

Екип на Катедра по хирургически болести
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Научноизследователската дейност на УС / клиниката е многостранна. Приоритетните теми, по 
които се работи целенасочено през последните години, са следните: 
• хирургия на панкреаса – остри и хронични панкреатити; 
• новообразувания на задстомашната жлеза; хирургия на черния дроб — първичен и 

метастатичен карцином, ехинококоза; 
• хирургия на жлъчния мехур и екстрахепаталните жлъчни пътища; 
• новообразувания на стомашно-чревния тракт; хернии на предната коремна стена; 
• спешни състояния в коремната хирургия.
От обособяването на УС са защитени три кандидатски дисертации, седем дисертации за 
ОНС „доктор“ и две дисертации за „доктор на науките“. В момента в УС има двама редовни 
докторанти по хирургия.
Само за последните години сътрудниците на УС / клиниката са автори на над 20 статии в чужди 
и над 100 в български медицински списания; над 15 учебника и ръководства по хирургия за 
студенти, специализанти и хирурзи; участват в 6 рационализации. Сътрудниците в УС имат 
над 150 доклада на наши, международни и световни конгреси по хирургия.
Проведени са краткосрочни тематични специализации в реномирани чуждестранни клиники 
и катедри по хирургия – в Германия, Швейцария, Франция, Италия, Израел, Гърция и Русия.
Сътрудниците на клиниката са членове на: Българското хирургическо дружество (БХД); 
Българската асоциация на хирурзи, гастроентеролози и онколози (БАХГ); Българския лекарски 
съюз (БЛС); Съюза на учените в България (СУБ); IASGО (International Association of Surgeons, 
Gastroenterologists and Oncologists); ESS (European Surgical Society); ICS (International Colege of 
Surgeons).
Преподаватели и научни сътрудници: доц. д-р Васил Марков Божков, д.м. – ръководител УС; 
проф. д-р Росен Евгениев Маджов, д.м.н.; доц. д-р Илко Тодоров Плачков, д.м.; доц. д-р Пламен 
Милчев Чернополски, д.м.; д-р Дилян Чаушев, д.м. – главен административен асистент; д-р 
Тодор Иванов Иванов, д.м. – главен асистент; д-р Атанас Илиев Лисничков, д.м. – главен 
асистент; д-р Красимир Панов Георгиев – асистент; д-р Вяра Димитрова Драганова – асистент; 
д-р Христо Юри Ников – асистент.

Учебен сектор по гръдна хирургия

Ръководител на УС по гръдна хирургия е проф. д-р Румен Ненков, д.м. Роден 
през 1960 г. в с. Тетово, Русенска област. Завършва средно образование в 
Политехническата гимназия – Кубрат (1978) и висше образование в МУ-
Варна (1986). Работи като ординатор в хирургичното отделение на Районна 
болница – Кубрат (1986–1988); клиничен ординатор към Катедрата по 
хирургични болести, МУ-Варна (1988–1991). След конкурс е избран за 
асистент в Клиниката по гръдна хирургия, МУ-Варна, от 1991 г., а от 1994 
г. за старши и от 2000 г. за главен асистент. Придобива специалност по 
хирургия (1991), гръдна хирургия (1997) и здравен мениджмънт (2002). 
От 2003 г. е докторант към Катедрата по хирургически болести. Защитава 
кандидатска дисертация и придобива научно-образователна степен 
„доктор“ през 2007 г. През 2012 г. е избран за доцент, а през 2018 г. е 
хабилитиран като професор. 
Основите на гръдната хирургия във Варна са поставени още със 
създаването на първото хирургическо отделение, на база Градска болница 
– Варна. С разкриването на ВМИ-Варна през 1961 г. се създава и Kатедрата  

Проф. д-р Румен 
Ненков, д.м.,  

ръково дител УС



230

по хирургически болести, която първоначално ползва базата на хирургическото отделение 
на Градска болница. Основател и първи ръководител на катедрата (до 1963 г.) е доцент д-р 
Петър Алтънков. През 1967 г. катедрата се премества в новопостроения блок на територията 
на ПОКБ-Варна. През 1969 г. д-р Яко Кузманов е избран за асистент и заедно с д-р Д. Трифонов, 
също асистент, са изпратени от проф. Алтънков на специализация по гръдна хирургия в 
ИСУЛ и Клиниката по гръдна хирургия към Института по белодробни болести в София. 
По-късно те организират Сектор по гръдна хирургия към Клиниката по хирургия. Той става 
основата, върху която се изгражда Клиниката по сърдечно-съдова и гръдна хирургия. Едни 
от първите ръководители на тази клиника са проф. д-р Л. Маринова и доц. д-р Л. Господинов. 
Като ръководител на Катедрата по болнична хирургия проф. Стойчев има съществен принос в 
разширяването на обема на извършваните гръдни операции. 
След 1989 г., с хабилитирането като доцент на д-р Кузманов, се обособява самостоятелна 
Клиника по гръдна хирургия към Катедрата по хирургически болести. Неин основател и пръв 
ръководител от 1990 г. е доц. д-р Яко Кузманов. През този период в клиниката като асистенти 
работят д-р Радослав Радев, д-р Румен Ненков и д-р Стефан Корновски, а като ординатори 
– д-р Георги Славов и д-р Самуил Кузманов. Обемът на работа включва спешната и планова 
гръдна хирургия, заболяванията на млечната и щитовидната жлеза. 
През 2001 г. Клиниката по гръдна хирургия е пребазирана в Университетска болница „Света 
Марина“ – Варна. От 2003 г. началник на клиниката е доцент Радослав Радев – ученик на 
доцент Яко Кузманов. Защитава дисертационна степен „доктор“ през 2000 г. и е хабилитиран 
като доцент през 2003 г. От 2004 до 2011 г. доцент Радев е ръководител на Катедрата по 
хирургически болести. Обемът на извършените оперативни интервенции обхваща плановата 
и спешната белодробна хирургия, хирургията на медиастинума и гръдната стена, млечната 
жлеза, щитовидната и паращитовидните жлези. В клиниката се приемат за лечение средно по 
1000 болни годишно, а броят на извършените хирургически операции е над 900. 
През 2007 г. д-р Румен Ненков защитава дисертационна степен „доктор“ и се хабилитира като 
доцент към Клиниката по гръдна хирургия през 2012 г.
Доц. Радев и доц. Ненков са утвърдени за национални консултанти за оказване на 
специализирана консултативна и методична помощ на болниците в Североизточна България. 
От 2013 г. доц. Радев се хабилитира като професор към Катедрата по хирургични болести. 
Основните научни теми на клиниката през този период са: приложение на торакоскопията при 
диагностиката и лечението на заболяванията в гръдния кош; лечение на гнойните заболявания 
на белия дроб и плеврата; фиброендоскопска дезобструкция на трахеята и големите бронхи 
при малигнени и бенигнени заболявания (съвместна разработка със звеното за ендоскопска 
диагностика); хирургично лечение на малигнените заболявания на щитовидната и млечната 
жлеза. Внедрени са следните хирургични методики: метална фиксация на нестабилен 
гръден капак; видео-асистирана микроторакотомия; тридименсионална торакоскопия; 
постоперативна аналгезия при пациенти с белодробни оперативни интервенции, аргон-
плазмена резекция при заболявания на белия дроб и щитовидната жлеза.
Сътрудниците на клиниката участват като автори и съавтори в над 300 национални и 
международни научни форуми и публикации в наши и чуждестранни списания, 6 учебника и 
ръководства по гръдна хирургия за студенти, специализанти и хирурзи.
През 2018 г. доц. Румен Ненков е хабилитиран като професор, а от 2019 г. е началник на 
Клиниката по гръдна хирургия. Понастоящем в клиниката работят двама професори: проф. 
д-р Р. Ненков и проф. д-р Р. Радев, и четирима асистенти – д-р Даниел Буляшки, д-р Катерина 
Маринова, д-р Николай Цветков и д-р Борислав Петров. Всички те са придобили специалност 
по гръдна хирургия, а трима – и по обща хирургия. 
Внедряването на съвременните миниинвазивни подходи са в основата на настоящата дейност 
на клиниката. Основни клинични направления, по които работи клиниката, са: приложение 
на VATS при диагностиката и лечението на заболяванията на белия дроб, медиастинума и 
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плеврата; миниинвазивен подход при лечението на острите медиастинити и плевралните 
изливи; миниинвазивно хирургическо лечение на бенигнени и малигнени заболявания на 
щитовидната и паращитовидните жлези с ултразвуков скалпел; диагностика и хирургическо 
лечение в пълен обем на заболяванията на млечната жлеза.
Внедрени са следните съвременни хирургични техники: унипортален и многопортов VATS, 
ултразвукова резекция на щитовидната жлеза и дисекция на аксилата, реконструктивни 
операции при карцином на млечната жлеза с използване на ултразвуков скалпел. 
Лекарите в клиниката са с дългосрочни и краткосрочни специализации, курсове и обучения 
във водещи центрове по торакална медицина в Германия, Великобритания, Словения, Китай, 
Чехия, Гърция и САЩ, имат многократни изяви като поканени лектори на множество 
международни конференции и конгреси по гръдна хирургия, както и редица публикации в 
национални и чуждестранни специализирани научни издания. Клиниката поддържа тесни 
контакти с водещи центрове и специалисти по гръдна хирургия от цял свят.
През изминалите години клиниката е база за обучение, специализация и усъвършенстване на 
млади лекари, като преподавателите й участват в държавните изпитни комисии за придобиване 
на специалност „Гръдна хирургия“. В Клиниката по гръдна хирургия се провежда обучението 
на студенти по медицина от IV и V курс, медицински сестри, стажант-лекари, докторанти 
и специализанти. Клиниката по гръдна хирургия е база за провеждане на следдипломна 
квалификация.
Сътрудниците на клиниката са членове на Българското хирургично дружество (БХД), 
Българското дружество по белодробни болести, Българската асоциация по гръдна и 
сърдечно-съдова хирургия, Съюза на учените в България, Българския лекарски съюз, 
Българското дружество по ендокринология, Работната група по ендокринна хирургия към 
БХД, Европейската тиреоидна асоциация, BTOG (British Thoracic Oncology Group), E.A.E.S. 
(Европейска асоциация по 
ендоскопска хирургия), 
Deutsche Gesellschaft 
fur Chirurgie (Немско 
хирургично дружество), 
ETOP (European Thoracic 
Oncology Platform), ESTS 
(Европейската асоциация по 
торакална хирургия).
Преподаватели и научни 
сътрудници: проф. д-р Румен 
Николов Ненков, д.м.; проф. 
д-р Радослав Димитров 
Радев, д.м.; д-р Даниел 
Мирославов Буляшки; 
д-р Николай Панайотов 
Цветков; д-р Катерина 
Маринова Маринова; д-р 
Борислав Димитров Петров. Екип на УС по гръдна хирургия
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Учебен сектор по урология

Ръководител на УС по урология е доц. д-р Тошо Ганев, д.м. Роден на 
24.11.1963 г. в Тутракан. Завършва медицина през 1993 г. във ВМИ-
Варна. През 1999 г. придобива специалност урология. Специализант 
е в Клиниката по урология на МУ-Варна от 1994 г. до 1999 г. Избран за 
асистент в клиниката през 1998 г. и главен асистент през 2008 г. През 2009 
г. придобива научно-квалификационна степен „доктор“. Избран за доцент 
към Катедра „Хирургически болести“ през януари 2013 г. От декември 2017 
г. е ръководител УС „Урология“ към Катедра „Хирургически болести“. През 
септември 2019 г. е разкрита процедура за придобиване на НС „доктор на 
науките“ с тема на дисертацията „Мултимодална стратегия за лечение на 
високорисков карцином на простатата“. Член е на световното, европейското 
и българското дружества по урология и на Българското дружество по 
онкология. Проведени специализации в България и чужбина: 2002 г. – 

курс „Лазерна хирургия на простатата“ – Мюнхен, Германия; 2008 г. – курс 
„Лазерна хирургия на пикочен мехур“ – Нюрнберг, Германия; 2009 г. – курс 

„Лапараскопия и ендоурология“ – гр. Патра, Гърция; 2011 г. – курс „Лапараскопска хирургия 
на простатата“ – МУ-Плевен; 2017 г. – специализация „Лапароскопска онкохирургия“ – гр. 
Бурса, МУ-Улуда, Турция.
УС по урология е базиран в двете лечебни бази на МУ – УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД и МБАЛ 
„Св. Анна – Варна“ АД.
Урологична клиника в МБАЛ „Св. Анна – Варна“ АД е създадена през 1967 г. към Катедра та 
по болнична хирургия. Неин пръв ръководител е именитият български хирург проф. д-р Т. 
Андреев. При основаването й в нея работят д-р Кулов, д-р Рачев и д-р Червенков. В клиниката 
се оказва урологична помощ за пациентите от гр. Варна, Варненския регион и от останалите 
шест окръга на Североизточна България. От 1979 г. до 1984 г. клиниката се оглавява от доц. 
д-р Н. Кулов. В този период в нея работят гл. асистент д-р В. Айладънов, ст. асистент д-р Л. 
Петкова, зав. отделение д-р Караиванов и ординаторите д-р Г. Червенков, д-р Хр. Денчев, д-р 
А. Димитров и д-р Ал. Хинев. След февруари 1985 г. ръководител на клиниката е доц. д-р Д. 
Гочев, а завеждащ отделение – д-р Г. Тенекеджиев. Лекарският състав се увеличава, а легловият 
фонд нараства на 45 легла. Постъпват ординаторите д-р Ив. Лазаров, д-р В. Стамболийски, 
д-р Ст. Паунов, д-р Ив. Абушев, а д-р Ал. Хинев е избран за асистент. Под ръководството на 
доц. Гочев Клиниката по урология преминава в качествено нов етап от своята лечебна, научна 
и преподавателска дейност. През този период се въвеждат множество нови методики за 
отворена и трансуретрална хирургия, които извеждат клиниката на едно от водещите места 
сред урологичните клиники в България. През 1991–1993 г. клиниката се ръководи от временно 
изпълняващите длъжността зав. клиника главни асистенти д-р Айладънов и д-р Петкова, 
от 1993 г. до 1995 г. ръководител на клиниката е доц. д-р Хр. Денчев. По време на неговия 
мандат продължава тенденцията за голям обем работа на високо професионално ниво. 
Приоритетно се развива пластично-реконструктивната хирургия на вродените заболявания 
на урогениталната система. От 1996 г. до 2015 г. ръководител на клиниката е доц. д-р Л. 
Петкова. В този период асистенти са били д-р Ал. Хинев, д-р Т. Ганев, д-р П. Чанков и д-р Н. 
Евтимов. Д-р Ал. Хинев, д-р Т. Ганев, д-р А. Манандар и д-р Н. Евтимов защитават докторски 
дисертации и придобиват научната и образователна степен „доктор по медицина“. Д-р Ал. 
Хинев е хабилитиран за доцент през 2000 г., а д-р Т. Ганев – през 2013 г. Под ръководството на 
доц. д-р Л. Петкова Урологичната клиника към МБАЛ „Св. Анна – Варна“ АД продължава да се 
развива като една от водещите урологични клиники в страната. През 2007 г. етажът, на който тя 
се базира, претърпява основен ремонт и клиниката се доокомплектова с модерна урологична 
апаратура (ендоскопска, лапароскопска, апаратура за уродинамика и пр.). Основен приоритет 
на клиниката са онкоурологичните заболявания, като активно се развива ендоурологията, 

Доц. д-р Тошо Ганев, 
д.м., ръково дител УС
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лапароскопската и детска урология. От юли 2015 г. до настоящия момент клиниката се ръководи 
от доц. д-р Т. Ганев, д.м. В клиниката работят също доц. д-р Н. Евтимов, д.м.н., асистентите д-р 
Т. Стателов и д-р Б. Лазаров, д-р П. Косев е асистент към Катедра „Обща медицина“. В този 
период е осигурена нова апаратура за биполярна трансуретрална резекция, холмиум лазер 
за ендоскопско лечение на бъбречнокаменна болест, флексибилен уретероскоп. Клиниката 
разполага с 24 легла и 3 операционни зали, едната от които за трансуретрална хирургия. Освен 
кадрите на МУ-Варна към клиниката работят и ординаторите: д-р В. Стамболийски, д-р Ив. 
Абушев, д-р Вл. Савченко, д-р К. Петров, д-р Пл. Кирилов, д-р В. Дулгеров, д-р Ст. Станимиров 
и д-р Л. Иванова. 13 лекари са със специалност по урология, а двама са специализанти.
Урологичната клиника в УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД е създадена на 1 юли 2004 г., когато към 
Втора клиника по коремна хирургия се създава Сектор по урология, който много скоро след 
това се преобразува в Отделение по урология. В него първоначално работят по трудови 
договори само двама лекари и две медицински сестри. Първите отворени урологични операции 
започват да се извършват непосредствено след откриване на новата структура. Скоро след 
това, със закупуването на модерна ендоскопска апаратура, в УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД 
започват да се извършват в пълен обем и трансуретрални урологични операции. Приоритет 
за звеното се явяват операции като нерв-съхраняващите радикална простатектомия и тотална 
цистопростат/хистер/ектомия, тазовите екзентерации при локално авансирали тумори 
в малкия таз, разширената ретроперитонеална лимфна дисекция, орган-съхраняващите 
операции при тумори на бъбрека, миниинвазивните и лапароскопските операции и др. В 
отделението се извършват всички видове реконструктивни операции за деривация на урината. 
Освен от общата урология и онкоурологията в сектора се прилагат и операции от областта на 
детската урология, андрологията, ендоурологията, урогинекологията и др.
През 2007 г. е създадена Трета хирургична клиника, която разполага с две отделения – по 
урология и съдова хирургия. За началник на новата структура е назначен доц. д-р Александър 
Хинев, д.м. Клиниката е официално открита от Министъра на здравеопазването през март 
2007 г. От януари 2010 г. Клиниката по урология се оформя вече като напълно самостоятелна 
структура на УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД. В началото в нея работят доц. д-р Ал. Хинев, д.м., д-р 
Ст. Паунов (зав. отделение), д-р П. Чанков (асистент), д-р Р. Райков, д-р Д. Анакиевски и д-р 
Св. Дяков. Доц. д-р А. Хинев, д.м., се хабилитира за професор през 2013 г., а д-р Д. Анакиевски 
защитава докторат и става асистент през 2015 г. От декември 2017 г. до настоящия момент 
клиниката се ръководи от доц. д-р Д. Анакиевски, д.м. В клиниката работят също асистентите 
д-р А. Сандулов, д-р П. Абушев, д-р И. Иванова и д-р Д. Николов. Клиниката разполага с 22 
легла и 2 операционни зали (една голяма операционна зала и една цистоскопна – помещение 
за ендоскопски и отворени операции под местна анестезия). Освен кадрите на МУ-Варна 
към клиниката работят и ординаторите: д-р В. Иванов (зав. отделение), д-р Р. Райков, д-р Р. 
Маринов, д-р В. Николов, д-р И. Магардичян. Шестима лекари са със специалност по урология, 
а четирима са специализанти.
В УС по урология се обучават български и англоезични студенти по медицина от пети курс 
и медицински сестри от Медицинския колеж на МУ-Варна. Провежда също и обучение на 
стажант-лекари, на специализанти по урология, на общопрактикуващи лекари и на други 
специалисти, в програмата на които е включен учебен модул по урология. От 1999 г. „Урология“ 
е самостоятелна учебна дисциплина със семестриален изпит през зимния семестър. Заедно с 
„Ортопедия“ тя е част от държавния изпит по хирургия. Учебният процес (както теоретичен, 
така и практичен) се води на високо професионално ниво, с включване на най-новите 
постижения на урологичната наука. Двете клиники са признати като бази за обучение на 
наши и чуждестранни лекари. В тях се провеждат курсове за следдипломна квалификация 
на специалисти уролози по трансуретрална хирургия на простатната жлеза, лапароскопска 
урология и онкоурология. Двете урологични клиники оказват лечебна и методична помощ на 
останалите урологични звена на територията на Североизточна България.
Изследователската и научна дейност в двете университетски клиники са на съвременно 
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равнище. Приоритетно се разработват и въвеждат иновативни методи за диагноза, лечение и 
прогноза на урологичните заболявания. Всички сътрудници разработват разнообразни научни 
теми и участват самостоятелно или колективно в редица национални и интернационални 
урологични форуми. Сътрудниците на двете клиники имат издадени общо 9 монографии 
(една от които е отпечатана в чужбина), няколко учебника и учебни помагала, както и редица 
публикации в наши и чужди научни списания. 
Диагностичната и лечебна дейност съответстват на високото равнище на двете университетски 
урологични клиники. Във всяка една годишно се извършват средно около 1800 операции, 
по-голямата част от които са ендоскопски. И двете урологични клиники са многопрофилни. 
Лечебната им дейност включва цялата урологична патология, във всички възрастови групи. 
Приоритет и за двете клиники са големите урологични интервенции по повод на малигнените 
заболявания на урогениталната система: нерв-съхраняваща радикална простатектомия; 
тотална цистектомия с ортотопичен мехур и всички останали видове деривации на урината; 
радикални и орган-съхраняващи операции при тумори на бъбрека; разширени лимфни 
дисекции и пр. И двете клиники прилагат и развиват лапароскопска хирургия и ендоурология: 
трансуретрална хирургия, уретерореноскопии, перкутанна литолапаксия и др. От 2009 г. до 
2017 г. Урологичната клиника към УМБАЛ „Св. Марина“ успешно прилага и развива своята 
трансплантационна програма под ръководството на проф. д-р Ал. Хинев, д.м. Клиника 
по урология към УМБАЛ „Св. Марина“ е специализирана за своевременно и прецизно 
диагностициране и лечение на урологичните заболявания, една от първите клиники в страната, 
която въведе и усъвършенства миниинвазивните техни ки и ма нипулации и да ва приоритет на 
ендо  урологичните и мини инвазивните опера тив ни методи пред конвен ционалните отворени 
опе рации. От 2019 г. клиниката разполага и с иновативен апарат за фюжън биопсия за откриване 
на рака на простата както и тулиум лазер, който се използва за енуклеация на простатата. През 

2020 г. е закупена и последната 
генерация роботизирана 
система Da Vinci Xi, най-
известната и най-напреднала 
компютърно асистирана 
технология за минимално 
инвазивни операции.
Настоящият състав на 
сектора включва: доц. д-р 
Тошо Йорданов Ганев, д.м. 
– ръководител УС; доц. 
д-р Деян Анакиевски, д.м.; 
доц. д-р Николай Тодоров 
Евтимов, д.м.н.; ас. д-р Инна 
Гочева Иванова; ас. д-р 
Павел Ивелинов Абушев; ас. 
д-р Александър Максимов 
Сандулов; ас. д-р Дойчин 
Георгиев Николов; ас. д-р 
Тони Борисов Стателов; ас. 
д-р Боян Иванов Лазаров.

Екип на УС по урология
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КАТЕДРА ПО СЪРДЕЧНО-СЪДОВА ХИРУРГИЯ И 
АНГИОЛОГИЯ 

Ръководител на катедрата от 2018 г. е проф. д-р Веселин Петров, д.м. 
Проф. д-р Веселин Петров, д.м., се дипломира в МУ-Плевен (1983). Работи 
в Окръжна болница – Русе (1983–1986). Има придобити специалности по 
хирургия и по съдова хирургия. От 1986 до 2012 е в състава на Клиниката 
по съдова хирургия на Трета градска болница, сега Национална 
кардиологична болница, където се хабилитира като доцент. От 1.10.2012 
г. става ръководител на Клиниката по съдова хирургия в УМБАЛ „Св. 
Марина“ ЕАД. Защитава дисертация (1995) на тема „Транскраниален 
доплер при поражение на артериите на аортната дъга“. От 2007 г. е 
доцент по съдова хирургия, а от 2015 г. – професор по съдова хирургия. 
Ръководи специализацията по съдова хирургия и е научен ръководител на 
докторанти към МУ-Варна. Ръководител и председател на комисия по курс 
„Високоспециализирани дейности. Експертно ниво по съдова ехография“ 
за лекари. Председател на Българското национално дружество по 
ендоваскуларна съдова хирургия и ангиология (БНДСЕХА), представител 
на Европейското дружество по съдова хирургия (ESVS) в България. Член е на Българската 
асоциация по гръдна и сърдечно-съдова хирургия (БАГССХ). Има над 100 научни публикации 
в български и чуждестранни списания и над 50 научни доклада на конгреси и конференции. 
Секторът по съдова хирургия е основан през 1979 г. и до 1983 г. е в състава на Клиниката 
по сърдечно-съдова, гръдна и ендокринна хирургия с ръководител доц. д-р Лада Маринова. 
Клиниката е базирана в МБАЛ „Св. Анна“ – Варна. През 1984 г. се обособява самостоятелна 
Клиника по съдова хирургия с пръв ръководител доц. д-р Л. Господинов. Тогава в нея работят 
главните асистенти д-р М. Манолова, д-р В. Княжев и ординаторът д-р Д. Дончев. От 1983–
1986 г. като асистент в клиниката работи и д-р Радослав Радев, по-късно професор и декан на 
Факултета по медицина. След това членове на колектива стават асистентите д-р Г. Стефанов, 
д-р Н. Манолов, д-р М. Михайлов, д-р А. Ангелов и ординаторите д-р М. Чешмеджиев, д-р 
Д. Големанов и д-р С. Хрелев. В лечебно-диагностичната дейност на клиниката участва и д-р 
А. Анастасов – ординатор от хирургичния кабинет към ДКЦ. През 1990 г. за ръководител на 
Клиниката по съдова хирургия е назначен доц. д-р В. Княжев. През всичките тези години 
Клиниката по съдова хирургия е част от Катедрата по хирургични болести. През 1995 г. е 
призната профилна специалност „Съдова хирургия“, което дава тласък за самостоятелно 
развитие на специалността, на клиниката и на преподавателите в нея. Неслучайно към 
Катедрата по хирургически болести е сформиран и самостоятелен Учебно-научен сектор 
(УНС) по съдова хирургия (2000) с ръководител завеждащия клиниката доц. д-р В. Княжев, 
който той оглавява до 2012 г. По това време се разкрива и втора клиника по съдова хирургия в 
УМБАЛ „Св. Марина“. Така МУ придобива две бази за обучение на студенти и за специализация 
по специалността. През 2005 г. е създадена Клиниката по кардиохирургия към МУ-Варна, 
базирана в УМБАЛ „Св. Марина“. Няколко години по-късно е създаден нов УНС по сърдечно-
съдова хирургия към Катедрата по хирургически болести. 
През 2018 г. е създадена самостоятелна Катедра по сърдечно-съдова хирургия и ангиология 
(КССХА) с ръководител проф. д-р Веселин Петров, д.м. Това е предпоставка за издигане на още 
по-високо ниво на диагностично-лечебната, научната и учебната дейност. В областта на съдовата 
хирургия диагностиката се усъвършенства със закупуването на нов ехо-доплеров сонограф, 
подобрява се значително оперативната и перкутанната реваскуларизация на крайниците. В 
областта на хирургията на абдоминалната аорта и клоновете й се подобряват резултатите от 
лечението на плановите и особено на острите руптурирали аневризми на абдоминалната аорта. 

Проф. д-р Веселин 
Петров, д.м.,  

ръково дител УС
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Принос за това има внедрената апаратура тип cell-saver, както и подобрената организация 
и техника на оперативните интервенции. Значително се увеличава броят и се подобрява 
качеството на извършваните оперативни интервенции при засягане на абдоминалните 
артерии – аорта, илиачни, висцерални и др. Подобрява се осигуряването на съдови достъпи 
за хемодиализа. Много добре започва да се развива третирането на каротидната патология с 
извършване на всички видове оперативни интервенции върху екстракраниалните каротидни 
съдове – каротидна ендартериектомия, резекция на каротидни аневризми, реконструкции в 
интраторакалните сегменти на каротидните съдове и др. Следоперативното проследяване на 
болните се извършва в рамките на създаден съдовохирургичен диспансер (на електронен и 
хартиен носител), което е пилотно не само за клиниката, но и в републикански мащаб.
В областта на кардиохирургията за първи път във Варна се развива ОРСАВ реваскуларизацията 
при многоклонова коронарна болест. През 2008 г. е въведена министернотомията при аортно 
клапно протезиране. Все повече се утвърждават клапносъхраняващи операции на митрална и 
аортна клапа. Въвеждат се методите на криоаблация за лечение на предсърдното мъждене по 
време на операция и метосите на минимално инвазивна кардиохирургия. 
Екипът на Клиниката по кардиохирургия получава награда „Варна“ през 2008 г. Проф. Пламен 
Панайотов е избран за лекар на годината за района на Варна през същата година, а през 2019 г. 
става и „Лекар на годината“ за България.
Сътрудниците от КССХА са автори и съавтори на монографии, учебници и голям брой 
публикации и научни съобщения у нас и в чужбина. В рамките на акредитирана докторска 
програма по съдова хирургия има защитена образователна и научна степен „доктор“ от доц. д-р 
Ангел Ангелов, д.м., и от доц. д-р Николай Дончев, д.м. Към 2020 г. към КССХА има зачислени 
двама редовни докторанти и трима на самостоятелна подготовка. 
Учебно-преподавателска дейност включва обучение по съдова хирургия, кардиохирургия и 
ангиология. Провеждат се лекции и практически занятия със студенти по медицина, от МК и 
със стажант-лекари. Провежда се и СИД „Кардиохирургия на придобитите сърдечно-съдови 
заболявания при възрастни пациенти“. Катедрата е база за следдипломни специализации – 
дългосрочни (3 години) и краткосрочни (1 до 3 месеца). Водят се курсове за следдипломно 
обучение за високоспециализирана дейност – „Експертно ниво по съдова ехография“ и 
„Експертно ниво по ехокардиография“. Успешно работи кръжок по съдова хирургия, а от 2010 
г. - и кръжок по кардиохирургия за студенти по медицина БЕО и АЕО.

Настоящият състав включва: 
проф. Веселин Петров 
Петров, д.м. - ръководител 
ка тедра; хабилитираните 
пре по даватели – проф. д-р 
Пламен Георгиев Панайотов, 
д.м.; доц. д-р Николай 
Тодоров Дончев, д.м. доц. 
д-р Ангел Борисов Ангелов, 
д.м.; асистенти - адм. ас. д-р 
Георги Ангелов Ангелов; 
ас. д-р Даниела Стоянова 
Панайотова; ас. д-р Георги 
Стефанов Бъчваров; ас. д-р 
Мите Мирков Гърковски; 
ас. д-р Веселин Веселинов 
Петров; ас. д-р Мартина 
Сашева Сапунджиева-
Николова; ас. д-р Павлин 
Любенов Маноилов.Екип на Катедра по сърдечно-съдова хирургия и ангиология
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КАТЕДРА ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

Ръководител на катедрата от 2015 г. е проф. д-р Димитър Иванов Райков, 
д.м.н.
Роден през 1963 г. Завършва I Езикова гимназия – Варна (1982) и медицина 
в МУ-Варна (1990). След дипломирането си започва лекарска практика 
в селски здравен участък (1990–1991) като общопрактикуващ лекар. В 
периода 1992–1994 г. работи като ортопед-травматолог в IV и в Курортна 
поликлиника – Варна. Постъпва на работа в Окръжна болница – Варна, 
спешен център, като ортопед-травматолог през 1995 г. Специалността си 
по ортопедия и травматология придобива през май 1997 г. След конкурс 
през 1997 г. е назначен като ординатор към Клиниката по ортопедия и 
травматология към МУ-Варна, а впоследствие е избран за хоноруван 
асистент. През юни 2008 г. успешно защитава дисертация на тема 
„Екстракорпорална шоково вълнова терапия при лечение на травми и 
заболявания на крайниците“ и придобива научна степен „доктор”. През 2010 
г. е хабилитиран като доцент към Катедрата по ортопедия и травматология 
на МУ-Варна. Основните професионални интереси и специализации на проф. Райков са в 
следните области: ултразвукова диагностика на тазобедрени стави при деца – Австрия; лечение 
на вродена луксация на тазобедрена става – Австрия; артроскопия, екстракорпорална шоково 
вълнова терапия в ортопедията – Австрия; остеосинтеза при фрактури на костите, хирургия 
на ръка и хирургия на долен крайник. Проф. Райков е член на Българската ортопедично-
травматологична асоциация (БОТА) и на управителния съвет на Секцията по детска ортопедия 
към БОТА, съпредседател на Дружеството по хирургия на глезен и ходило в България, 
регионален консултант по ортопедия и травматология, член на редакционния съвет на сп. 
„Ортопедия и травматология”, член на Европейската асоциация на ортопедичните дружества 
– EFFORT, на Международната ортопедична организация по екстракорпорална шоково 
вълнова терапия (ISMST), на Европейската федерация на дружествата по хирургия на ръка 
(FESSH), на Световната организация по хирургия на ръката (IFSSH), на ISMUS – International 
Society for Musculoskeletal Ultrasound, активен участник в Българското сдружение „Ултразвук 
в медицината“, секция „Ортопедия“, активен член-координатор за България на Американско-
австрийска фондация (AAF) за работа и квалификация на медицински специалисти със 
седалище Виена, Австрия. Проф. Райков има множество участия с изнасяне на доклади 
и постери в международни и национални конгреси, конференции и симпозиуми в Канада, 
САЩ, Португалия, Унгария, Швеция, Полша, Македония, Мароко, Гърция, Словения, Дания, 
Австрия. Участва в съвместни интердисциплинарни проучвания и публикации в областта на 
детска онкохематология, образна сцинтиграфска и ехографска диагностика в ортопедията и 
травматологията, хирургия на ръка и глезен и ходило. През годините, като научен ръководител 
по акредитирана докторска програма по ортопедия и травматология, е спомогнал за успешните 
защити на 5 докторанти, а по настоящем ръководи 6 такива. 
Катедрата по ортопедия и травматология е създадена през 1962 г. като клиника на базата на 
отделението по ортопедия и травматология при Окръжна болница – Варна. Последователно за 
асистенти са назначени д-р Неофит Никитов (1961) и д-р Минко Добрев (1964). Като хоноруван 
асистент е избран д-р Асен Попстефанов, който е и първият защитил дисертационен труд към 
новата академична структура. Впоследствие за асистенти са избрани д-р А. Кожухаров, д-р 
Д. Камбуров, д-р Ст. Ганчев, д-р Ив. Савчев и д-р Д. Бошнаков. През 1972 г. отделението се 
структурира като самостоятелна Клиника по ортопедия и травматология и за ръководител е 
назначен доц. К. Карчинов, избран за професор през 1980 г. През 1978 г. за доцент към клиниката 
е избран д-р М. Добрев. Като асистенти последователно постъпват д-р Ж. Доревски (1976), д-р 
3. Говедаров (1981), д-р Р. Попстефанов (1989), д-р М. Бърнев (2002), д-р Св. Добрилов (2005).

Проф. д-р Димитър 
Райков, д.м.н., 

ръководител катедра
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През 1986 г. д-р Д. Камбуров е избран за доцент и оглавява Клиниката по ортопедия и 
травматология към филиала на МУ-Варна в Добрич. През 1990 г. доц. д-р Д. Камбуров става 
ръководител на клиниката към МУ-Варна, а през 1991 г. същият е избран за Ректор на МУ-
Варна. Тази длъжност той изпълнява до 1999 г. През това време клиниката прераства в катедра 
и претърпява значително развитие по отношение на учебно-преподавателската и лечебната си 
дейност, получава и нова диагностична и терапевтична апаратура с възможности за съвременно 
лечение на ортопедично-травматологичната патология. През 1995 г. д-р Д. Бошнаков е избран 
за доцент; а през 1999 г. доц. Д. Камбуров е избран за професор към Катедра по ортопедия и 
травматология на МУ-Варна.
За кратко време Катедрата по ортопедия и травматология се разделя на две клиники – Клиника 
по хирургия на горен крайник и Клиника по хирургия на долен крайник. Поради намаляване 
състава през 2000 г. катедрата се трансформира в учебно-научен сектор към Катедрата по 
хирургически болести. За ръководител е избран доц. Д. Бошнаков, който ръководи сектора до 
2010 г. През 2010 г., след защита на докторат и хабилитация, за ръководител на учебно-научния 
сектор е назначен доц. д-р Руслан Попстефанов.
През 2010 г., след защита на докторат и хабилитация, към учебно-научния сектор е назначен 
като доцент и д-р Димитър Райков, след което на 6.12.2010 г. с решение на Академичния 
съвет се възстановява структурата Катедра по ортопедия и травматология към МУ-Варна. 
На 12.01.2011 г. с решение на катедрен съвет за ръководител на катедрата е избран доц. д-р 
Попстефанов. Четири години по-късно за следващ ръководител на катедрата е избран доц. 
д-р Димитър Райков. Същият през 2018 г. защитава научната степен „доктор на науките“ и по-
късно е хабилитиран в академична длъжност „професор“. 
Преподавани дисциплини, курсове:
• Лекционно и практическо преподаване на дисциплината „Ортопедия и травматология“ за 

студенти V курс, факултет „Медицина“, БЕО и АЕО.
• Лекционно преподаване на рехабилитатори към Медицински колеж – Варна (МК-Варна).
• Лекционно и практическо преподаване на рентгенови лаборанти към МК-Варна. 
• Лекционно преподаване на медицински сестри, акушерки към МК-Варна.
• Лекционно и практическо обучение на специализанти по ортопедия и травматология – 

основен и факултативен пред дипломен курс за държавен изпит.
• Курсове към специализационните програми по обща медицина, неврохирургия, обща 

хирургия.
• Обучение и ръководство на докторанти по докторска програма „Ортопедия и травматология“.
• Индивидуално обучение по теми – „Хирургия на преден и заден ходилен отдел“, „Ултразвуково 

изследване на детски тазобедрени стави“, „Мускулоскелетна ехография“, „Артроскопия на 
големи стави“, „Лечение на вроден еквиноварус по метода на Понсети“, „Ендопротезиране 
на големи стави“.

Направления за научни разработки и практическа работа в Катедра „Ортопедия и 
травматология“:
• Раздел „Обща травматология“ - Възстановителна хирургия при лечение на фрактури 

на горни, долни крайници и таз; Хирургически операции при мекотъканни мускулно-
сухожилни увреди по крайниците; Възстановяване при увреди на периферни нерви.

• Раздел „Възстановителна хирургия при дегенеративни заболявания на опорно-двигателния 
апарат“ - Ендопротезиране на тазобедрена, колянна и раменна стави; Ъглово коригиращи 
операции; Артродезиране на малки и големи стави.

• Раздел „Детска ортопедия“ - Диагностика, консервативно и оперативно лечение на 
тазобедрена дисплазия; Лечение на еквиноварусно ходило; Хирургическо лечение на детска 
церебрална парализа; Ъглови и надлъжни корекции на крайниците посредством външни 
фиксиращи устройства.
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• Раздел „Артроскопско лечение“ - Артроскопия и артроскопско лечение при мекотъканни 
увреди в колянна и раменна стави; Артроскопски асистирани операции при фрактури 
на тибиално плато, дистален радиус и миниинвазивен шев на ахилесово сухожилие след 
травматични руптури.

• Раздел „Лечение на гнойно-септични и туморни заболявания по кости и меки тъкани на 
крайниците“ - Пластично възстановяване на мекотъканни дефекти по крайниците; Лечение 
на костни и мекотъканни тумори.

Научни разработки: Асептична некроза на ос лунатум – съвременни аспекти на 
консервативно и оперативно лечение; Консервативно и оперативно поведение при фрактури 
на дистален радиус; Екстракорпорална шоково вълнова терапия при травми и заболявания 
на опорно двигателния апарат; Миниинвазивен шев при руптури на ахилесово сухожилие; 
Възстановителна хирургия на големи стави – индивидуално моделирана бедрена компонента и 
двойно подвижна ацетабуларна чашка при тазобедрено ендопротезиране, индивидуализирано 
колянно ендопротезиране; ендопротезиране на раменна става; Оперативно лечение при 
нестабилност на раменната 
става; Диагностика и лечение 
на мекотъканни увреди на 
латералната колона на гле-
зенната става; Лечение на 
теж костепенно вродено ек-
ви новарусно ходило – прило-
жение на метода на Понсети. 
През последните 20 години са 
защитени 21 дисертации, от 
които 3 за доктор на науките 
(д.м.н.). Акредитирана е док-
торска програма по орто-
педия и травматология.
Академичен състав на 
Катедрата по ортопедия и 
травматология: хабилити-
рани препода ва те ли: проф. 
д-р Димитър Райков, д.м.н.; 
доц. д-р Руслан Попстефанов, 
д.м.; доц. д-р Мартин Бърнев, 
д.м.; доц. д-р Калин Михов, 
д.м.; главни асистенти: гл. 
ас. д-р Светослав Добрилов, 
д.м.; гл. ас. д-р Николай 
Коларов, д.м.; гл. ас. д-р 
Ивайло Митковски, д.м.; 
гл. ас. д-р Максим Загоров, 
д.м.; гл. ас. д-р Преслав 
Пенев, д.м.; асистенти: д-р 
Атанас Табаков; докторанти: 
д-р Марин Маринов; д-р 
Бисер Макелов; д-р Веселин 
Григоров; д-р Димитър Дими-
тров; д-р Росен Стайков; 
д-р Мирослав Райков; д-р 
Константин Ганчев; д-р 
Александър Господинов.

Екипи на Катедра по ортопедия и травматология
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КАТЕДРА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

Ръководител на катедрата от 2016 г. е проф. д-р Емил Ковачев, д.м.н.
Проф. Емил Ковачев завършва медицина през 1998 г. в МУ-Варна и през 
2003 г. придобива специалност по акушерство и гинекология. До началото 
на 2016 г. работи активно в СБАГАЛ ЕООД „Проф. д-р Д. Стаматов“ – Варна, 
а от февруари 2016 г. е управител на СБАГАЛ ЕООД – Варна. Придобива 
научно-образователна степен „доктор“ от ВАК с дисертационен труд на тема 
„Прогноза, профилактика и лечение на овариалния хиперстимулационен 
синдром при асистираните репродуктивни технологии“ през 2011 г. 
Хабилитиран е за „доцент“ към Катедрата по АГ на МУ-Варна през 2012 г. 
От 2007 г. е магистър по здравен мениджмънт, а от 2016 г. е ръководител 
на Катедрата по акушерство и гинекология към МУ-Варна. През 2016 г. 
придобива научна степен „доктор на медицинските науки“ с дисертационен 

труд на тема „Съвременни подходи в патогенезата, диагностиката и 
лечението на гениталната хламидиаза при инфертилни пациентки“. 
Автор е на монографичен труд „Асистирани репродуктивни технологии. 

Усложнения и съпътстващи проблеми. Ендоскопски методи в репродуктивната медицина“, 
отпечатан през 2017 г. От септември 2017 г. е хабилитиран за „професор“ към Катедрата по 
АГ – МУ-Варна. През 2004 г. е проведена клинична специализация в Университетска болница 
„Барзилай“, Израел, в областта на асистираните репродуктивни технологии и гинекологична 
ендоскопия, а през 2015 и 2019 са реализирани специализации по гинекологична лапароскопия, 
ИРКАД, Страсбург. Проф. Ковачев е републикански консултант по акушерство и гинекология 
за Североизточна България от 2013 г. до 2018 г. Автор е на над 120 научни публикации и 
участия в национални и международни конгреси в областта на акушерството и гинекологията 
и репродуктивната медицина. Председател на Българската асоциация по стерилитет и 
репродуктивна медицина (2016–2018), понастоящем е член на редакционната колегия на 
дружеството. Член на държавна изпитна комисия за придобиване на специалност АГ, член 
на Управителния съвет на Българското дружество по акушерство и гинекология, членува в 
Българската асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията, Международната 
асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията (ISUOG), Българската асоциация по 
минимално инвазивна гинекологична хирургия, Европейската асоциация по репродуктивно 
здраве (ESHRE).
Катедрата по акушерство и гинекология е основана на 15.05.1962 г. от доц. д-р Георги Стоянов 
Илиев. Доц. д-р Георги Стоянов Илиев е роден на 21.05.1916 г. в с. Горно Церовене, Монтанско. 
Завършва гимназия в Монтана и медицина в София през 1941 г. Придобита специалност – 
акушерство и гинекология. Специализира в Русия (Москва), Германия, Холандия и Англия. 
Работи като участъков лекар в с. Ставерци, Оряховско (1941–1943), и с. Ракево, Врачанско 
(1943–1944), и като акушер-гинеколог в Р. болница – Лом (1945–1950). Избран е за асистент 
в Катедрата по АГ (Майчин дом) на ВМИ-София през 1950 г. Хабилитиран е като хоноруван 
доцент (1960), редовен доцент (1962) и професор (1966). Основател и пръв ръководител на 
новоразкритата Катедра по акушерство и гинекология на МУ-Варна (1962–1977). Защитава 
кандидатска дисертация в София през 1956 г. на тема: „Обезболяване на раждането“. Основните 
му научни разработки са в областта на акушерството. Под неговото научно ръководство 
са защитени 6 кандидатски дисертации (д-р Дървеняшки, д-р Аврамов, д-р Арнаудов, д-р 
Димов, д-р Козовски, д-р Илиев) и са хабилитирани 4 от неговите научни сътрудници (проф. 
Арнаудов, доц. Димов, доц. Козовски и доц. Цветков). Съавтор е на монографии и учебници по 
акушерство и гинекология. През периода 1978–1980 г. е на работа в Р. болница, гр. Константин, 
Алжир. Починал е на 13.02.1986 г.
През 1977–1987 г. ръководител на катедрата е доц. д-р Р. Токин. Роден е на 04.02.1922 г. в с. 

Проф. д-р Емил 
Ковачев, д.м.н., 
ръководител катедра
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Горна Лука, Монтанско. Завършва гимназия във Видин и медицина в София през 1950 г. 
Придобита специалност – акушерство и гинекология. Специализира в Москва, Прага и 
Белград. Работи като военен лекар (1950–1952), областен лекар във Враца (1952–1954), лекар 
в лечебно управление на МНЗ (1954–1956) и ординатор в АГ болница „Майчин дом“ – София 
(1956–1958). Избран е за асистент в Катедрата по акушерство и гинекология на ВМИ-София 
през 1958 г. Хабилитиран е като доцент през 1969 г. Ръководител на Катедрата по акушерство и 
гинекология на МУ-Варна (1977–1987). Защитава кандидатска дисертация през 1968 г. на тема 
„Хирургическо лечение на недоизносването на бременността (серклаж)“ (науч. ръководител 
проф. Щъркалев). Основните му научни разработки са по проблемите на патологичната 
бременност, оперативното родоразрешение и оперативната гинекология. Под неговото научно 
ръководство са защитени 3 кандидатски дисертации (д-р Цветков, д-р Янева, д-р Кисьов) и са 
хабилитирани 5 от неговите научни сътрудници (доц. Цветков, доц. Янева, доц. Маркова, доц. 
Патанов и доц. Кисьов). Съавтор е на учебници по акушерство и гинекология. Член е на СУБ.
От 1988–2000 г. ръководител на катедрата е проф. д-р Иван Козовски. Д-р Ив. Козовски 
завършва медицина в Хумболтовия университет в Берлин през 1963 г. и постъпва като 
асистент в катедрата през 1970 г. През 1986 г. е хабилитиран като доцент, а през 2002 г. е 
избран за професор. Ръководител е на Центъра по асистирана репродукция и републикански 
специалист по акушерство и гинекология. През 2000 г. е избран за „Медик на годината“ от в. 
„Форум медикус“.
От 2000 г. до 2004 г. ръководител на Катедрата по акушерство и гинекология е доц. д-р Цветан 
Цветков. Роден е на 5.06.1938 г. във Варна. Завършва гимназия във Варна и медицина във 
ВМИ-София през 1962 г. Придобива специалност „Акушерство и гинекология“. Работи като 
участъков лекар в с. Чернолик, Силистренско, ординатор (1965–1968) и зав. АГ отделение в 
Р. Болница – Дулово (1969–1971) и зав. АГ кабинет в Курортна поликлиника – Варна (1972–
1973). Избран е за асистент в Катедрата по акушерство и гинекология на МУ-Варна през 1973 г. 
Хабилитиран като доцент през 1989 г. Ръководител на катедрата от 2000 г. Защитава кандидатска 
дисертация през 1980 г. на тема: „Диагностични и прогностични възможности на биопсията на 
тестиса и метод за оперативно лечение на обтурационната аспермия (клинико-морфологични 
и експериментални проучвания)“ (научен ръководител доц. Токин). Научните му разработки 
са от областта на перинатологията, мъжкия инфертилитет, елективното родоразрешение и др. 
Републикански консултант по АГ за Североизточна България.
От декември 2004 до 2008 г. ръководител на Катедрата по акушерство и гинекология е доц. 
д-р Веселина Маркова. Родена е на 26.06.1941 г. в Пловдив. Завършва гимназия в Пловдив и 
медицина в МУ-Пловдив през 1966 г. Придобита специалност по акушерство и гинекология 
(1976). Работи като ординатор-терапевт в Градска болница – Момчилград (1966–1967), 
ординатор във Физкултурния диспансер – Варна (1967–1970) и ординатор в АГ отделение на 
Окръжна болница – Варна (1970–1975). Избрана е за асистент в Катедрата по акушерство и 
гинекология на МУ-Варна през 1975 г. Хабилитирана е като ст. н. с. ІІ ст. през 1991 г. и като 
доцент през 1995 г. Била е зав. сектор „Безплодие в семейството“ (1991–1995) и зам.-ръководител 
на лабораторията за ин витро оплождане към Катедрата по АГ (1995–1999). От 2000 г. е 
началник на Клиниката за лечение на инфертилитета с център за асистирана репродукция 
към Катедрата по АГ на МУ-Варна. Защитава кандидатска дисертация през 1989 г. на тема: 
„Някои проблеми на авто- и хетероинсеминацията при човека“ (научен ръководител проф. Д. 
Андреев). Основните научни проблеми, които разработва, са в областта на диагностиката и 
лечението на безплодието в семейството и асистираната репродукция. Избрана е за „Медик на 
годината – 2000“ за постижения в областта на асистираната репродукция.
От 2008 до 2016 г. проф. д-р Стефан Иванов е ръководител Катедра по АГ – МУ-Варна. Роден 
е на 27.01.1956 г. в София. Завършва медицина във ВМИ-Варна през 1982 г. От 22.03.1982 г. 
работи в АГО – Тутракан и АГО – Дулово като ординатор. От октомври 1983 г. работи във 
ВМИ – Варна като асистент към Катедрата по АГ. От август 1987 г. работи в гинекологичната 
клиника на НОЦ като научен сътрудник ІІ степен по онкогинекология. През 1987 г. придобива 
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специалност по акушерство и гинекология, а през 1994 г. – специалност по онкология. През 
1998 г. е престепенуван в научен сътрудник І степен към Клиниката по онкогинекология 
при НОЦ-София. Придобити специалности: акушерство и гинекология и онкология. През 
2001 г. защитава дисертационен труд на тема „Ранна диагностика на рака и преканцерозите 
на ендометриума чрез комбинирано прилагане на прогестеронов тест и утеруссонография“. 
Дисертационната тема е за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ с научна 
специалност „Онкология“. Защитава дисертационен труд на тема „Прогностични фактори, 
преживяемост и съвременни тенденции при диагностицирани ендометриални карциноми, 
оперирани радикално със или без лимфна дисекция“. 
Основното обучаващо звено на докторантите по докторска програма „Акушерство и 
гинекология“ е Катедрата по акушерство и гинекология към Факултета по медицина. В 
Катедрата се обучават по дисциплината „Акушерство и гинекология“ студенти от специалности 
„Медицина“ БЕО и АЕО, „Дентална медицина“ БЕО И АЕО, „Акушерка“, „Медицинска сестра“ 
от МУ-Варна и специалност „Рехабилитатор“ от Медицински колеж – Варна, стажант-лекари, 
докторанти и специализанти. Преподавателите от катедрата са публикували над 1200 научни 
доклада и съобщения в български и чуждестранни списания и сборници.
Катедрата организира научни прояви от регионален и национален мащаб и участва в 
международни симпозиуми, конференции и конгреси.
Реализират се визити на четирима висококвалифицирани гинекологични и онкогинекологични 
хирурзи: проф. Хенри хю Алън от Канада, проф. Невил Хакер – Сидни, Австралия, д-р Ранда 
Акоури – Швеция, и проф. Харалд Цурхаузен. Проф. Харалд Цурхаузен е носител на Нобелова 
награда по медицина (2008) заради откриване на човешкия папиломен вирус (ЧПВ) тип 16 и 
тип 18, причинител на предрака и рака на маточната шийка. По покана на проф. Емил Ковачев 
през 2019 г. е реализирана визита на д-р Ранда Акоури – акушер-гинеколог в Университетската 
болница в Гьотеборг, Швеция. Тя е част от екипа, създал модела за хетероложна трансплантация 
на матка при жени с маточен фактор за стерилитет. След 15 години експериментални проучвания 
в тази област д-р Акоури и нейният екип израждат живо и здраво бебе след тяхната първа в 
света успешна маточна трансплантация. 
Катедрата по акушерство и гинекология, съвместно с катедрите по урология, обща и 
оперативна хирургия, образна диагностика и патоанатомия към МУ-Варна, организират Първи 
интердисциплинарен симпозиум по заболявания в малкия таз през 2018 г. Симпозиумът е 
първи по рода си не само на регионално, но и на национално ниво. Научната програма обхваща 
диагностиката, оперативното лечение и хистологичните изследвания на социално значими 
заболявания в областта на малкия таз.
Катедрата обучава англоезични студенти, а така също се осъществява и обмен на студенти 
по Европейската програма „Еразъм+“. От Германия, Канада и Полша са осъществени 
индивидуални специализации на студенти. В Катедрата по АГ успешно са защитени 
докторантури за придобиване на ОНС „доктор“ от д-р Юлия Кленске, лекар, работещ от дълги 
години в Германия, и д-р Велислава Георгиева от Виена.
От 1962 г. до 2021 г. в Катедра АГ са защитени 42 дисертационни труда за придобиване на 
научно-образователна степен „доктор“ и научна степен „доктор на медицинските науки“ и към 
настоящия момент се разработват 12 докторантури за придобиване на научно-образователна 
степен „доктор“.
Трима от преподавателите от Катедрата по акушерство и гинекология имат признати 
изобретения и рационализации. В катедрата е внедрена съвременна лапароскопска диагностика 
и лапароскопска хирургия. 
Катедрата по акушерство и гинекология развива научноизследователската си дейност 
съгласно съвременните стандарти по научната специалност. Разработват се направления за 
научноизследователската дейност, периодично се прави анализ и оценка на резултатите от 
научната дейност на катедрата и се определят приоритетите, провеждат се научни колегиуми, 
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на които се докладват резултати от текущи научни изследвания и се обсъждат материалите за 
публикуване. 
Докторската програма по акушерство и гинекология има редовна програмна акредитация от 
14.09.2012 г., дадена с решение на Акредитационния съвет на НАОА.
Академичен състав на Катедра „Акушерство и гинекология“ включва 20 преподаватели (3 
професори, 5 доценти и 12 асистенти).
Хабилитирани преподаватели: проф. д-р Емил Георгиев Ковачев, д.м.н. – ръководител катедра 
АГ; проф. д-р Стефан Иванов Иванов, д.м.н.; проф. д-р Иван Атанасов Костов, д.м.н.; доц. д-р 
Кремен Цветанов Цветков, 
д.м.; доц. д-р Стефан Василев 
Кисьов, д.м.; доц. Николай 
Димитров Колев, д.м.; доц. 
д-р Станислав Христов 
Славчев, д.м. доц. д-р Мария 
Величкова Юнакова, д.м.
Асистенти: д-р Снежинка 
Любомирова Цветкова – 
докторант; д-р Наталия 
Валентинова Мирчева; д-р 
Живко Стоянов Жеков – 
докторант; д-р Боян Христов 
Георгиев – докторант; д-р 
Евгения Крумова Георгиева; 
д-р Николета Георгиева 
Табакова, д.м.; д-р Симона 
Анжел Георгиева, д.м. Екип на Катедра по акушерство и гинекология
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КАТЕДРА ПО НЕВРОХИРУРГИЯ И УНГ БОЛЕСТИ

Ръководител на катедрата от 2019 г. е проф. д-р Явор Петков Енчев, д.м.н.
Роден през 1975 г. в Силистра. Завършва с пълен отличен ПМГ „Св. Климент 
Охридски“ – Силистра (1994). През 2000 г. завършва с пълен отличен МУ-
София и е удостоен с наградата „Златен Хипократ“ и право на безплатна 
специализация по избор. Специализира в университетските клиники по 
неврохирургия на болниците „Александровска“ и „Св. Ив. Рилски“. От 2006 
г. е специалист по неврохирургия. През 2007 г. защитава образователната 
и научна степен „доктор“ от ВАК (Висша атестационна комисия). До 
февруари 2011 г. е неврохирург в Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ 
„Св. Ив. Рилски“ и хоноруван асистент към Катедрата по неврохирургия 
на МУ-София. От март 2011 г. е началник на новосъздаденото Отделение 
по неврохирургия на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, което по-късно се 

разраства в Клиника по неврохирургия с най-високото – трето, ниво на 
компетентност. От юли 2012 г. е доцент по неврохирургия. През 2015 г. 
защитава втора дисертация и му е присъдена научната степен „доктор на 

науките“. От февруари 2016 г. е професор. От 2016 г. е председател на Контролния съвет на 
МУ-Варна. От 2017 г. до 2019 г. е член на Изпълнителния съвет на фонд „Научни изследвания“ 
към Министерство на образованието и науката с ресор медицина. През октомври 2018 г. е 
избран за зам.-председател на Българското дружество по неврохирургия. От ноември 2018 
г. е ръководител на Катедрата по неврохирургия и УНГ болести, МУ-Варна. През периодите 
си на студент по медицина, специализант по неврохирургия и специалист неврохирург има 
дългосрочни и краткосрочни специализации, курсове, участия в конгреси, конференции, 
симпозиуми и делегации в редица водещи медицински и в частност неврохирургични центрове 
в Австралия, Австрия, Англия, Армения, Босна и Херцеговина, Бразилия, Германия, Грузия, 
Гърция, Египет, Естония, Израел, Иран, Ирландия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, 
Киргистан, Китай, Македония, Мароко, Монако, Норвегия, Полша, Румъния, Русия, САЩ, 
Словакия, Сърбия, Тайван, Турция, Унгария, Финландия, Франция, Хърватска, Швейцария, 
Швеция, Шотландия, Южна Африка, Южна Корея и Япония, като в много случаи е поканен 
лектор. Рецензент за множество водещи международни специализирани неврохирургични 
списания: Acta Neurochirurgica, Acta Clinica Croatica, Balkan Medical Journal, BMJ Case Reports, 
Child’s Nervous System, Clinical Neurology and Neurosurgery, Journal of Neurological Disorders, 
Journal of Neurosciences in Rural Practice, Neurological Research, Neurosurgical Review, Scripta 
Scientifica Medica, Surgical Neurology International, Turkish Neurosurgery, World Neurosurgery. 
Научен ръководител на двама защитили и на трима актуални докторанти по неврохирургия. 
Доброволец – обучаващ неврохирург в Перу (ноември 2008) и Етиопия (ноември 2009).
Магистър по здравен мениджмънт, МУ-Варна (2009). Лицензиран от General Medical Council 
(GMC) of UK (2010). От 2013 г. е Fellow of the Royal College of Surgeons of England (FRCS). От 
2014 г. е член на Изпълнителния комитет на Southeast Europe Neurosurgical Society (SeENS) 
като представител на България и председател на Комитета по детска неврохирургия на SeENS. 
Член на Експертния съвет по медицинска специалност „Неврохирургия“ към Министерство 
на здравеопазването. Член на Държавната изпитна комисия по неврохирургия.
Председател на организационния комитет на: 3-ти Конгрес по неврохирургия в Дунавско-
Карпатския регион съвместно с конференция на Югоизточноевропейското неврохирургично 
дружество (2014); Първия в България курс на Световната федерация на неврохирургичните 
дружества (WFNS) (2016); AOSpine курс на тема „Основни принципи на AOSpine тумори 
и дегенеративни заболявания на гръбначния стълб“ (2017 и 2019); Първия в България 
международен онлайн симпозиум на тема „Дълбока мозъчна стимулация“ (2020).

Проф. д-р Явор Енчев, 
д.м.н., ръково ди тел 
катедра и УС
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Катедрата по неврология и неврохирургия е основана през март 1962 г. на територията на МБАЛ 
„Св. Анна“ – Варна. Първият ръководител на катедрата е проф. д-р Р. Койнов. Две години по-
късно (1964) е създадена и Катедрата по УНГ болести, помещаваща се в отделението по УНГ 
към МБАЛ „Св. Анна“ – Варна. Ръководители на Катедрата по УНГ болести от създаването й 
до 1993 г. в хронологичен ред са: проф. д-р П. Алтънков (Катедра по хирургически болести), 
проф. д-р Н. Константинов (Катедра по очни болести), проф. д-р И. Димов и проф. д-р Г. 
Папуров.
През 1990 г. се обособява самостоятелна Катедра по неврохирургия и от 10.01.1991 г. като 
ръководител на катедрата е избран доц. д-р Димитър Спасов Чолаков, д.м.н. От юни 2000 г. за 
ръководител на Катедрата по неврохирургия е избран доц. д-р Стойно Денев Дянков, д.м. През 
март 2003 г. се създава обединена Катедра по неврохирургия, УНГ болести и очни болести, като 
за ръководител на катедрата е избрана доц. д-р Евгения Контрова. На 1.10.2004 г. се обособяват 
три самостоятелни УС: неврохирургия, УНГ болести и очни болести. На 3.10.2011 г. катедрата 
се обособява като Катедра по неврохирургия и УНГ болести с новоизбран ръководител катедра 
проф. д-р Пламен Костов Недев, д.м.н.
Катедрата е съставена от два Учебни сектора - по неврохирургия и УНГ болести. Двата учебно-
научни сектора разполагат с високотехнологично оборудвана бaза на обучение.

Учебен сектор по неврохирургия

На 1.07.2009 г. за ръководител на новосъздаденото УС по неврохирургия е избран доц. д-р 
Георги Недков Кючуков, д.м. Последователно след него длъжността заемат доц. д-р Светослав 
Калчев Калевски, д.м.н., от 2011 г. и доц. д-р Тони Данков Аврамов, д.м., от 2017 г.
Oт 18.05.2020 г. ръководител на УС по неврохирургия е проф. д-р Явор Петков Енчев, д.м.н., 
началник Клиника по неврохирургия към УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, който от 11.02.2019 
г. е и ръководител на Катедрата по неврохирургия и УНГ болести.
Учебната база на учебно-научния сектор по неврохирургия се намира на територията на 
Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна.
Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Света Марина“ понастоящем представлява най-
модерният неврохирургичен център в България, който по нищо не отстъпва на водещите 
европейски, американски и азиатски клиники.
В клиниката обект на неврохирургично лечение са всички неврохирургични заболявания 
на главния мозък, гръбначния мозък и периферните нерви във всички възрастови групи. 
Минимална инвазивност и максимална ефективност се цели при операциите на съдови 
заболявания, тумори на централната нервна система, дегенеративни заболявания на гръбнака, 
вродени малформации на ЦНС. Осъществява се и невроендоскопска и транссфеноидална 
хирургия при интравентрикулна и питуитарна патология. Въведено е лечението с дълбока 
мозъчна стимулация на паркинсонова болест. Ранният следоперативен период болните 
прекарват в интензивния сектор на клиниката или при необходимост в клиниката по 
анестезиология и интензивно лечение, където за тях се грижат висококвалифицирани 
реаниматори.
Неврохирургичната операционна зала разполага с уникална за страната апаратура от последно 
поколение, като операционен микроскоп с възможност за интраоперативна флуоресценция, 
ултразвук-базирана невронавигация, хай дефинишън невроендоскопска техника, ултразвукова 
аспирация, високоскоростни дрил и краниотом, интраоперативен ултразвук, устройства 
за интраоперативно електрофизиологично мониториране, монитори за проследяване на 
вътречерепното налягане, С-рамо с възможност за 3Д реконструкция, най-висок клас 
неврохирургична операционна маса, пълни набори неврохирургичен микроинструментариум 
и др. Без аналог в България са свръхмодерните комбинирана невронавигационна система 
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с електромагнитно и оптично проследяване и стереотактична рамка за осъществяване на 
дълбока мозъчна стимулация и други стереотактични процедури.
Осъществяваните в клиниката операции включват невронавигирани интервенции, хай 
дефинишън невроендоскопски процедури, перкутанна вертебропластика и кифопластика, 
перкутанна спинална стабилизация, минимално инвазивни краниални и спинални 
операции, невромониториране, ендоваскуларно лечение на мозъчносъдови заболявания, 
транссфеноидална хирургия, дълбока мозъчна стимулация (ДМС) и др.
Членовете на УС по неврохирургия са с дългосрочни и краткосрочни специализации, курсове 
и обучения във водещи европейски, азиатски и американски клиники, имат многократни 
изяви като поканени лектори на множество международни неврохирургични конференции и 
конгреси, както и редица публикации в национални и чуждестранни специализирани научни 
издания с висок импакт фактор и множество цитирания.
Клиниката поддържа тесни контакти с водещи неврохирургични центрове и специалисти от 
цял свят. Клиниката е оборудвана с учебна зала с мултимедия и възможност за дистанционно 
обучение на студенти.
Дисциплината неврохирургия се преподава през летния семестър на студентите по медицина 
IV курс. Направен е сполучлив баланс между теоретична подготовка и практически 
упражнения. Лекционният материал се изнася от хабилитирани преподаватели на съвременно 
ниво в съответствие с постиженията на тази дисциплина. УНС по неврохирургия е с утвърден 
опит в дистанционното обучение с възможност за пълен достъп и получаване на актуална 
информация, както и осигуряване на връзка със студентите по света за дискусии и обмен на 
информация чрез обособени класни стаи в Blackboard системата за онлайн обучение на МУ-
Варна. Резултатите от научноизследователската дейност на УС по неврохирургия успешно се 
прилагат за усъвършенстване както на учебния, така и на лечебния процес. Колективът редовно 
участва в различни научни форуми у нас и в чужбина. УС по неврохирургия организира 
самостоятелно няколко научни конференции, четири от които с международно участие.
Съгласно решение на M3 Катедрата по неврохирургия и УНГ болести на МУ-Варна от дълги 
години е призната като база за специализация. Следдипломното профилиране по неврохирургия 
е с продължителност 5 години и се провежда на територията на Клиниката по неврохирургия 
по определена и унифицирана за страната програма. Към УС по неврохирургия за периода 
от 2013 г. до настоящия момент са зачислени, защитили и действащи докторанти следните 
неврохирурзи: д-р Диян Димитров Ханджиев – самостоятелна форма на обучение. Защитава 
дисертация на тема „Ангиогенеза при глиални тумори“ на 23.02.2015 г.; научни ръководители: 
доц. д-р Г. Кючюков, д.м., и проф. д-р Я. Енчев, д.м.н. Д-р Богомил Петков Илиев – самостоятелна 
форма на обучение. Защитава дисертация на тема „Ендоскопски асистирана евакуация на 
интрацеребрални хематоми“ на 23.02.2015 г.; научен ръководител проф. д-р Я. Енчев, д.м.н. 
Д-р Димитър Георгиев Харитонов – самостоятелна форма на обучение. Защитава дисертация 
на тема „Съвременно хирургично лечение на субаксиалните цервикални травми“ на 21.10.2014 
г.; научен ръководител доц. д-р Св. Калевски, д.м. Д-р Николай Ангелов Пеев – самостоятелна 
форма на обучение. Защитава дисертация на тема „Прогностични фактори при хирургичното 
лечение на мозъчните метастази“ на 21.10.2014 г.; научен ръководител доц. д-р Св. Калевски, 
д.м. Д-р Илия Вълков Вълков – самостоятелна форма на обучение. Защитава дисертация на 
тема „Лека и средна степен на черепно-мозъчна травма. Когнитивен Р300 потенциал за оценка 
на изхода“ на 28.10.2014 г. Д-р Тони Димитров Кондев – самостоятелна форма на обучение. 
Защитава дисертация на тема „Интраоперативна ултразвук-асистирана оценка на степента на 
декомпресия при лумбална спинална стеноза“ на 14.09.2020 г.; научен ръководител доц. д-р 
Т. Аврамов, д.м. Д-р Младен Евтимов Овчаров – зачислен на 19.07.2019 г. – тема: „Лумбална 
дискова херния – клинични аспекти и корелационни зависимости при оперативно лечение“; 
статус – действащ; научен ръководител проф. д-р Я. Енчев, д.м.н. Д-р Елена Янкова Мойнова 
– зачислена на 15.01.2018 г. – тема: „Невропсихологични аспекти при неврохирургични 
пациенти с глиални тумори“; статус: действащ; научен ръководител доц. д-р Т. Аврамов, 
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д.м. Д-р Мартин Николаев 
Мойнов – зачислен на 02.2019 
г. – тема: „Приложение на 
невронавигирана иглена 
биопсия в неврохирургичната 
практика“; статус: действащ; 
научен ръководител проф. д-р 
Я. Енчев, д.м.н. Д-р Стефани 
Мариянова Тодорова – 
зачислена на 1.02.2019 
г. – тема: „Съвременно 
хирургично лечение при 
патология на периферни 
нерви“: статус: действащ; 
научен ръководител проф. 
д-р Я. Енчев, д.м.н.
Настоящият състав на УНС 
по неврохирургия е: проф. 
д-р Явор Петков Енчев, д.м.н. 
– ръководител катедра; доц. 
д-р Тони Данков Аврамов, д.м.; проф. д-р Светослав Калчев Калевски, д.м.н.; гл. ас. д-р Богомил 
Петков Илиев, д.м.; ас. д-р Тони Димитров Кондев, д.м.; ас. д-р Мартин Николаев Мойнов; ас. 
д-р Елена Янкова Мойнова; ас. д-р Стефани Тодорова Мариянова.

Учебен сектор по ушни, носни и гърлени болести

Настоящ ръководител на структурата е доц. д-р Николай Руменов 
Сапунджиев, д.м.
Роден е през 1972 г. във Варна. Завършва медицина в МУ-Варна с отличие 
(1997). Успоредно с основното следване завършва специалност „Превод 
и обработка на научна информация“ в Технически университет – Варна. 
Придобива специалност по УНГ болести през 2004 г. Специализира 
във Франция и Германия. Стипендиант е на Deutscher Akademischer 
Austauschdienst DAAD (2001), Philipps-Universität – Marburg, Германия 
(2002–2004), и Ernst Schering Foundation (2007). През 2005 г. защитава 
дисертационен труд във Philipps Universität – Marburg, Германия, с magna 
cum laude. Магистър e по здравен мениджмънт. Завършва „Науки за гласа, 
речта и пеенето“ в Института за интердисциплинарни изследвания на 
Universidade de Coimbra, Португалия. През периода 2004–2006 работи в Клиниката по УНГ 
болести на МБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“. От 2006 г. е асистент в Катедрата по НХ, УНГ и 
очни болести, УС по УНГ на МУ-Варна. От 2008 е първият преподавател по специалността 
УНГ болести англоезично обучение – води пълния курс лекции и упражнения. През 2013 
г. е избран за доцент към УС по УНГ. От 2015 е ръководител на учебно-научния сектор по 
УНГ болести. През 2017 г. разработва учебната програма и е първият преподавател по 
специалността „Фониатрия“ за специалност „Логопедия“ на ФОЗ на МУ-Варна. Под негово 
ръководство е защитил един докторант – д-р П. Генова, д.м. Член e на: Национално сдружение 
по оториноларингология, хирургия на глава и шия; Deutsche Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-
Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie e.V., Bonn (DGHNO-KHC); Еuropean laryngological society 
(ELSOC); Еuropean Academy of Sleep medicine (EASM); Българското ринологично сдружение; 
Еuropean rhinologic society (ERS); European Academy of Facial Plastic Surgery (EAFPS); The 

Екип на УС по неврохирургия

Доц. д-р Николай 
Сапунджиев, д.м., 

ръково ди тел УС
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Union of European Phoniatricians (UEP); European Airway Management Society (EAMS). Член е 
на редакционна колегия/ревюър на български и международни научни списания, сред които: 
Biomedical Reviews, Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology, Cureus Journal of Medical 
Science, European Journal of Inflammation, International Bulletin of Otorhinolaryngology, Oxford 
Medical Case Reports, Research Square, Sanamed, Scripta Scientifica Medica. Актуален списък с 
научни публикации може да бъде открит в платформите Pubmed, Researchgate и GoogleScholar. 
Има един полезен модел, регистриран от Патентното ведомство на РБ.
Катедрата по ушни, носни и гърлени болести е създадена през 1964 г. на базата на отделението 
по УНГ към Първостепенна окръжна клинична болница (ПОКРБ) „Д-р Рачо Ангелов“ – Варна 
(сега МБАЛ „Св. Анна”). Първият асистент е д-р Ганчо Папуров, назначен при основаването на 
катедрата, а след 1968 г. постъпват д-р Румен Николов и д-р Й. Стайчев. До 1972 г. за катедрата 
отговарят последователно проф. д-р П. Алтънков (Катедра по хирургически болести) и проф. 
д-р Н. Константинов (Катедра по очни болести). През 1972 г. за ръководител на катедрата е 
назначен проф. д-р И. Димов, бивш ръководител на Клиниката по УНГ в ИСУЛ-София. След 
това временен административен ръководител на катедрата и консултант е доц. И. Максимов. 
От 1976 г. до 1993 г. Катедрата по УНГ се ръководи от проф. д-р Г. Папуров, който е завършил 
ВМИ-София през 1953 г., хабилитиран е за доцент през 1976 г. и избран за професор през 
1987 г. След 1972 г. в Катедрата по УНГ постъпват последователно като асистенти: д-р Б. 
Банова, д-р Р. Мутафова и д-р Д. Марев, д.м., а след 1986 г. и асистентите: д-р Пл. Недев и д-р 
Ю. Русев. След 1993 г. катедрата се ръководи последователно от доц. Й. Стайчев (1993–1996; 
2001–2004), проф. Ив. Ценев (1997–2000) и доц. д-р Ив. Начев (2000–2001). След 2005 г. вече УС 
по оториноларингология към Катедрата по неврохирургия, УНГ и очни болести се ръководи 
от доц. д-р Д. Марев до 2015. От 2011 до 2018 ръководител на новосформираната Катедра по 
неврохирургия и УНГ болести е проф. д-р Пл. Недев, д.м.н.
Катедрата по ушни, носни и гърлени болести е базирана към ПОКРБ „Д-р Рачо Ангелов” – Варна 
в продължение на 36 г. Работи се хирургия на ухо, нос и околоносни кухини, фаринкс и ларинкс 
със сектори: бронхоезофагология, аудиометрия. От юни 2000 г. УС по оториноларингология се 
пребазира в УМБАЛ „Св. Марина“. Тук поетапно се създават отлични условия за клинична 
и научна работа и усвояване и внедряване на нови диагностични и терапевтични методи и 
оперативни техники.

Участници в първия практически курс Otorhinolaryngologia practica (10.2005) под ръководството на проф. 
д-р В. Lippert (Майнц, Германия), организиран от д-р. Н. Сапунджиев. Сред участниците от катедрата са 
проф. Папуров, д-р Керимов, д-р Банова, доц. Марев, д-р Русев, доц. Милков, проф. Недев
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Екипът на УС по УНГ болести преподава оториноларингология/УНГ болести на студенти 
по медицина (българо- и англоезично обучение), студенти по дентална медицина (българо- 
и англоезично обучение), студенти по специалност „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и 
„Логопедия“. Преподава се и фониатрия на студенти от специалност „Логопедия“ на ФОЗ. 
Катедрата/УС по УНГ болести е база за специализация по оториноларингология. В годините 
тук провеждат специализация или курсове по специфични оперативни техники специалисти 
от цялата страна, както и от Кипър, Гърция, Иран. Провежда се и следдипломно обучение 
на общопрактикуващи лекари. През октомври 2005 г. се провежда първият практически 
курс от поредицата Otorhinolaryngologia practica под ръководството на проф. д-р В. Lippert, 
от Университета в Майнц, Германия. През следващите годините в сътрудничество с проф. 
В. Платиканов и екипа на Катедрата по анестезиология, спешна и интензивна медицина 
до 2020 г. курсът има още 9 издания с фокус върху функционална ендоскопска хирургия 
на носа, управление на дихателни пътища, естетична и функционална ринопластика, 
трахеобронхоскопия, ендоскопски асистирана хирургия на ухото. УС по УНГ болести участва 
активно и в сп. „Международен бюлетин по оториноларингология“, което се издава под 
патронажа на МУ-Варна и Клиниката по оториноларингология към УМБАЛ „Св. Марина“ – 
Варна. Инициатор на списанието е доц. д-р М. Милков, който в момента е главен редактор след 
доц. Марев. През 2017 УС по УНГ болести е организатор и домакин на 11-ата конференция 
на International Society of History of Otorhinolaryngology. Съорганизатор е на Варненските 
вестибуларни дни, Международния черноморски симпозиум по отология и невроотология, 
Симпозиума по обструктивна сънна апнея и хъркане.
Актуалната научноизследователската дейност на УС по УНГ е разнообразна и 
обхваща болшинството от поднаправленията на специалността – неонатална и детска 
оториноларингология, бронхоезофагология, аудиология и отоневрология, алергология, 
функционална, естетична и реконструктивна хирургия в областта на главата и шията, 
онкология, реконструктивна имплантология в областта на средното ухо, високотехнологична 
ендоскопска диагностика и лечение, модерни апаратни хирургични техники, рехабилитация 
на слуха и говора и фониатрия.
Студентски разработки под ръководството на преподаватели от УС са представяни на 
национални и международни форуми, публикувани са в специализирани списания, отличавани 
са с престижни академични награди на МУ-Варна, МУ-Стара Загора, Немското дружество по 
УНГ болести.
В катедрата са защитени 11 докторски дисертации и една за „доктор на медицинските науки“. 
Сътрудниците на Катедрата/
УС разработват и публикуват 
научни статии в национални 
и международни списания, 
участват активно в научни 
форуми. 
Настоящ състав – хабилити-
рани преподаватели: доц. 
Н. Сапунджиев, д.м., доц. 
Г. Илиев, д.м.; главни асис-
тенти: д-р Петя Генова, д.м.; 
асистенти: д-р Камелия 
Милчева, д-р Кенан Керимов, 
д-р Лора Никифорова; докто-
ранти: д-р Георги Давидов, 
д-р Благовеста Спасова, д-р 
Полина Иванова. Екип на УС по неврохирургия
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КАТЕДРА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ И ЗРИТЕЛНИ НАУКИ

Ръководител на Катедрата по очни болести и зрителни науки от 2011 г. е 
проф. д-р Христина Групчева, д.м.н. Завършва МУ-Варна през 1992 г., а 
от 1996 г. е специалист по очни болести. Има множество специализации в 
Moorfields Eye Hospital, Лондон и Университета в Дънди, Великобритания. 
През 2000 г., след спечелване на стипендия на Морис и Филис Пайкъл, 
започва 3-годишна научна и клинична специализация по роговица в 
Университета в Окланд, Нова Зеландия. Заедно с позицията на старши 
асистент заема и клинична позиция в Отделението по очни болести в 
националната болница в Окланд. През периода завършва докторска 
дисертация на тема „Микроструктурен анализ на роговицата в здраве 
и болест“. Докторската степен й е присъдена през 2002 г. с най-високи 
препоръки и наградата на ректора за най-добра дисертация на 2002 г. При 

завръщането си в България през 2003 г. е назначена за заместник-управител 
на СБОБАЛ-Варна ЕООД, а малко след това за асистент в Катедрата по 
неврохирургия, УНГ и очни болести. През 2006 г. е избрана за доцент 

към същата катедра. През 2009 г. защитава докторат на тема „Контактните лещи в България, 
Европа и света – проблеми и перспективи”, а от 2010 г. е избрана от ВАК за професор. През 
2011 г. е назначена за ръководител на Катедрата по очни болести и зрителни науки, а от 2014 г. 
до момента е заместник-ректор в МУ-Варна. През 2020 г. става управител на СБОБАЛ – Варна 
ЕООД.
Професор Групчева е клиницист с тридесетгодишен опит и е с широки научно-практически 
интереси, които включват контактни лещи, сухо око, предна очна повърхност, микроструктурен 
анализ с конфокална микроскопия, пенетрираща кератопластика и реконструкция на преден 
очен сегмент, кератоконус, рефрактивна хирургия и катаракта и др. Тя има над 180 публикации 
и участие в 20 монографии и учебници. В редакционната колегия е на 2 световноизвестни 
издания по офталмология. Ръководител е на редица проекти, на 16 завършили докторанти 
и 12 специализанти по очни болести. Има интереси за разработване на иновативни учебни 
програми за различни нива на обучение от студентско до следдипломна квалификация. Тя е 
изключително уважаван и канен лектор по целия свят. От началото на професионалната си 
кариера досега изнася над 200 лекции, включително и в развиващите се страни. От 1999 г. 
насам е спечелила множество грантове за научни и инфраструктурни проекти. 
Заема ръководни постове в многобройни офталмологични общества като Международния 
съвет по офталмология (FICO) – изпитен координатор, Международната асоциация по 
контактна корекция (FIACLE), Европейската асоциация по контактна корекция (ECLSO) – 
член на борда, Съюза на медицинските специалисти, секция „Офталмология“ – представител 
за България, Съюза на очните лекари в България – член на борда и др. През май 2017 г. е 
избрана за президент на Европейския борд по офталмология (EBO) за периода 2019–2020.
Има присъдени редица награди и отличия на национално и международно ниво. Последното 
от тях е през 2019 г. на клуб „Отворено общество“ за „Граждански принос в медицината и 
здравеопазването“.
Катедрата по очни болести е основана през 1963 г. на базата на отделението по очни болести 
към Окръжна клинична болница „Д-р Рачо Ангелов“ – Варна (сега МБАЛ „Св. Анна“).
В продължение на 4 години обучението на студентите се осъществява от първия редовен 
асистент – д-р Дора Пенчева (1963), и от един хоноруван асистент – д-р Т. Кънчева. Първият 
лектор, оказал помощ в организирането на целия учебен процес, е доц. д-р Р. Големинова 
(проф.). В следващите три учебни години лекции се изнасят от гост-лекторите от ВМИ-София 
проф. д-р Е. Живков, д-р К. Хантова и от главните асистенти от ИСУЛ: д-р В. Денев (проф.), 

Проф. д-р Христина 
Групчева, д.м.н., 
ръково ди тел катедра
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д-р Н. Константинов (проф.) и д-р Дъбов (проф.). През 1967 г. е избран първият ръководител 
на катедрата – доц. д-р Никола Константинов (проф. от 1973), който я ръководи до 1979 г., след 
което оглавява Катедрата по очни болести в Института за лечение на чуждестранни граждани 
в София (1979–1986). През 1973 г. с хабилитационен труд на тема „Конгенитална глаукома“ 
доц. Никола Константинов е избран за професор. Научните му интереси са многостранни и са 
свързани с кератоластика и кератопротезиране, лазерно лечение при заболявания на ретината, 
увеити, хирургия на катаракта и глаукома и др. Под ръководството на проф. Константинов 
се обучават и изграждат като преподаватели и специалисти-офталмолози голям брой лекари, 
което утвърждава катедрата като учебен, консултативен и методичен център за Североизточна 
България. Проф. Константинов е автор на 5 монографии, учебник по очни болести за студенти 
по медицина и над 250 научни публикации, голям брой от които в престижни чуждестранни 
списания. Активен участник в дейността на научното общество в България, той е заместник 
главен редактор на сп. „Офталмолгия“, член на редакционната колегия на сп. „Офталмологичен 
преглед“, секретар на Българското научно дружество по офталмология, председател на 
Североизточния клон на дружеството и почетен член на БДО. Проф. Никола Константинов 
е учен с признание в чужбина, той е избиран за почетен член на Европейския съвет по 
офталмология, почетен член на научното общество „Пуркиние“ (Чехия), член на Научното 
дружество по офталмология на Германия. За своите заслуги за утвърждаване и издигане на 
авторитета на варненския медицински университет през 2004 г. проф. Константинов е удостоен 
с Почетния знак със синя лента на МУ-Варна.
Последователно през годините от 1967 до 1980 г. г. в Катедрата постъпват асистентите д-р Д. 
Групчев (1968), д-р С. Павлова (1971), д-р Е. Контрова (1972), д-р Т. Митов (1974), д-р В. Иванов 
(1975), д-р X. Цонева (1975), д-р Б. Чакъров (1975), д-р В. Кръстева (1975), д-р И. Матеева 
(1975), д-р Д. Георгиев (1978). През 1978 г. д-р Д. Пенчева защитава кандидатска дисертация и 
през 1981 г. е избрана за доцент.
През 1980 г. Катедрата по очни болести се пребазира в новооткритата Специализирана 
очна клинична болница (сега СБОБАЛ-Варна) и от 1981 г. до 1991 г. се ръководи от доц. 
д-р Д. Пенчева. Научната проблематика, по която доц. Пенчева работи, е насочена към 
проучването и лечението на социално значими заболявания като глаукома, ендогенни увеити, 
съдови заболявания на ретината и др. Автор е на голям брой научни публикации, съавтор 
е в 2 монографии и в две издания на „Учебник по очни болести за студенти по медицина“. 
Доц. Пенчева е дългогодишен председател на Североизточния клон на Българското научно 
дружество по офталмология и почетен член на БДО, член на редакционната колегия на сп. 
„Офталмология“. За своите заслуги за утвърждаване и издигане на авторитета на катедрата 
и университета през 2008 г. доц. Пенчева е удостоена с Почетния знак със синя лента на МУ-
Варна. След пребазиране на катедрата в СБОБАЛ-Варна за асистент е избрана д-р Б. Ненчева 
(1984). Защитени са три кандидатски дисертации: на д-р Т. Митов (1982) и д-р Д. Георгиев 
(1983), които са редовни докторанти в Научноизследователския институт по очни болести и 
тъканна терапия „В. П. Филатов“ – Одеса, и на д-р Е. Контрова (1990) с научен ръководител 
доц. Пенчева. Хабилитират се за доценти доц. Т. Митов (1988), доц. Д. Георгиев (1991) и доц. 
Контрова (1996). След пенсионирането на доц. Пенчева, от 1992 до 2000 г. ръководител на 
катедрата е доц. д-р Т. Митов, а през периода 2000–2003 г. катедрата се ръководи от доц. д-р Е. 
Контрова.
През 2003 г. се създава обединена Катедра по неврохирургия, УНГ и очни болести с ръководител 
доц. д-р Стойно Дянков, който ръководи катедрата до 2005 г., а от 2005 г. за ръководител на 
катедрата е избрана доц. д-р Евгения Контрова. В новосъздадената катедра са обособени три 
самостоятелни УНС: по неврохирургия, по УНГ и по очни болести.
От 2003 г. ръководител на Учебно-научния сектор по очни болести е доц. д-р Т. Митов. За 
асистенти са избрани д-р X. Групчева (2006), д-р 3. Златарова (2008), д-р С. Пеева (2010). Д-р 
Групчева и д-р Златарова започват своята преподавателска работа със защитени докторски 
дисертации. Д-р X. Групчева разработва и защитава докторската си дисертация в университета 
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в Окланд, Нова Зеландия (2002), а през 2009 г. защитава и дисертационен труд за присъждане 
на научна степен „доктор на медицинските науки“. Научно звание „доцент“ й е присъдено през 
2007 г., а през 2010 г. е избрана за професор. Д-р 3. Златарова защитава дисертация за ОНС 
„доктор“ през 2007 г. като свободен докторант на катедрата, през 2011 г. й е присъдено научно 
звание „доцент“, през 2017 г. защитава и дисертационен труд за присъждане на научна степен 
„доктор на медицинските науки“, а през 2018 г. е избрана за професор. 
През октомври 2011 г. в структурата на МУ се обособява Катедрата по очни болести и зрителни 
науки с ръководител професор д-р Христина Групчева, д.м.н.
В новосъздадената катедра като асистенти започват работа д-р Яна Манолова (2013), д-р 
Даниел Драгнев, д-р Жана Симова (2013), д-р Добрин Бояджиев (2013), д-р Евгени Нешкински 
(2014), д-р Марин Маринов (2016), д-р Мария Бояджиева (2017) и д-р Младена Радева (2018). 
През 2014 г. д-р Бинна Ненчева защитава дисертационен труд за придобиване на ОНС „доктор“ 
и придобива научно звание „доцент“ през 2015 г.
През 2017 г. д-р Яна Манолова защитава дисертационен труд за придобиване на ОНС „доктор“ 
и придобива научно звание „доцент“. 
През 2017 г. д-р Д. Бояджиев защитава дисертационен труд за придобиване на ОНС „доктор“, 
през 2018 г. д-р М. Маринов и д-р Ж. Симова, а през 2019 г. и д-р Е. Нешкински защитават 
такива и придобиват ОНС „доктор“.
Успешно положен изпит на Европейския борд по офталмология (European Board of 
Ophthalmology) и придобита степен FEBO имат д-р Д. Бояджиев, д-р Ж. Симова и д-р Е. 
Нешкински.
Цялостната учебна и научна работа на Катедрата по очни болести и зрителни науки не би могла 
да бъде осъществена в годините без участието на всички сътрудници, работили от създаването 
на катедрата до момента: инж.-химик Л. Иванова, хим. лаборант Я. Панайотова, техническите 
сътрудници М. Константинова, кл. лаборант С. Стаматова, инж. маг. К. Димитрова. С 
усилията на всички преподаватели и сътрудници се осигурява съвременно ниво на обучение 
на български и английски език по очни болести на студенти по специалностите „Медицина“ 
и „Дентална медицина“ за придобиване на ОКС „магистър“; на студенти от специалностите 
„Медицинска сестра“ и „Акушерка” за придобиване на ОКС „бакалавър”; на студенти от 
специалност „Медицински оптик“ за придобиване на ОКС „професионален бакалавър“; на 
студенти от специалност „Оптометрист“ за придобиване на ОКС „магистър“.
Осъществяването на висококачествен учебен процес е възможно благодарение на въвеждането 
на много нови форми за усъвършенстване на учебния процес (мултимедийна презентация на 
всички лекции, упражнения по комуникация, тестове за контрол на знанията и др.), целящи 
използване на теоретичните познания за изграждане на умения за комуникация с пациентите 
и клинично мислене. Въвеждането на платформата Blackboard в МУ-Варна осигурява отлични 
възможности за обучение в електронна среда, които пълноценно се използват от членовете на 
катедрата.
Ог 1969 до 1985 г. в катедрата работи и студентски кръжок, създаден от проф. Константинов 
и ръководен последователно от доц. Д. Пенчева, д-р Д. Групчев, д-р В. Кръстева. Кръжокът по 
очни болести многократно е награждаван на прегледи на студентското научно творчество във 
ВМИ-Варна, носител е и на международни награди. Кръжокът е място, в което правят първите 
си стъпки голям брой бъдещи специалисти по очни болести.
Друг основен аспект на учебната работа е следдипломното обучение на лекари магистри за 
придобиване на специалност „Очни болести“, което се провежда по определена и унифицирана 
за страната 4-годишна програма. От 1990 г. 63-ма специализанти, от които 11 чуждестранни 
граждани, са завършили обучението си с успешно положен изпит и придобита специалност 
„Очни болести“. По програмите за специализация се провеждат и модули за обучение на лекари 
магистри за придобиване на специалност „Обща медицина“ (от 1999), „Спешна медицина“, 
„Детски болести“, „Неврохирургия“. Изпълняват се краткосрочни и дългосрочни програми за 
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индивидуално следдипломно обучение на лекари и специалисти, курсове за СДО. В катедрата 
се провежда основен курс по очни болести за специализанти.
Основни научни направления, по които се работи, са заболявания на очната повърхност; 
тумори на окото и очните придатъци, глаукома, ексфолиативен синдром, микрохирургия 
на преден очен сегмент; лазерна микрохирургия при патология на задния сегмент, детско 
зрение, въздействие на UV-лъчите върху предната очна повърхност, микроструктурен анализ 
на роговицата и ретината, епидемиология и функционално изследване на зрението. След 
2011 г. са защитени 16 дисертации за придобиване на ОНС „доктор“ и една за присъждане 
на научна степен доктор на медицинските науки. Апаратурната обезпеченост на СБОБАЛ-
Варна със съвременна високотехнологична апаратура осигурява високо качество на учебната, 
научноизследователска и диагностично-лечебната дейност на студенти, специализанти и 
докторанти.
Преподавателският състав на Катедрата по очни болести и зрителни науки успешно изпълнява 
своята високоспециализирана офталмологична дейност; осигуряваща квалифицирана 
помощ на пациентите от града и региона, както и консултативни помощ за офталмолозите 
от Североизточна България. До 1980 г. преподавателите от катедрата участват в лечебно-
диагностичния процес и са водещи специалисти в отделението по очни болести и очните 
кабинети на ПОКБ „Д-р Р. Ангелов“ (сега МБАЛ „Св. Анна“). От 1980 г. клиничната работа се 
извършва в Специализираната болница по очни болести за активно лечение (СБОБАЛ – Варна), 
която е база за обучението по офталмология. В резултат на многобройни специализации в 
страната и в чуждестранни университетски центрове преподавателите от катедрата въвеждат 
редица нови за времето си методи на лечение. Д-р Д. Групчев специализира в Германия, Англия 
и Русия и въвежда за пръв път в България оперативния метод „Лазертрабекулопластика 
при глаукома”, д-р С. Павлова създава и ръководи първия във Варна детски очен кабинет и 
кабинет за ортоптично лечение, доц. д-р Т. Митов, след защита на дисертацията си, превръща 
въведения от проф. Н. Константинов оперативен метод кератопластика в рутинна операция, 
а след специализация в Израел въвежда оперативния метод „Бимануална меинтейнер 
техника при екстракапсулна екстракция на катаракта“. Доц. Е. Контрова специализира в 
„НИИОБ Хелмхолц“, Москва и въвежда редица физиотерапевтични методи в офталмологията 
(фонофореза, магнитотерапия, УВЧ-терапия при заболявания на роговица и увея), като 
ръководител на колектив разработва и прилага алгоритъм за скрининг при новородени деца, 
рискови за ретинопатия на недоносеното. Доц. Д. Георгиев, след защита на дисертацията си 
в Одеса, въвежда оперативния метод „Имплантация на вътреочни лещи“ при операция на 
катаракта. Специализациите на д-р Б. Чакъров и д-р X. Цонева допринасят за въвеждане 
на нови диагностични и микрохирургични методи в лечението на социално значимото 
заболяване глаукома, а на д-р Матеева и д-р В. Кръстева – за утвърждаване и развитие на 
създадения от проф. Н. Константинов и д-р Групчев сектор за диагностика и лазертерапия при 
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заболяванията на ретината. Д-р Б. Ненчева усъвършенства прилаганите оперативни техники 
за реконструктивни операции при патология на клепачите и при заболявания на слъзните 
пътища. Проф. X. Групчева специализира в Окланд (Нова Зеландия), Моорфиелдс Ай Хоспитал 
(Лондон) и в други европейски центрове и продължава традициите на катедрата в лечението 
на предната очна повърхност (кератопластика, амниотична мембрана, контактни лещи). След 
специализациите си в Тампа (САЩ) и Университета „Ludwig Maximilians” (Мюнхен, Германия) 
проф. 3. Златарова въвежда нови оперативни техники за реконструкция на клепачите при 
промяна в позицията им и след отстраняването на злокачествени тумори. Д-р Д. Бояджиев има 
проведена специализация в Германия, а д-р Младена Радева – в Испания. В последните години 
с навлизането на високотехнологична апаратура в офталмологичната практика са въведени 
редица диагностични и лечебни методи като конфокална микроскопия, оптична кохерентна 
томография, корнеална топография, подпрагова лазерна терапия при заболявания на ретината, 
крослинкинг, факоемулсификация като рутинна процедура и др. Приоритетите в клиничната 
работа на преподавателския екип съвпадат с основните насоки на научноизследователската 
дейност, в резултат на което се усъвършенства както учебният, така и лечебният процес.
Сътрудниците на катедрата участват във всички конгреси и симпозиуми в страната, както и 

в многобройни европейски 
и световни научни форуми. 
Автори и съавтори са на над 
300 публикации, голям брой 
научни съобщения, редица 
учебници, монографии. Д-р 
М. Маринов е изобретател 
на полезен модел за УВ 
дозиметър с регистрационен 
номер 2939 U1, от 12.06.2018 
г. към Патентно ведомство на 
Република България. 
Хабилитираните препода-
ватели в Катедрата по очни 
болести и зрителни науки са 
членове на държавни изпитни 
комисии. Проф. Групчева е 
член на изпитната комисия 
на ЕВО. Хабилитираните 
преподаватели са членове на 

редакционната колегия на сп. „Български офталмологичен преглед“. Проф. Групчева е член 
на редакционната колегия на издаваното в Нова Зеландия сп. „Клинична и експериментална 
офталмология”. Проф. З. Златарова е член на редакционната колегия на сп. „Глаукоми“ и 
Известия на съюза на учените – Варна, серия „Медицина и екология“. 
Всички преподаватели от Катедрата членуват в БДО и в други български научни офталмологични 
дружества. Проф. Групчева е член на EBO, ARVO, IACLE, BCLA, ESCRS, UEMS и др. Проф. 
Златарова е председател на секция „Медицина и дентална медицина“ на Съюза на учените – 
Варна и член на УС на Българското глаукомно дружество, член е на БДО, EURETINA, ESOPRS 
(European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery) и др. Членовете на катедрата 
работят активно по редица национални и международни научни проекти.
Настоящ състав на Катедра „Очни болести и зрителни науки“: проф. д-р Христина Николова 
Групчева, д.м.н.; доц. д-р Яна Манолова Манолова, д.м.; доц. д-р Бинна Николаева Ненчева, 
д.м.; гл.ас. д-р Добрин Христов Бояджиев, д.м.; гл.ас. д-р Евгени Валентинов Нешкински, д.м.; 
ас. д-р Младена Николаева Радева, д.м.; ас. д-р Мария Руменова Бояджиева.

Екип на Катедра по очни болести и зрителни науки
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КАТЕДРА ПО ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ, 
ПАРАЗИТОЛОГИЯ И ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ

Настоящ ръководител на катедрата е доц. д-р Калина Стоянова Павлова, 
д.м. Родена е през 1976 г. във Варна. Завършва с отличие медицина в 
МУ-Варна през 2001 г. Започва работа като асистент по медицинска 
паразитология в катедрата през 2002 г. Има придобити специалност по 
медицинска паразитология през 2006 г. и образователно-научна степен 
„доктор“ по паразитология и хелминтология през 2017 г. Основните й 
професионални и научни интереси са в областта на епидемиологията, 
клиниката, диагностиката, лечението и контрола на чревните, 
опортюнистичните, вносните и зоонозните паразитни заболявания. Има 
издадени 3 монографии и над 30 публикации в международни и национални 
научни издания. Участва в един международен и един национален научен 
проект, на който е и ръководител. Разработките й са представени в повече 
от 30 научни форума в страната и чужбина. Член е на: Националния 
експертен съвет по медицинска паразитология към Министерството на 
здравеопазването, контролната комисия на Българската асоциацията на 
медицинските паразитолози, Българското паразитологично дружество и 
Българския лекарски съюз.
Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология носи традициите 
и продължава успехите на няколко катедри, съществували самостоятелно през различни 
периоди от 60-годишната история на сегашния МУ-Варна: Катедра по инфекциозни болести, 
Катедра по епидемиология, УНС по дерматовенерология (наследник на Катедрата по кожни и 
венерически болести).
  

Учебен сектор по инфекциозни болести и паразитология

Настоящ ръководител на Учебния сектор по инфекциозни болести и 
паразитология е проф. д-р Маргарита Димова Господинова-Близнакова, 
д.м. Проф. Господинова завършва медицина през 1986 г. във ВМИ-
Варна, а през 1994 г. придобива специалност по инфекциозни болести. 
Преминава последователно през академичните длъжности старши и 
главен асистент, а през 2011 г. е избрана за доцент. От 2018 г. е професор 
по инфекциозни болести. Автор и съавтор е в над 147 публикации, в 
това число 3 монографии и 14 учебника. Участва в над 85 национални 
и международни научни форуми. Основните й научни разработки са 
в областта на инфекциозни болести при възрастни хора, емергентни 
инфекции, въздушно-капкови и невроинфекции, миксти форми на 
инфекциозните болести, чревни инфекции, вирусни хепатити и др. 
Участва в разработването и реализирането на финансиран от фонд „Наука“ 
на МУ-Варна проект „Инфекции при лица на 60+“ и в разработването 
и реализирането на „Национална програма за контрол и лечение на 
ротавирусните гастроентерити“. Под нейно ръководство са защитили 
дисертации д-р Севда Милева, доц. д-р Диана Радкова, д-р Илиян Тодоров, 
а понастоящем ръководи докторантурите на д-р Екатерина Вълкова и д-р Минас Козмидис.
УС по инфекциозни болести и паразитология е наследник на Катедрата по инфекциозни 
болести, основана през юни 1962 г. Неин пръв ръководител е доц. д-р Васил А. Зозиков (по-
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късно професор). Проф. Зозиков завършва медицина в София през 1946 г. През 1962 г. получава 
научно звание „доцент“, а през 1974 г. – „професор“ към Катедрата по инфекциозни болести и 
епидемиология, ВМИ-Варна. Проф. Зозиков е специализирал по въпросите на полиомиелита в 
гр. Вюрцбург, Германия. Научните му интереси включват остри вирусни хепатити, лечение на 
бактериални чревни инфекции и други.
Първите асистенти в Катедрата по инфекциозни болести са д-р Р. Чочев и д-р М. Радков. От 
1970 г. последователно се назначават нови асистенти – д-р Цанко Г. Димов (1970–1994), д-р 
Бонка А. Неделчева (1970–1991), д-р Марина А. Ненова (1973, по-късно доцент).
Катедрата съществува като самостоятелна до 1973 г., когато се обединява с Катедрата 
по епидемиология (основана през март 1962 г.) в Катедра по инфекциозни болести и 
епидемиология, с ръководител проф. д-р В. Зозиков.
Между 1974 и 1983 г. в академичния състав на катедрата като асистенти постъпват д-р Петър 
И. Манолов (1974, по-късно доцент), д-р Тонка Р. Ганчева (1979–2005), д-р Диана М. Радкова 
(1983).
От 1983 до 1991 г. ръководител на обединената катедра е проф. д-р Милен Радков. Той защитава 
кандидатска дисертация през 1976 г., докторска през 1983 г. и е хабилитиран последователно за 
доцент и професор. Научните му интереси са предимно в областта на имунологията на острите 
вирусни хепатити, отразени в над 100 труда. През този период като асистент в катедрата 
постъпва д-р Даниела Г. Николова (1985–2017 г.).
От 1992 до 1999 г. ръководител на катедрата е доц. д-р Марина Ненова. Тя завършва медицина 
във ВМИ-Варна през 1972 г. Започва работа като стажант-асистент в Катедрата по инфекциозни 
болести и епидемиология и през 1975 г. е избрана за асистент. От 1990 г. е кандидат на 
медицинските науки, а от 1992 г. е доцент. Ръководител е на Първа инфекциозна клиника. През 
периода 2000–2004 г. е заместник-ректор по УНД и СДО в МУ-Варна. Научни интереси: остри 
вирусни хепатити с дисертационна тема „Въглехидратен толеранс и инсулинова секреция при 
остри вирусни хепатити“, чревни инфекции, невроинфекции, зооантропонози, емергентни 
инфекции. Има над 70 публикации и 40 участия в научни прояви у нас и в чужбина. Съавтор 
в 4 учебника и други печатни издания в областта на инфектологията. Ръководител на научни 
проекти, финансирани от МОН. Член на Българското дружество по инфекциозни болести 
(БДИБ), Специализирания научен съвет (СНС) по ДВИБЕПХ (1998–2004), Експертен съвет 
по ХИВ/СПИН, комисия за държавни изпити за специалност по инфекциозни болести, на 
редколегиите на сп. „Инфектология“, от 2010 г. сп. „Наука инфектология и паразитология“, 
„Central Europian Journal of Medicine (CEJMed)“ до 2009 г. Експерт на M3 по оценка и акредитация 
на лечебните заведения.
От 2000 г. ръководител на катедрата е доц. д-р Петър Манолов. Той завършва медицина 
през 1967 г. във ВМИ-Варна. Специалист е по инфекциозни болести от 1973 г. Кандидат е на 
медицинските науки от 1979 г. От 1996 г. е доцент към катедрата. Ръководител е на Клиниката 
по остри вирусни хепатити. Автор и съавтор е на над 80 научни труда и учебни помагала.
От 2004 г. до 2012 г. катедрата се ръководи отново от доц. д-р М. Ненова, а от 2012 до 2020 г. 
– от проф. д-р Маргарита Димова Господинова-Близнакова, д.м. (постъпила като асистент в 
катедрата през 1994 г.). Между 2004 и 2020 г. в катедрата постъпват нови асистенти: д-р Севда С. 
Милева (2005–2017), д-р Илиян Т. Тодоров (2013), д-р Екатерина Вълкова (2015), д-р Вероника 
П. Гаджовска (2018), д-р Минас А. Козмидис (2018), д-р Ивелина Т. Тодорова (2019).
Междувременно към катедрата за известен период от време (2000–2006) е присъединен 
УНС по дерматовенерология и тя съществува като Катедра по инфекциозни болести, 
дерматовенерология, тропически болести и епидемиология. След 2006 г. УНС по 
дерматовенерология се отделя като самостоятелна катедра и така до 2015 г. съществува Катедра 
по инфекциозни болести, епидемиология и тропическа медицина (с УНС по инфекциозни 
болести и тропическа медицина и УНС по епидемиология), която е включена в състава на 
Факултета по обществено здравеопазване. През 2015 г., след структурни промени, УНС по 
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инфекциозни болести и паразитология се премества към Факултета по медицина, обединява се 
с УНС по дерматовенерология и към настоящия момент съществува Катедра по инфекциозни 
болести, паразитология и дерматовенерология.
Първоначално за база на обучението по инфекциозни болести е предоставена Варненската 
градска инфекциозна болница, която от 1963 г. е в структурата на ВМИ-Варна като Клиника 
по инфекциозни болести. В началото е с три обособени отделения, респективно клиники – по 
общи инфекции, по чревни инфекции и по остри вирусни хепатити, с клинична лаборатория, 
ръководена първоначално от д-р А. Папазян, а след това от д-р Д. Скочева, главен асистент. 
От 2000 г. УС по инфекциозни болести е базиран в две клиники, към УМБАЛ „Св. Марина“ 
ЕАД, които, съобразно промените в ЗЛЗ, са преструктурирани от 2011 г. в Първа клиника по 
инфекциозни болести с отделение по общи инфекции с интензивен и ХИВ/СПИН сектори 
и отделение по чревни инфекции с кърмачески сектор и Втора клиника по инфекциозни 
болести с паразитологичен сектор. Началници на клиниките са хабилитираните лица доц. д-р 
Марина Ненова и доц. д-р Петър Манолов, а след пенсионирането им – проф. д-р Маргарита 
Господинова и доц. д-р Диана Радкова.
Пионери на преподаването на медицинска паразитология във ВМИ-Варна са проф. д-р Р. 
Тодоров от ВМИ-София и хоноруваният асистент д-р Г. Ковчазов. По-късно лекционният 
курс, практическите упражнения и изпитите се провеждат от ст.н.с. д-р Т. Авлавидов. От 1975 
г. до 2003 г. в сектора работи като главен асистент по медицинска паразитология д-р Николета 
Попова, д.м., която е избрана за извънреден доцент през 2003 г., а по-късно работи като 
хоноруван преподавател към катедрата. От 2002 г. асистент по паразитология е д-р Калина 
Павлова, която през 2017 г. защитава докторска дисертация и по-късно заема академичната 
длъжност „доцент“. От 2014 г. като асистент по паразитология работи и д-р Татяна Цветкова. 
Кабинетът по медицинска паразитология, оборудван за микроскопски паразитологични 
изследвания понастоящем е ситуиран в Медицинския колеж – Варна.
Учебният сектор по инфекциозни болести обучава студенти от V курс и стажант-лекари на 
Факултета по медицина, от IV курс на Факултета по дентална медицина, студенти от Факултета 
по обществено здравеопазване и МК (медицински сестри, акушерки, лаборанти, инспектори 
по обществено здраве, УЗГ – магистри и бакалаври), специализанти по инфекциозни 
болести, паразитология, педиатрия, неврология, микробиология, обща медицина, както и 
специализиращи други терапевтични специалности, за чиято подготовка е необходим модул 
по инфекциозни болести.
Чрез обучението в катедрата се придобиват познания върху етиологията, патогенезата, 
клиниката, диагнозата, диференциалната диагноза и лечението на инфекциозните контагиозни 
и неконтагиозни заболявания, новите и новопоявяващи се инфекции, протозойните 
и хелминтни паразитози, тропическите заболявания (СИД „Тропическа медицина”) и 
медицината на пътуванията, инфекции при имунокомпрометирани лица и други рискови 
групи. Лекциите и практическите упражнения се провеждат до леглото на болния или в 
паразитологична лаборатория и учебните зали. Прилагат се съвременни методи за проверка 
на знанията, писмени тестове по основни раздели, устни изпитвания, ситуационни игри 
и входящ тест на семестриалния изпит. Организацията на работа е свързана с максимално 
адаптиране на преподаването към динамичните промени в здравеопазването у нас и по повод 
на приобщаването на страната към изискванията за контрол на заразните заболявания в ЕС. 
Общо са разработени и се управляват от сътрудниците над 18 учебни програми. Издадени 
самостоятелно или в съавторство са над 20 учебника, практически ръководства и други учебни 
средства.
Учебният сектор по инфекциозни болести и паразитология е база за обучение на специализанти 
по инфекциозни болести, епидемиология, медицинска паразитология, неврология, детски 
болести и обща медицина. Провеждат се тематични курсове и индивидуално обучение за СДО: 
„Тропическа медицина“, „Инфекциозни болести и бременност“, „Емергентни инфекции“, „ХИВ 
и СПИН“, „Ваксинопредотвратими болести“, „Нематодни и цестодни инвазии“ и др. От 2014 г., 
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със заповед на Ректора, УС по инфекциозни болести е оторизиран в провеждането на основен 
курс по инфекциозни болести за специализанти от Североизточна България с ръководител на 
курса проф. Господинова.
Преподавателите от сектора са със сериозни постижения и в научните изследвания. Досега са 
защитени 19 докторски дисертации, разработват се и предстои защита на още 7 дисертационни 
труда. Разработването и реализирането на финансирани от МОН и фонд „Наука“ на МУ-Варна 
проекти са позволили разработването и защитаването на 3 от тях (на д-р М. Господинова, д-р П. 
Константинов и д-р С. Милева). Основни научни направления и приоритети са: остри вирусни 
хепатити, ХИВ инфекция и СПИН, кърлежопреносими инфекции, емергентни инфекции, 
чревни инфекции, вътреболнични инфекции, невроинфекции, възпалителни маркери, 
ДДЦ, малария, ехинококоза, трихинелоза. Основните професионални и научни интереси на 
паразитолозите са в областта на епидемиологията, клиниката, диагностиката, лечението и 
контрола на чревните, опортюнистичните, вносните и зоонозните паразитни заболявания. 
Резултатите от научните търсения на сътрудниците в сектора са отразени в над 250 публикации 
в българска и чуждестранна периодика, в редица монографии, както и в други научни 
издания, самостоятелно или в съавторство. Разработени са и регистрирани 7 внедрявания и 
рационализации. Сътрудници на катедрата са членове на СУБ, на Европейската асоциация за 
биомодулация и хемотерапия, Български форум за херпесни инфекции, ИМАБ. Катедрата е 
колективен член и съучредител на фондация „Зооангропонози“ – Варна съвместно с Районна 
ветеринарна станция – Варна от 1995 г. Хабилитираните преподаватели осъществяват методично-
консултативна и експертна дейност в района на Североизточна България, членове са на научни 

журита, редакционни колеги 
и експертни съвети на 
национално ниво.
Настоящ академичен 
състав на сектора: проф. 
д-р Маргарита Димова 
Господинова-Близнакова 
д.м. – ръководител УС; 
доц. д-р Диана Миленова 
Радкова, д.м.; доц. д-р Калина 
Стоянова Павлова, д.м.; ас. 
д-р Илиян Тодоров Тодоров, 
д.м.; ас. д-р Екатерина 
Люцова; ас. д-р Минас 
Анастасиос Козмидис; ас. 
д-р Вероника Пламенова 
Гаджовска; ас. д-р Ивелина 
Тодорова Тодорова; ас. д-р 
Татяна Емилова Цветкова.

Учебен сектор по дерматовенерология

Настоящ ръководител на Учебния сектор по дерматовенерология е доц. д-р Стоян Иванов 
Павлов, д.м. Роден е на 2.08.1964 г. в София. Завършва медицина в МУ-Варна през 1988 г. За 
периода 1988–1990 г. провежда специализация „Организация и тактика на медицинските 
служби“ (ОТМС) към ВМА–София. Специализира дерматология и венерология в 
МУ-Варна и придобива специалност през 1994 г. От 1995 г. е асистент в Катедрата по 
дерматология и венерология, МУ-Варна. Допълнителна квалификация по дерматомикология, 

Екип на Учебен сектор по инфекциозни болести и паразитология
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криотерапия, дерматоскопия. От 2015 г. и досега е ръководител на УС по 
дерматовенерология. Защитава дисертация на тема „Витамин Д статус 
и системни инфламаторни прояви при пациенти с псориазис вулгарис“. 
Има над 26 научни публикации, повечето от които в чужди издания, 
многобройни участия в национални и международни форуми. Основните 
му научни разработки са в областта на диагностиката на туморните 
заболявания на кожата, автоимунни булозни дерматози, кожни прояви 
при вътрешните болести, редки клинични случаи. Член на БЛС, БДД, СУБ, 
European Academy of Dermatology and Venereology (EADV).
УС по дерматовенерология е наследник на Катедрата по дерматология 
и венерология, създадена през 1962 г. на базата на Окръжния кожно-
венерически диспансер на територията на Окръжна болница – Варна. 
Първият ръководител на катедрата е проф. Й. Григоров. От 1977 г. до 2002 
г. катедрата израства и бележи възхода си под ръководството на проф. 
д-р Зл. Пенев, д.м.н., който създава варненската дерматологична школа 
(асистенти, научни сътрудници, ординатори, аспиранти), осигуряваща отлично обучение 
по дерматология на студенти и специализиращи лекари и качествена дерматовенерологична 
помощ за пациентите във Варна и Североизточна България. От 1979 г. е въведена в експлоатация 
нова 6-етажна сграда, създадена от проф. Пенев, в която се базират катедрата и клиниката. Това 
е сграда, построена по план, съчетаващ организационната и функционална инфраструктура 
на клиника и катедра (мъжко и женско стационарни отделения, амбулаторен сектор с общи 
кабинети, дерматоалергологичен кабинет с лаборатория, микологичен кабинет, кабинет 
по полово предавани инфекции, детски дерматологичен кабинет, научно-производствена 
лаборатория, учебен сектор). През 2011 г. катедрата и клиниката са пребазирани в сградата на 
Инфекциозна клиника на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. През периода 2000–2015 структурата 
променя няколко пъти статута си от катедра в УНС и обратно. През периода от 2001 до 2004 
г. е ръководена от доц. д-р Ш. Томов, а от 2004 до 2011 г. – от доц. д-р К. Николов. От края на 
2011 г. до май 2015 г. ръководител на катедрата е доц. д-р Ст. Рачева. От 2015 г. структурата 
осъществява учебна, научна и диагностично-лечебна дейност като УС по дерматовенерология 
към Катедра по инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология. Оттогава и 
понастоящем ръководител на УС по дерматовенерология е доц. Ст. Павлов.
Първите асистенти в катедрата са д-р Зл. Пенев (1962), д-р Ив. Попов (1965), д-р Г. Караяшев 
и д-р Т. Кръстева (1968). По-късно като асистенти или научни сътрудници постъпват д-р Ш. 
Томов, д-р П. Друмева, д-р Ст. Рачева, д-р М. Славова. През 1981 г. д-р Попов се хабилитира 
и оглавява като доцент филиалната катедра в Добрич. През 1995 г. като асистент постъпва 
д-р Ст. Павлов, а по-късно от 2005 г. последователно д-р Ж. Димитрова, д-р М. Генчева, д-р С. 
Щилионова и д-р Ф. Георгиева (2012).
През годините в катедрата/УС се хабилитират още доц. д-р Ш. Томов, д.м. (1985), доц. д-р К. 
Николов, д.м. (2004), доц. д-р С. Рачева, д.м. (2010), доц. д-р С. Щилионова, д.м. (2012), проф. С. 
Марина, д.м., доц. В. Брощилова, д.м.
Активната научноизследователска дейност в катедрата и сектора по дерматовенерология е 
отразена в разработването и защитата на значителен брой дисертационни трудове. От 1975 
до 1984 г. в катедрата подготвят и защитават успешно дисертационни трудове трима редовни 
докторанти (д-р С. Рачева, д-р С. Василева, д-р С. Балев) и един докторант на самостоятелна 
подготовка (д-р Ш. Томов). По-късно, след 2013 г., са зачислени като докторанти на 
самостоятелна подготовка и впоследствие успешно придобиват образователната и научна 
степен „доктор“ по научната специалност „дерматология и венерология“: д-р Ст. Павлов, 
с тема на дисертационния труд „Витамин Д статус и системни инфламаторни прояви при 
пациенти с псориазис вулгарис“ (научен ръководител доц. С. Рачева); д-р Ж. Димитрова, с тема 
на дисертационния труд „Патогенетични фактори и коморбидитет при себореен дерматит. 
Ролята на витамин Д“ (научен ръководител доц. С. Рачева); д-р Ф. Георгиева, с тема на 

Доц. д-р Стоян 
Иванов Павлов, д.м., 

ръководител УС
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дисертационния труд „Психоемоционални аспекти при пациенти с лихен симплекс хроникус“ 
(научен ръководител доц. С. Рачева); д-р К. Крахтова-Настева, с тема на дисертационния труд 
„Нискоинтензивна лазер терапия в лечението на акне и розацея“ (научен ръководител доц. Илко 
Бакърджиев); д-р А. Аргиров, с тема на дисертационния труд „Диференциално диагностични 
и терапевтични аспекти при себореен дерматит на капилициума в различни възрастови групи“ 
(научен ръководител доц. И. Бакърджиев). Под ръководството на проф. С. Марина разработват 
дисертационни теми докторантите д-р Ц. Калинова и д-р Й. Велевска, разглеждащи съответно 
проблеми на коагулационните нарушения при еризипел и на алергодерматозите във Варненска 
област. Докторанти към сектора провеждат научни изследвания в областта на лечението на 
инфантилни хемангиом (д-р К. Семкова) и лазерното лечение и подмладяване (д-р Ю. Пенев). 
Редовни докторанти в сектора са още д-р Ж. Стоянова (под ръководството на доц. д-р И. 
Бакърджиев) и д-р Д. Никифорова (под ръководството на доц. С. Щилионова). Секторът по 
дерматовенерология се е доказал и като организатор на авторитетни научни форуми – един 
национален конгрес с международно участие и пет регионални конференции по дерматология, 

както и Пролетни варненски 
дерматологични дни.
Настоящ академичен 
състав на сектора: доц. 
д-р Стоян Иванов Павлов, 
д.м. – ръководител УС; 
доц. д-р Сиана Колева 
Щилионова, д.м.; доц. д-р 
Валентина Костадинова 
Брощилова-Николова, д.м.; 
гл. ас. д-р Женя Красимирова 
Димитрова-Михнева, д.м.; 
гл. ас. д-р Филка Георгиева 
Георгиева, д.м.; ас. д-р Мая 
Иванова Славова-Цветкова; 
ас. д-р Женя Стоянова 
Борисова; ас. д-р Димитра 
Петрова Никифорова.

Екип на УС по дерматовенерология
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КАТЕДРА ПО ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ, 
СЪДЕБНА МЕДИЦИНА И ДЕОНТОЛОГИЯ

Настоящ ръководител на катедрата от 2019 г. е проф. д-р Мария Ангелова 
Цанева, д.м. В интервала 2016–2019 г. е ръководител на Катедрата по 
предклинични и клинични науки към Факултета по фармация (ФФ). 
От 2018 г. участва в научната група „Гастро-ентеро-хепатопротекция 
и терапия“ в научно направление „Хранене и качество на живота“ при 
Научноизследователския институт към МУ-Варна. Зам.-председател е на 
Общото събрание на ФФ (2016–2018). 
Родена 1955 г. с. Севар, област Разград. Завършва ПГ „Н. Й. Вапцаров“ – 
Разград (1973) – профил „Изчислителна математика и програмиране“, и 
медицина (1979) във ВМИ-Варна. След завършването си започва работа 
в Отделението по патология в Окръжна болница – Разград, а след това 
работи като асистент във ВМИ-Варна и завеждащ патологоанатомично 
отделение в РБ – Кубрат. 1984–2007 г. е асистент, старши и главен асистент 
в Тракийски университет, МФ – Стара Загора. Придобива специалност по 
патологоанатомия (1986). През 1999 г. защитава ОНС „доктор“ на тема: 
„Морфофункционално състояние на ендокринните клетки на стомаха 
при някои форми гастрити (Helicobacter pylori – асоцииран гастрит, реактивен гастрит при 
дуоденогастрален рефлукс и остър експериментален гастрит с ацетилсалицилова киселина)“. 
2007 г. е избрана за доцент в МУ-Варна по научна специалност „Патологоанатомия и 
цитопатология“. Ръководител е на 8 докторанти, от които 5 успешно са защитили дисертациите 
си: д-р Камелия Жечкова Братоева, д-р Надежда Тодорова Стефанова, д-р Доротея Василева 
Малинова, д-р Василена Росенова Цветкова и д-р Недялка Тодорова Згурова. Ръководи шестима 
специализанти, от които петима са вече с придобита специалност „Обща и клинична патология“. 
Изготвя учебната програмата за патоанатомия за специалност „Фармация“. Преподава по 
дисциплините: „Обща патология“ и „Клинична патология“ на студенти от специалностите 
„Медицина“, „Дентална медицина“, „Фармация“, „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и 
„Помощник-фармацевт“. Участва в два проекта към фонд „Научни изследвания“ към МОН 
и десет проекта към фонд „Наука“ на МУ-Варна. Има 125 научни публикации и 80 участия 
в международни и национални научни форуми. Съавтор на 6 учебника, три ръководства и 1 
монография. Основните й професионални и научни интереси са в областта на електронната 
микроскопия, електронната имунохистохимия, гастроинтестиналната патология, туморна 
патология и експерименталната морфология.
Катедрата по патологична анатомия е основана 
на 1.06.1961 г. като една от първите шест катедри, 
с които започва да функционира ВМИ-Варна. За 
база на катедрата се използва съществуващото 
отделение към Окръжната болница в града. Пръв 
ръководител е доц. д-р Кирил Попов, който оглавява 
катедрата през 1961–1970 г., а първият асистент 
е д-р Богдан Богданов. За десетгодишен период 
под ръководството на доц. д-р Кирил Попов, 
избран за професор 1966 г., се полагат основите 
на катедрата и се поставя началото на традициите 
в преподаването по патологична анатомия и на 
съвременната клинико-диагностична работа. 
Постъпват асистентите д-р Д. Марков, д-р Т. 
Бакърджиев, д-р М. Гърдевски и д-р П. Майнхард. 

Проф. д-р Мария 
Цанева, д.м., 

ръководител катедра

Доц. д-р Кирил Попов, 
ръководител катедра (1961-1970)
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Избрани са и първите сътрудници, възпитаници на ВМИ-Варна: д-р Ст. Кертикова, д-р 
А. Ангелов, д-р Е. Малева, д-р Б. Маневска, д-р К. Кашлов и д-р Е. Софтова. От позициите 
на клиничната патология проф. д-р К. Попов начертава първите научни направления и 
профилираност на сътрудниците на катедрата. Под негово ръководство са защитени първите 
две кандидатски дисертации, от д-р М. Гърдевски (1970) и от д-р Д. Марков (1973). Още през 
60-те години се създава Студентски научен кръжок по патология, поставил началото на едни 
от най-добрите традиции на студентското научно творчество във ВМИ-Варна. Кръжокът 
става място за подготовка и подбор на асистенти както за катедрата, така и за ВМИ, а също и 
на кадри за просектурите в страната.
Ръководител на катедрата в периода 1972–1977 г. е проф. д-р М. Златева. Тя отделя особено 
внимание на повишаване нивото на научноизследователската работа. Въвеждат се редица 
нови методи на морфологично изследване, започват нови мащабни разработки в различни 
направления на клиничната и професионална патология. Постъпват нови асистенти: д-р 3. 
Колев, д-р И. Ташев, д-р С. Вичева, д-р Б. Вутов, д-р С. Матеев, д-р А. Кулова, д-р С. Бояджиева, 
д-р Т. Донова и д-р И. Бръчкова. Под ръководството на проф. Златева са защитени 5 дисертации: 
от д-р А. Ангелов, д-р Б. Маневска, д-р Е. Малева, д-р Е. Софтова и д-р 3. Колев. През 1973 г. д-р 
М. Гърдевски е избран за доцент. През 1978 г. проф. Златева оглавява Катедрата по патология 
при ВМИ-София.
В периода 1978–1998 г. ръководител на катедрата е доц. М. Гърдевски. През този период 
катедрата се разраства изключително бързо. Избрани са нови асистенти: д-р Д. Димитров, д-р 
П. Генев, д-р П. Колова, д-р Д. Дончев, по-късно д-р О. Трошев, д-р И. Иванов, д-р И. Красналиев 
и д-р Е. Кънчев. 1978 г. е изграден филиалът на катедрата в Добрич. За доцент и ръководител на 
филиалната катедра е избран д-р Д. Марков, а за асистенти са назначени д-р М. Василева, д-р 
В. Константинова, д-р Виктор Доков и д-р Л. Красналиев. През 1985 г. катедрата е пребазирана 
на територията на Варненската университетска болница, а година по-късно е изграден нов 
секционен блок. За доценти са хабилитирани д-р А. Ангелов (1979), д-р Б. Маневска (1987) и 
д-р Е. Софтова (1994). 1997 д-р Й. Бръчкова е избрана за доцент към Катедрата по патология 
при ВМИ-Плевен. Доц. М. Гърдевски защитава докторска дисертация 1986 г., доц. А. Ангелов 
1992 г., а доц. Б. Маневска 1995 г. Доц. М. Гърдевски е избран за професор 1987 г., доц. А. 
Ангелов – 1996 г., а доц. Б. Маневска – 1997 г.
Проф. Б. Маневска оглавява катедрата от 1998 до 2008 г. През този период с кадрите и активите на 
катедрата е създаден Център по клинична патология в структурата на МБАЛ „Св. Марина“, който 
осъществява цялостната морфологична (цитологична, биопсична и аутопсионна) диагностика 
на болницата и на други здравни заведения от града и района. През този период ВМИ прераства 
в Медицински университет и учебната работа се увеличава. Катедрата вече обучава не само 
студенти медици, но и студенти от МК и студенти по здравен мениджмънт от ФОЗ. В периода 
2006–2008 персоналът на катедрата преподава и на студентите от новоразкритите факултети по 
дентална медицина и фармация. Постепенно се разгръща програма за англоезично обучение 
(АЕО) по медицина. Форма за допълнителна работа със студентите по медицина е ежегодното 
провеждане на тематичен курс по клинична патология по програмата за СИП. През този 
период възникна традицията за ежемесечна среща на патолозите в Североизточна България 
за осигуряване на непрекъснато медицинско образование и поддържане на квалификацията 
в биопсичната диагностика. В това отношение варненският клон е най-добре организираната 
структура на Българското дружество по патология. 
През 2002 г. д-р П. Генев защитава докторска дисертация, а 2004 г. е хабилитиран за доцент. 
През 2007 г. д-р М. Цанева от Катедрата по патология при Тракийския университет в Стара 
Загора е хабилитирана за доцент във Варна.
Ръководител на катедрата от 2009 г. до началото на 2019 г. е доц. П. Генев. През 2012 г. за 
асистенти са избрани д-р Христо Попов, д-р Недялка Згурова, д-р Надежда Стефанова и д-р 
Ина Кобакова. През следващите години за асистенти са назначени д-р Доротея Малинова 
(2013), д-р Мартина Китанова, д-р Любен Стоев и д-р Павел Павлов (2017), д-р Лиляна 
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Петкова и д-р Георги Стоянов (2018). През 2012 г. е акредитирана докторската програма 
по патологоанатомия и цитопатология. През 2014 г. д-р Катарина Василев, началник на 
Департамента по патология при Германския сърдечен център в Берлин, Германия, придобива 
научната степен „доктор на медицинските науки“. През 2018 г. доц. М. Цанева и доц. П. Генев 
придобиват академичната длъжност „професор“, присъдени са три ОНС „доктор“ – на д-р 
Ина Кобакова, д-р Надежда Стефанова и д-р Снежана Спасова-Няголова. През същата година 
д-р Ина Кобакова и д-р Надежда Стефанова са избрани за главни асистенти. През 2016-17 
г. се поставя началото на преподаването по патоанатомия чрез видеоконферентна връзка на 
специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ във филиалите на МУ-Варна в Сливен, 
Велико Търново и Шумен.
Катедрата по обща и клинична патология става съорганизатор на Европейското училище по 
патология, което се провежда ежегодно от 2015 г. във Варна.
През 2018 г. за редовен докторант е избрана д-р Виктория Михайлова, лекар-специализант в 
МБАЛ „Св. Анна“ – Варна, Отделение по обща и клинична патология.
За ръководител на катедрата (2019) е избрана проф. д-р Мария Цанева. През същата година са 
защитени две дисертации за присъждане на ОНС „доктор“: от д-р Деян Дженков и д-р Доротея 
Малинова, и е присъдена академичната длъжност „главен асистент“ на д-р Снежана Спасова 
и на д-р Доротея Малинова. От 2019 г. в катедрата се обучават петима редовни докторанти: 
д-р Мартина Китанова, д-р Лиляна Петкова, д-р Любен Стоев, д-р Павел Павлов и д-р Георги 
Стоянов. През следващата година са защитени четири дисертации за присъждане на ОНС 
„доктор“: от д-р Василена Цветкова от Катедрата по патология в Падуа – Италия, и асистентите 
от катедрата д-р Недялка Згурова, д-р Христо Попов и д-р Калин Калчев. През 2020 г. с конкурс 
към екипа на катедрата се присъединява и д-р Невена Янулова. За редовни докторанти 2020 г. 
са избрани д-р Невена Янулова и д-р Пламен Василев. През същата година за доцент е избрана 
д-р Свитлана Юриевна Бачурска, д.м., от Катедрата по обща и клинична патология при МУ-
Пловдив.
Научните изследвания в Катедрата през последните десет години имат клинична насоченост, 
свързани са с туморната патология и имат за цел изясняване на прогностичните и предиктивни 
фактори при тумори на кожа, щитовидна жлеза, гърда, простата, бъбрек, пикочен мехур, 
дебелото черво, централна нервна система и костен мозък. Акцент на изследванията са 
различни форми на клетъчната смърт: апоптоза, некроптоза, автофагия и др., на които се 
основават терапевтичните 
стратегии за унищожаване 
на туморните клетки. 
През изминалите 60 годи-
ни Катедрата е цен тър за 
създаване на висо ко ква-
лифицирани специалисти, 
спо собни отговорно да 
решават комплексни зада-
чи, свързани с БЕО и АЕО 
на студенти от всички 
факултети на МУ-Варна: 
МФ, ФДМ, Факултет по 
фармация (ФФ), ФОЗ, МК, 
филиалите в Сливен, Велико 
Търново и Шумен. Ежегодно 
се провеждат основни и 
индивидуални курсове на 
лекари – патолози и съдебни 
медици, и краткотрайни 

Екип на Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина и 
деонтология
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специализации на интернисти и хирурзи. Катедрата има съществени научни приноси в 
различните направления на клиничната патология: детска патология, патология на стомашно-
чревния тракт, сърдечно-съдова, ендо крин на патология и туморна пато логия. За изминалия 
период в катедрата са защитени четири дисертации за придобиване на научната степен „доктор 
на медицинските науки“ и 18 дисертации за придобиване на ОНС „доктор“.
Настоящ състав на структурата – хабилитирани преподаватели: проф. Мария Ангелова 
Цанева, д.м.; проф. Петър Иванов Генев, д.м.; доц. д-р Свитлана Юриевна Бачурска, д.м.; 
доц. д-р Деян Людмилов Дженков, д.м.; главни асистенти: д-р Надежда Тодорова Стефанова, 
д.м.; д-р Снежана Стоянова Спасова-Няголова, д.м.; д-р Доротея Василева Малинова, д.м.; 
асистенти: д-р Калин Петров Калчев, д.м.; д-р Недялка Тодорова Згурова, д.м.; д-р Христо 
Бойчев Попов, д.м.; д-р Иван Йорданов Красналиев; д-р Мартина Георгиева Китанова-Шмидт; 
д-р Павел Славов Павлов; д-р Любен Людмилов Стоев; д-р Лиляна Николова Петкова; д-р 
Георги Стоянов Стоянов; д-р Невена Желязкова Янулова. 
Докторанти: Понастоящем към катедрата са зачислени 7 докторанти, от които трима с научен 
ръководител проф. д-р Мария Ангелова Цанева, д.м.: д-р Любен Людмилов Стоев, д-р Невена 
Желязкова Янулова, д-р Пламен Петров Василев; трима с научен ръководител проф. д-р Петър 
Иванов Генев, д.м.: д-р Мартина Георгиева Китанова-Шмидт, д-р Павел Славов Павлов и д-р 
Георги Стоянов Стоянов; и един с научен ръководител проф. д-р Богомила Гатева Маневска 
д.м.н.: д-р Лиляна Николова Петкова.

Учебен сектор по съдебна медицина и деонтология

От 2017 г. ръководител на сектора е доц. д-р Вилиам Доков, д.м. 
Катедрата по съдебна медицина е основана август 1963 г. Първият 
назначен асистент е д-р Иван Йовчев, работил преди това като завеждащ 
кабинет по съдебна медицина в Окръжна болница – Шумен. За временен 
ръководител е избран проф. д-р Кирил Попов, ръководител и на Катедрата 
по патологична анатомия. До създаването на катедрата като съдебен 
лекар във Варна работи само д-р Върбан Йорданов, завеждащ кабинет 
по съдебна медицина към Окръжна болница – Варна. Кабинетът се 
обединява с Катедрата по съдебна медицина и преминава на нейна база. 
Към катедрата се създава съдебно-химическа лаборатория, а като химик 
е назначен инж. Й. Кръчмаров. Лекционният курс води проф. д-р Ружа 
Василева, преподавател по съдебна медицина и във ВМИ-София. След 
нея лекционният курс до избирането на доцент се поема от д-р Стефан 

Нейков, старши асистент в софийската катедра. 1966 г. е назначен д-р Павел 
Павлов, избран за асистент 1968 г. През август 1967 г. за първи ръководител 

на Катедрата по съдебна медицина е избран доц. д-р Иван Попвасилев от ВМИ-София. Преди 
заемане на длъжността д-р Попвасилев работи четири години в Хумболтовия университет – 
Берлин, където специализира в областта на серологичната диагностика и електровъзбудимостта 
на скелетни мускули за определяне давност на смъртта под ръководството на проф. Ото 
Прокоп. Във Варна доц. Попвасилев поставя началото на задълбочени изосерологични 
изследвания съвместно с д-р Павлов и д-р Варо. Работи и по откриването на нови антигени и 
фитаглутинини. В периода 1968–1977 г. в катедрата работи д-р Александър Варо, завършил в 
Унгария, работил като главен асистент по съдебна медицина в института в гр. Печ. През 1977 
г. д-р Варо се премества отново в Унгария в Института по съдебна медицина – Будапеща.
През 1972 г. доц. д-р С. Раданов от ВМИ-София е избран за втори редовен ръководител и 
оглавява катедрата до 1977 г., като 1974 г. е избран за професор. Проф. Раданов е създател 
и организатор на ежегодните научнопрактически конференции на съдебните лекари от 
страната, както и на множество научни конференции и конгреси по съдебна медицина и 

Доц. д-р Вилиам Доков, 
д.м., ръководител УС
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криминалистика с международно участие. Голяма е заслугата му за изграждане, укрепване и 
утвърждаване както на цялостната мрежа от съдебни лекари в окръжните градове, така и за 
развитието на университетските катедри.
Ръководител на катедрата през периодите 1977-1990 и 1992-1994 е доц. д-р Иван Лазаров. 
Завършва юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 1952 г. и медицина през 
1960 г. През 1989 г. е избран за професор. Съавтор е на учебник по съдебна медицина. По време 
на неговото ръководство към катедрата работят четири научно-производствени лаборатории: 
хистологична и хистохимична, серологична, съдебно-химическа и лаборатория за изследване 
на веществени доказателства. 
От 1970 г. в Катедрата по съдебна медицина се създава студентски научен кръжок. Трима от 
кръжочниците (д-р Радойнова, д-р Панайотова и д-р Доков) след завършването си стават 
асистенти в катедрата. През декември 1977 г. като асистент постъпва д-р Добринка Радойнова, 
1978 г. – д-р Благовеста Панайотова, а от 1983 – д-р Вилиам Доков. От 1978 г. като асистент е 
назначен и д-р Иван Станкулов, завеждал преди това Отделение по съдебна медицина.
В този период (1978 г.) е разкрит филиал на Катедрата по съдебна медицина в филиалния 
факултет на ВМИ-Варна в гр. Добрич (Толбухин). През 1980 г. ръководител на катедрата 
в Добрич става доц. д-р Й. Йовчев, защитил дисертация през 1974 г. и хабилитиран 1980 г. 
Първият асистент във филиала на катедрата е д-р Благовеста Панайотова. След преместването 
й в основната катедра нейното място се заема от д-р Вилиам Доков до закриването на филиала 
през 1992 г.
В периодите 1990–92 г. и 1994–2005 г. ръководител на катедрата е доц. д-р Павел Павлов. Той 
завършва Института по медицина и фармация – Букурещ, Румъния, а през 1979 г. защитава 
дисертация и през 1985 г. е хабилитиран като старши научен сътрудник, а през 1995 - доцент.
През 1990 г. като старши асистент в Катедрата по съдебна медицина постъпва д-р Ирина 
Бурулянова, работила на същата позиция преди това в Катедрата по съдебна медицина при 
ВМИ-София. През 1992 г. д-р Бурулянова защитава кандидатска дисертация, а през 2007 г. 
е избрана за доцент. Съавтор е на две ръководства за практически упражнения по съдебна 
медицина. 
През 2002 г. д-р Добринка Радойнова (асистент от 1977 г.) защитава дисертация, а с избирането 
й за доцент през 2005 г. тя става петият ръководител на Катедрата по съдебна медицина. 
Поради структурни изменения 2007 г. катедрата е трансформирана в Учебно-научен сектор по 
съдебна медицина и деонтология към Катедра „Обща и клинична патология“. Доц. Радойнова 
е ръководител на сектора до пенсионирането си 2017 г. През 2006 и 2011 г. е национален 
консултант по съдебна медицина. Съавтор е на 5 монографии и 2 учебни помагала, както и на 
монографиите: „Лекарски грешки“ (2013) и „Професионална непредпазливост в медицината. 
Лекарски грешки – 2“ (2014). През 2015 г. е избрана за професор. През този период проф. 
Радойнова е ръководител освен на д-р Доков и д-р Каишева още на 3-ма докторанти за ОНС 
„доктор“: д-р Янко Георгиев Колев от МБАЛ-Габрово (външен докторант) с тема: „Приложение 
на Diptera при съдебноентомологично определяне давността на смъртта в България“ 
(17.01.2013); д-р Аделина Бояновна Джорджанова на тема: „Анализ на съдебнопсихиатричните 
и съдебнопсихологичните експертизи в гражданския процес по описа на Окръжен съд – 
Варна“ (8.01.2016); и д-р Сергей Деянов Костадинов от МУ-Плевен (външен докторант) на 
тема: „Смърт от преохлаждане – епидемиология, съдебномедицинска диагностика. Състояние 
на експертизата, възможности за оптимизация“.
За втори ръководител на Учебния сектор по съдебна медицина (2017) е избран д-р Вилиам 
Доков. От 2000 г. д-р Доков създава лаборатория по съдебна антропология към Сектора по 
съдебна медицина и деонтология, единствена в страната до този момент. В нея постепенно се 
събират и съхраняват уникални кости и костни останки. Извършват се съдебноантропологични 
експертизи за нуждите на разследването от цялата страна. В периода 2009–2016 г. д-р Доков е 
председател на Българския институт на съдебномедицинските специалисти. 2015 г. защитава 
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дисертационен труд на тема „Възможности за въвеждане на обективни критерии за определяне 
на „опасността за живота“ при медико-биологичната квалификация на телесни повреди“. 2017 
г. издава монография на тема „Съдебномедицински аспекти на травматизма oт електрически 
ток и електромагнитни вълни“ и 2018 г. е избран за доцент. През 2011 г. участва с глава в 
международна монография „Forensic Medicine – From Old Problems to New Challenges“ под 
редакцията на prof. Vieira – президент на International Academy of Legal Medicine.
През 2007 г., след успешно издържан конкурс, като асистент в Катедрата по съдебна медицина 
е назначена д-р Емилия Каишева. Д-р Каишева завършва медицина в МУ-Варна 2000 г. През 
2019 г. придобива степен „доктор по медицина“ след защита на дисертационен труд на тема 
„Критерии за определяне на термичната травма като телесна повреда“. Същата година е 
избрана за главен асистент. 
През 2013 г. като асистент в УНС по съдебна медицина е избрана и д-р Диана Господинова. 
Тя е завършва медицинското си образование във ВМИ – Стара Загора (1994). Работи като 
ординатор в Патологоанатомично отделение при Общинска болница – Казанлък, а от 2002 г. 
като съдебен лекар последователно в ДКЦ „Св. Марина“ и в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. 
Има специалност по съдебна медицина от 2001 г.
През 2017 г., след конкурс, за асистент е избрана д-р Деяна Велкова. Завършва медицина в МУ-
Варна (2016). През 2020 г. е зачислена за редовен докторант по съдебна медицина.
От създаването през 1963 г. до днес в катедрата се извършва многостранна и огромна по обем 
учебна, научна, практическа и експертна дейност. Преподаването по съдебна медицина за 
специалност медицина се съчетава с медицинска деонтология, като хорариумът се разширява 
и достига общо 75 учебни часа, от които – 45 часа лекции и 30 часа практически упражнения. 
Академичният състав на сектора обезпечава обучението на студентите от 15 специалности 
на Факултетите по обществено здравеопазване, Дентална медицина и Медицински колеж. 
Осигурява се обучението и на англоезичните студенти от специалност „Медицина“ и „Дентална 
медицина“. Традиционно голям е интересът към избираемата дисциплина Съдебна медицина 
в клиничната практика, въведена в учебния план за специалност „Медицина“, както и стажа по 
проекта студентските практики към МОН, проведени през 2013 и 2019 г.
В сектора се обучават специализанти по съдебна медицина и патоанатомия от целия Североизточен 
регион. Успешно е акредитирана докторска програма по съдебна медицина и деонтология, в 
която се обучават докторанти от цялата страна. Значим дял от съдебномедицинската експертна 
дейност за Варна и Варненска област – аутопсии, ексхумации, освидетелствания на живи лица, 

съдебно-химически анализи, 
експертизи по писмени 
данни, участия в наказателни 
и граждански дела и др. е 
съсредоточена в Учебния 
сектор и Клиниката по 
съдебна медицина. Всички 
преподаватели на Сектора 
по съдебна медицина и 
деонтология са уважавани и 
търсени в страната експерти.
Настоящ състав на сектора: 
доц. д-р Вилиам Доков, д.м.; 
доц. д-р Ирина Славчева 
Бурулянова-Калчева, д.м.; гл. 
ас. д-р Емилия Михайлова 
Каишева, д.м.; ас д-р Диана 
Гочева Господинова.Екип на УС по съдебна медицина и деонтология
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КАТЕДРА ПО ПСИХИАТРИЯ И МЕДИЦИНСКА 
ПСИХОЛОГИЯ

Ръководител на Катедрата по психиатрия и медицинска психология от 
2016 г. е проф. д-р Христо Василев Кожухаров, д.м. Роден на 20.10.1966 
г. във Варна. Завършва медицина в МУ-Варна през 1993 г. В периода 
1994–1996 специализира в Катедрата по психиатрия и медицинска 
психология при МУ-Варна и придобива специалност по психиатрия през 
1997 г. в Медицинска академия – София. В периода 1997–1998 провежда 
специализация по психотерапия и обща психиатрия в Психиатричната 
болница в гр. Листал, Швейцария. От 1999 г. е психиатър в Наркологичното 
отделение към Психиатрична клиника. От 2001 г. – хоноруван асистент 
по психопатология и Стратегии за справяне със зависимости във 
Варненския свободен университет. През 2000 – Курс по здравен 
мениджмънт – МУ-Варна. От 2003–2005 – консултант по психиатрия на 
Регионалната здравна каса – Варна. През 2008 – сертификационен курс за 
ръководители на субституиращи и поддържащи програми при зависими 
пациенти в Националния център по наркомании – София. От 2010 г. 
провежда обучението по психиатрия на общопрактикуващите лекари и 
специализанти по психиатрия в МУ-Варна.
Защитава образователна и научна степен „доктор“ по специалност „Психиатрия“ 2010 г. на 
тема „Зависимост към хероин, проучване на ефективността на вътреболничното лечение и 
последващата динамика на разстройството“. От 2011 е доцент, а от 2017 г. – професор.
От 2019 г. е член на Националния експертен съвет по психиатрия. 
Има над 100 публикации у нас и в чужбина (вкл. монография, раздели в колективни монографии 
и учебници и др.), участия в научни конгреси. 
Основните научни разработки са в областите на клиничната психопатология и психиатрия, 
зависимото поведение, психотерапия.
Член на Българската психиатрична асоциация (БПА) – председател на БПА (2012–2016), 
Българската медицинска асоциация. Катедрата по психиатрия и медицинска психология е 
създадена в началото на 1963 г. и е една от най-големите клинични катедри в структурата на 
МУ-Варна. Нейни основатели и първи хабилитирани преподаватели са доц. д-р Владимир 
Иванов и ст.н.с. втора ст. д-р Лиляна Иванова. Тя е четвърта по ред катедра в историята на 
българската психиатрия (след тези във ВМИ-София, ВМИ-Пловдив и ИСУЛ). Базирана е на 
територията на Обединената психоневрологична болница.
След проведен конкурс се назначава и първият редовен асистент по психиатрия – д-р Петър 
Стамболиев, вече утвърден млад психиатър. Назначава се и първата лаборантка – София 
Златева. 
Между катедрата и колектива на психиатричната болница се изграждат многостранни 
отношения на сътрудничество и единодействие. То се проявява както в интегрирането на 
клиничната и биохимична лаборатория, кабинета по електрофизиология, лабораторията по 
клинична психология, съдебно-психиатричния кабинет, така и в научноизследователската 
дейност и в организираните от катедрата семинари за специализиращите лекари, и особено 
в ежедневната диагностично-лечебна дейност. В болницата се провеждат два пъти седмично 
главни визитации и веднъж седмично клинични колегиуми за разглеждане на трудни в 
диагностично и лечебно отношение болни. По-значимите въпроси в научноизследователската 
работа се разглеждат на съвместни заседания на катедрения съвет и болничния колегиум.
Колективът на катедрата много бързо издига на високо ниво учебната, научноизследователската 

Проф. д-р Христо 
Василев Кожухаров, 

д.м., ръководител 
катедра
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и диагностично-лечебната дейности. За това немалка роля изиграват отпечатаните на офсетов 
печат през 1964 г. лекции на доц. д-р Вл. Иванов, претърпели по-късно четири издания и 
преработени и допълнени като учебник по психиатрия с участието и на доц. д-р Л. Иванова. 
Медицинска психология за първи път в България започва да се преподава в Катедрата 
по психиатрия във Варна през 1969 г., с което тя става и първата Катедра по психиатрия и 
медицинската психология. Заслугата за това е изцяло на проф. д-р Вл. Иванов и доц. д-р Л. 
Иванова. Първият учебник по медицинска психология у нас за висшите медицински институти, 
издаден през 1971 г. с международно участие, е под редакцията на проф. д-р Вл. Иванов.
Нов период в живота на Катедрата по психиатрия и медицинска психология и развитието на 
психиатричната помощ във Варна и цяла Североизточна България настъпва със завършването 
и въвеждането в експлоатация на новите клинични и диспансерна сгради в края на 1980 г. 
Новата база е най-добрата в България и това е изцяло заслуга на ръководителя на катедрата – 
проф. д-р Вл. Иванов и на проф. д-р Л. Иванова. 
В стационара се разкриват 350 легла с пет отделения: мъжко отделение (завеждащ д-р В. 
Вълчев); женско отделение (завеждаща д-р В. Милчева); геронтопсихиатрично отделение 
(завеждаща д-р Г. Димова); отделение за гранични състояния, известно като отделение за 
„сънна терапия“ (завеждащ д-р В. Янчев) и детско отделение (завеждаща д-р Л. Владимирова). 
Геронтопсихиатричното отделение е първото отделение в нашата страна от този профил. Към 
детското отделение се разкрива и училище (от първи до осми клас) за лекуващите се деца. 
През 1999 г. се разкрива и наркологично отделение. Обособяват се като отделни звена две 
нови лаборатории: имунологична и лаборатория за изследване на висшата нервна дейност. 
Броят на лабораторните звена нараства на пет. Значими промени настъпват (предимно в 
структурно отношение) и в новия диспансер (завеждащ д-р Л. Милушев). Разкриват се много 
нови специализирани кабинети (общият брой на специализираните кабинети става 13), 
някои от тях единствени в диспансерното обслужване на психично болните у нас. Наред със 
специализираните кабинети се оформят щатно три районни психиатрични екипа, включващи 
психиатър, психолог, социален работник и медицинска сестра. Психиатричният диспансер, 
който е изцяло университетска структура, се превръща в най-големият по обхвата на своите 
функции в страната.
Обединяването през 1981 г. на катедрата с Окръжната психиатрична болница е важно събитие. 
Така се осъществява формално и юридическо сливане на двете звена. Преподавателският 
състав на катедрата нараства многократно като се обогатява с млади, способни и предани на 
своята професия и призвание кадри.
Още със създаването на катедрата нейният ръководител започва въвеждането на усвоени и 
оригинални психологични методи, като поставя и началото на бъдещата обединена лаборатория 
по клинична психология. Внедряването на редица методики, тяхната модификация и критична 
оценка е плод на активността и инициативността преди всичко на проф. Л. Иванова. По-късно 
тази внедрителска дейност се извършва от сътрудниците на психологичната лаборатория, 
като особено активно в това отношение работи Иванка Бончева, завеждащ лабораторията, Г. 
Момова, В. Машева, Р. Петрова и др. Наборът от усвоени и внедрени методики надхвърля 50. 
В дейността на лабораторията е въведена и създадената от проф. Вл. Иванов нова методика 
за висшата нервна дейност у хората, а именно формиране на речеви условни рефлекси, която 
има редица предимства пред използваните технологии и нов проективен психологичен тест – 
т.нар. стрес-тест. Клиникопсихологичен и експерименталнопсихологичен облик имат голяма 
част от завършените работи в катедрата. 
В полето на научноизследователската дейност в този период в катедрата са написани над 
1000 научни труда. Голяма част от тях са изнесени на научни форуми у нас и в чужбина и/
или публикувани на български и чужди езици в наши и чуждестранни научни списания и 
сборници. Написани са повече от 40 монографии, учебници и ръководства самостоятелно 
или в съучастие с други автори. Сътрудници на катедрата са участвали с доклади, съобщения 
и в дискусии в десетки конгреси, конференции и симпозиуми (вкл. световни и европейски). 
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Катедрата е организатор и съорганизатор на много научни форуми у нас (вкл. Европейски 
конгрес по детско-юношеска психиатрия, Балканска медицинска седмица, Балкански 
медицински дни, Българо-швейцарски симпозиум и др.). 
Защитени са две дисертации за „доктор на медицинските науки“, два хабилитационни труда 
и 6 дисертации за „доктор“ по медицина и една „доктор по психология”. На девет е присвоено 
професорско звание (проф. д-р Вл. Иванов, д.м.н., проф. д-р Л. Иванова, проф. д-р Ст. Тодоров, 
д.м., проф. д-р Г. Попов, д.м.н., проф. д-р Р. Шишков, д.м.н., проф. Ив. Бончева, д.пс., проф. 
д-р М. Арнаудова, д.м., проф. д-р Христо Кожухаров, д.м., проф. Ив. Александров, д.пс.), а 
на петима – доцентско звание (доц. д-р Р. Савов, доц. д-р П. Петров, д.м.н., доц. д-р Коралия 
Тодорова, д.м., доц. д-р Деян Хрусафов, д.м., доц. д-р Светлин Върбанов, д.м.).
Основни проблеми, по които катедрата работи през тези над четири десетилетия, са 
шизофренните разстройства, афективните разстройства, невротичните разстройства, 
психофармакотерапията, клиничната психофармакология, психосоматичните заболявания, 
електросънното лечение, диференциалната диагноза на психичните разстройства, въпроси на 
общата и специална психопатология, теоретични, методологични и философски въпроси на 
психиатрията и психологията, етнопсихологията и социалната антропология, злоупотреба и 
зависимост към психоактивни вещества, времето и пространството в междудисциплинарен 
контекст, проблеми на геронтопсихиатрията и детско-юношеската психиатрия, на 
психотерапията и особено на т.нар. позитивна психотерапия, комуникацията лекар-болен, 
въпроси на рехабилитация и др. 
Учебната дейност е била винаги приоритетна задача на катедрата. Дисциплината психиатрия 
се изучава в V курс, в рамките на 90 академични часа, от които 30 – лекции и 60 – клинични 
упражнения, а медицинска психология – в ІІІ курс, в рамките на 30 академични часа, от които 
15 – лекции и също толкова упражнения. Освен това се предлагат и свободноизбираеми 
дисциплини, като напр. Гериатрия и психиатрия на късна възраст, Детско-юношеска психология 
и психотерапия в здраве и болест, Социология и медицинска психология за студенти АЕО и 
др., предизвикващи определен интерес у студентите. 
Активна дейност развива през определени години и студентският научен кръжок, многократно 
отличаван на научните сесии на млади научни работници, като някои от научните работи са 
изнасяни и на студентски научни сесии в чужбина. Катедрата е база за специализация по обща 
психиатрия, детска психиатрия, съдебна психиатрия и клинична психология. Сътрудници на 
катедрата участват като автори и съавтори във всички учебници и ръководства за студенти 
и лекари, отпечатани у нас след 1963 г. Оказват консултативна и диагностично-методична 
помощ в Североизточна България. 
Катедрата осъществява активно международно сътрудничество със сродни институции 
от чужбина. В периода 1982–1987 г. се осъществява сътрудничество с Психоневрологичния 
институт „В.П. Бехтерев” от Ленинград и с Катедрата по психиатрия и неврология в гр. 
Сегед, Унгария. Извършват се неколкократно взаимни краткосрочни работни посещения 
на сътрудници (обикновено на реципрочна основа) като се споделят постиженията в 
научноизследователската работа и натрупания опит в приложната дейност. 
В началото на 90-те години стартира дългогодишен проект със Съвета на Европа, Група 
„Помпиду“ с изследователски и приложен характер в областта на наркоманиите – 
епидемиология, превенция, лечение и организация на дейностите по този проблем на градско 
ниво. Това рефлектира в разкриването на нови структури и дейности в полето на зависимостите 
на градско ниво.
През лятото на 1991 г. в условията на протичащите дълбоки политически и социално-
икономически промени у нас се поставя началото на сътрудничество между Катедрата по 
психиатрия и медицинска психология и Кантоналната психиатрична болница – гр. Листал, 
(Швейцария), което продължава 15 години. В резултат на това 62 сътрудници на Катедрата 
провеждат специализация в болницата в гр. Листал, а 34 пъти (по една седмица) екипи на 
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Кантоналната болница провеждат работни посещения в катедрата и психиатричния комплекс 
и участват активно в разностранни диагностично-лечебни, обучителни и организационни 
процеси в секторите, отделенията и клиниките. В рамките на същия проект във Варна 
се провеждат ежегодни курсове за обучение на сътрудници на катедрата по въпроси на 
индивидуалната и груповата психотерапия. Кантоналната психиатрична болница оказва 
материална и финансова помощ на катедрата и нейните клиники. Финансирането на главния 
проект, както и на всички подпроекти, се извършва от швейцарската страна, като вложените 
средства възлизат на над 1 500 000 шв. франка. През 2003 г. това сътрудничество е признато 
от швейцарските конфедерални власти за най-доброто сътрудничество, установявано от 
швейцарска медицинска институция със съответна институция в Източна Европа. Този 
уникален за медицинската практика за нашата страна проект съществено допринася за 
развитието на психиатричната помощ, за подобряване на квалификацията на сътрудниците 
на катедрата в определени насоки, за въвеждането на нови форми и структури на работа (вкл. 
и разкриването на отделението за зависимости през 1999 г.), за по-доброто обслужване на 
гражданите от Варна и региона, сравними със стандартите на напредналите европейски страни. 
В целия този контекст, за особени заслуги Академичният съвет при МУ-Варна, присъжда на 
д-р Теодор Кан, главен лекар на Кантоналната психиатрична болница в гр. Листал, почетното 
звание „Доктор хонорис кауза”, а Общинският съвет във Варна го удостоява с титлата „Почетен 
гражданин на Варна”.
От основаването на катедрата до края на 1984 г. (в продължение на 22 години) ръководител е 
проф. д-р Вл. Иванов. След избирането му за директор на Научноизследователския институт 
по неврология и психиатрия – София, за ръководител на катедрата е избран проф. д-р С. 
Тодоров, който ръководи катедрата до 1993 г., когато за ръководител е избран доц. д-р Г. Попов. 
Той е ръководител на катедрата до втората половина на 1995 г. От 1995 до 2004 г. ръководител 
е проф. д-р С. Тодоров, от 2004 до 2016 г. – проф. д-р Р. Шишков, от 2016 г. – проф. д-р Христо 
Кожухаров, д.м. В първите две години от разкриването на филиала на катедрата в гр. Добрич 
лекциите се изнасят от доц. Ст. Тодоров. Ръководител на филиалната катедра от 1984 г. до 1990 
г. е проф. д-р Г. Попов, а в следващите 2 години – доц. д-р Р. Савов.
През изминалите 60 години от основаването на МУ-Варна Катедрата по психиатрия и 
медицинска психология се оформи и утвърждава като една от водещите у нас катедри по 
психиатрия и мед психология, авторитетна у нас и в чужбина база за обучение на студенти 
специализиращи лекари по психиатрия и мед. психология, за научноизследователска, 
организационна и лечебнодиагностична дейности. 
Преподаватели и научни сътрудници, работили в катедрата: проф. Владимир Борисов Иванов, 
д.м.н., проф. Лиляна Иванова, д.м., д-р Петър Стамболиев, д.м., проф. Стефан Иванов Тодоров, 
д.м., проф. д-р Георги Иванов Попов, д.м.н., проф. Иванка Бончева, д.пс., кл. психолог, доц. 
д-р Руслан Савов, д.м., проф. д-р Риналдо Шишков, д.м.н., проф. д-р Петър Маринов, д.м.н., 
д-р Христо Бояджиев – гл. ас., д-р Велика Чакалова – гл. ас., д-р Румяна Бояджиева – гл. ас., 
д-р Елена Дамянова – гл. ас., д-р Иван Войнов – гл. ас., д-р Константин Рачев – гл. ас., д-р 
Бойко Владимиров Иванов, ас., д-р Елена Стаматова – гл. ас., д-р Татяна Иливанова – гл. ас., д-р 
Харалампи Василев – гл. ас., д-р Светла Бъчварова, д.м. – гл. ас., д-р Стефан Райнов – гл. ас., д-р 
Анина Димитрова – гл. ас., д-р Стела Томчева – гл. ас., д-р Ваня Евтимова – гл. ас., д-р Евелина 
Гълабова, д.м. – гл. ас., д-р Мира Алтънкова – гл. ас., д-р Вълчо Йорданов – гл. ас., д-р Лиляна 
Харизанова – гл. ас., Гергана Момова, кл. психолог – гл. ас., Румяна Георгиева, кл. психолог – гл. 
ас., Валентина Машева, кл. психолог – гл. ас., д-р Емил Видев – гл. ас., д-р Иван Йолов – гл. ас., 
Десислава Русева, д.пс. – кл. психолог, гл. асистент, д-р Мая Кобакова – асистент, д-р Галина 
Радкова – асистент.
Настоящ състав на катедрата по психиатрия и медицинска психология: проф. д-р Христо 
Василев Кожухаров, д.м. – ръководител на катедрата; проф. Риналдо Савов Шишков, д.м.н.; 
проф. д-р Мариана Димитрова Арнаудова, д.м.; проф. Иван Стоянов Александор, д.пс., 
клиничен психолог; доц. д-р Коралия Стефанова Тодорова, д.м. доц. д-р Петър Милчев Петров, 
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д.м.н.; доц. д-р Деян Хрусафов, д.м.; доц. д-р Светлин Върбанов, д.м.; д-р Аделина Джорджанова, 
д.м. – гл. ас., д-р Живко Апостолов, д.м. – гл. ас., д-р Татяна Радева, д.пс. – гл. ас., Вероника 
Иванова, д.пс – кл. психолог, гл. ас., д-р Рая Димитрова – асистент, Миглена Календжиева кл. 
психолог – асистент, д-р Петър Я. Петров – асистент, д-р Самуела Кръстева – асистент, д-р 
Татяна Телбизова – асистент, д-р Светла Милчева – асистент, д-р Данко Аврамов – асистент, д-р 
Салих Фарук – асистент, д-р Габриела Гачева – асистент, д-р Десислава Караджова – асистент, 
д-р Вангелия Мариноска – асистент, д-р Соня Манева – асистент.
В последните 5 години са акредитирани докторски програми по специалност „Психиатрия“, 
„Съдебна психиатрия“, „Детска психиатрия“ и „Медицинска психология“.
Докторанти: В Катедрата по психиатрия и медицинска психология през последните 10 години 
са преминали общо над 25 докторанти по специалност „Психиатрия“, „Съдебна психиатрия“, 
Детска психиатрия“ и „Медицинска психология“, като понастоящем има зачислени 
докторанти по „Психиатрия“ 
– 9, Детска психиатрия“ – 1, 
и „Медицинска психология“ 
– 7.
В катедрата специализират 
лекари по специалност 
„Психиатрия“, „Съдебна 
пси хи атрия“, „Детска пси-
хиатрия“ и „Клинична пси-
хология“.
От 2019 г. със заповед на 
министъра на здравео-
пазването в Катедрата по 
психиатрия и медицинска 
психология се провеждат 
държавни изпити за 
придобиване на специалност 
по „Обща психиатрия“ и 
„Съдебна психиатрия“. Екип на Катедра по психиатрия и медицинска психология
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КАТЕДРА ПО ОБЩА МЕДИЦИНА

Ръководител на катедрата от 2005 г. е проф. д-р Валентина Христова 
Маджова, д.м. Родена е на 01.05.1958 г. във Варна. Завършва с отличие 
Първа езикова гимназия (aнглийски език) и медицина през 1983 г. в родния 
си град. Придобити специалности – вътрешни болести, нефрология и 
обща медицина. Магистър по здравен мениджмънт (2005). Избрана за 
асистент в Катедра по пропедевтика на вътрешните болести в МУ-Варна 
през 1987 г., а от 1998 г. е главен асистент в Катедрата по обща медицина. 
Защитaва кандидатска дисертация през 2001 г. на тема: „Ранна диагноза 
и възможности за терапевтично повлияване на диабетната нефропатия 
при захарен диабет тип І”. Има признат патент за изобретение, участие в 
съавторство на учебници (28 глави), 8 ръководства и 2 учебни пособия, 
над 120 статии в български списания и 115 публикации в чужди списания 
и сборници, над 180 участия с доклади у нас и над 120 в чужбина. 
Д-р Валентина Маджова е първият хабилитиран преподавател по 
специалността „Обща медицина” (ОМ) в България. През 2003 г. е избрана 
за доцент, а през 2013 г. за професор. От 2002 г. е управител на ДКЦ „Света 

Марина” ЕООД към Университетската МБАЛ „Света Марина” ЕАД – Варна, който ръководи 
и досега.
Проф. Маджова членува медицински дружества у нас и в чужбина: Научното дружество по 
нефрология – заместник-председател и член на УС; Сдружението на обучители и изследователи 
в България по ОМ (СОИБОМ) – заместник-председател; Българското научно дружество по 
ОМ – генерален секретар; Фондация „Бъбрек“; Съюза на учените в България; БЛС; Българското 
сдружение на преподавателите по ОМ (БСПОМ) – член на УС; Национално сдружение на 
общопрактикуващите лекари (ОПЛ) в България (НСОПЛБ) – член на Организационния 
комитет; председател на Секцията по семейно планиране към НСОПЛБ; Научното дружество по 
вътрешни болести; EURACT (European Academy of Teachers in General Practice) – член на борда 
и национален представител за България (от 2013 досега); EGPRN (European General Practice 
Research Network); AGP/FM SEE (Association of General Practice/Family Medicine of South-East 
Europe) – член на научния борд; EASD HID Study Group (Hypertension in Diabetes Study Group); 
ЕRA-EDTA (European Renal Association – European Dialysis and Transplant Association); IMAB 
(International Medical Association „Bulgaria“) – член на Организационния комитет и секретар на 
научни заседания; ESBIC (European Society For Biomodulation and Chemotherapy).
Проф. д-р В. Маджова участва в националния екип за разработване на ръководства за 
поведение на ОПЛ при дислипидемия, артериална хипертония, болни с пептична язвена болест, 
с диспепсия и с гастроезофагеална рефлуксна болест, както и в националната консенсусна 
група за изработване на правила за добра медицинска практика за ОПЛ. 
Участва в редакционните колегии на 7 български и 9 международни медицински списания и 
в научните комитети на редица международни конгреси по ОМ (WONCA, AGP/FMSEE). Под 
нейно ръководство има защитени 4 дисертации и са разкрити 4 процедури за ОНС „доктор“. 
Проф. д-р Валентина Маджова, д.м., е национален консултант по обща медицина към M3 
(2009–2010) и председател на държавна изпитна комисия за присъждане на специалност по 
обща медицина (от 2005). Тя има участие в редица експертни съвети: председател на Работната 
група за изготвяне на „Стандарт по обща медицина“, Временна комисия към НАОА, Комисия 
за акредитация на лечебни заведения, Консултативен експертен съвет към БЛС, Експертна 
комисия към здравната каса за отпускане на лекарствени средства и др.
Катедрата по обща медицина (ОМ) е учредена с решение на Академичния съвет от 11.05.1998 г. 
и за неин пръв ръководител е избран доц. д-р Михаил Делийски. Той е роден на 12.08.1940 г. в 
Стара Загора. Завършва гимназия в Ст. Загора и медицина в МУ-Пловдив през 1966 г. Признати 

Проф. д-р Валентина 
Христова Маджова, 
д.м., ръководител 
катедра
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специалности – вътрешни болести, нефрология и клинична хематология. Работи като участъков 
лекар в с. Синдел и с. Житница, Варненско, и ординатор във вътрешно отделение на Градска 
болница – Варна (1967–1973). Избран за асистент в Катедрата по вътрешни болести на МУ-
Варна през 1974 г., а в периода 1981–1985 г. е научен сътрудник към Координационния център 
за хемодиализа на МА-София и разкрива диализни центрове в Добрич и Албена. Хабилитиран 
за доцент през 1985 г. и назначен за ръководител на филиалната катедра по вътрешни болести 
на МУ – Филиал Добрич. От 1991 г. е доцент в Катедрата по пропедевтика на вътрешните 
болести в МУ-Варна, а от 1998 г. е ръководител на Катедрата по обща медицина. 
Защитава кандидатска дисертация през 1980 г. на тема „Промени в хемокоагулацията при 
болни с терминална хронична бъбречна недостатъчност на хрониодиализно лечение“. Под 
негово научно ръководство има защитена 1 кандидатска дисертация (д-р В. Маджова) и 
са хабилитирани 2 доценти (Т. Ташев и В. Маджова). Основните му научни разработки са 
посветени на клинични проблеми при хемодиализа, хемокоагулация при ХБН, епидемиология 
на социалнозначими заболявания, организация и проблеми на общата медицина и др. Съавтор 
е на монографията „Извънбъбречни методи за очистване на кръвта“. Член на редколегията на 
сп. „Вътрешни болести“. 
Първите асистенти, назначени в катедрата, са д-р Валентина Маджова и д-р Андрей Забунов, 
а по-късно в състава й са включени д-р Ралица Градева, д-р Параскева Манчева (1999) и д-р 
Светлана Христова (2005). За кратък период в нея работи и доц. д-р Розмари Алахвердян 
(2004–2005) През 2011 г. асистент в катедрата става д-р Женя Русева.
Във връзка със здравната реформа в България и въвеждането на дисциплината Обща медицина, 
се провежда обучение на състава на новосформираната катедра. По програма PHARE д-р 
Валентина Маджова, д-р Андрей Забунов и д-р Ралица Градева участват в редица обучителни 
проекти в Полша (Лодз), Франция (Париж) и Белгия (Антверпен).
Две години (1998–2000) катедрата съществува под името Катедра по обща медицина и медицина 
на бедствените ситуации и в състава й влизат д-р Илко Денев и д-р Христиана Романова. През 
2000 г. Катедрата по обща медицина се обединява с Катедрата по клинична лаборатория, като 
се сформират 2 учебно-научни сектора (УНС): УНС по ОМ и УНС по клинична лаборатория. 
Така в състава й влизат: доц. д-р Румяна Патева, доц. Павлинка Чанкова, инж. Валентина 
Михова, д-р Стела Томчева, д-р Детелина Скочева, д-р Стоянка Танчева и д-р Яна Бочева (2005).
От август 2005 г. катедрата се ръководи от доц. Валентина Маджова, д.м. През 2015 г. за асистенти 
по ОМ са избрани д-р Янко Стефанов, д-р Петър Косев, д-р Ваня Александрова, д-р Стефан 
Фъртунов, а по-късно се присъединяват д-р Ева Христова (2016), д-р Ивелина Христова (2020) 
и д-р Магдалена Близнакова (2021). 
Катедрата по ОМ в МУ-Варна е първата, в която се провежда държавен изпит за присъждане на 
специалност на лекари извън Медицинска академия – София (от 2000 г.). В комисията, утвърдена 
от МЗ, участват хабилитирани преподаватели по различни медицински специалности от 
всички медицински университети у нас.
Катедрата по ОМ е призната като водеща у нас по специалността не само в преподавателската, 
но и в научната дейност. Има акредитирана докторска програма, защитени 4 дисертации за 
ОНС „доктор“ по ОМ и присъдени 2 научни звания за „доцент” и „професор“ по ОМ.
От март 2021 г. Катедрата по ОМ в МУ-Варна продължава своето развитие като единствената 
у нас самостоятелна катедра по специалността „Обща медицина“.
Историята й от нейното създаване досега е относително по-кратка в сравнение с други звена 
на МУ-Варна, но научноизследователската й дейност e значителна и разнообразна: 4 защитени 
дисертации за ОНС „доктор“ пo OM, над 150 научни публикации, над 250 научни съобщения на 
български и международни конгреси и конференции. Членовете на катедрата участват в редица 
международни проекти по програма PHARE, СЗО и UNICEF: „Университетско обучение по 
ОМ“, „Управление на общата практика“, „Здравна промоция“, „Семейно планиране“, „Здраве 
и развитие на подрастващите“, „Справяне с депресията и тревожността в общата практика“, 
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„Превенция и контрол на HIV/СПИН“ и др.
Катедрата по ОМ участва активно с продължаващото медицинско обучение на ОПЛ и е сред 
съорганизаторите на Българското научно дружество по ОМ и Първия национален конгрес 
по ОМ с международно участие през 2005 г., проведен във Варна. През 2006 г. тя е избрана 
от UNICEF, МЗ и БЛС измежду всички катедри по ОМ в България да провежда обучение по 
семейно планиране на ОПЛ. Катедрата е организатор и на всички обучения за превенция и 
контрол на HIV/СПИН в МУ-Варна (2005–2011)
Катедрата се състои от лекари с голям практически опит, всеки от които има придобити по 
няколко специалности, което показва големия й практически и научен потенциал в различни 
медицински направления: д-р Светлана Христова, д.м., е специалист по вътрешни болести, 
ревматология и обща медицина, д-р Женя Русева, д.м., по физикална и рехабилитационна 
медицина и обща медицина, д-р Ваня Александрова по детски болести и обща медицина, д-р 
Янко Стефанов по хирургия, д-р Петър Косев по урология, д-р Стефан Фъртунов по АГ и 
здравен мениджмънт, а д-р Ева Христова по обща медицина и е сертифициран хомеопат. 
Всеки един от сътрудниците в катедрата участва активно в редица български и международни 
научни дружества по обща медицина: СОИБОМ, НСОПЛБ, EURACT и EGPRN. 
Членовете на Катедрата по ОМ участват активно - самостоятелно или в колектив, в редица 
национални и международни проекти: адаптация за България на проект на UNFPA, UNICEF и 
M3 „Подобряване на сексуалното и репродуктивно здраве на младите хора в България” (2005), 
международен проект СЗО „WHO Orientation Programme on Adolescent Health for Healthcare 
Providers – UNICEF and Johns Hopkins University“, участие в работната група на България по 
проект „Regional Adaptation for ЕЕСА Consultation Workshop” (Тирана, 2005).
Съставът на Катедрата по ОМ, поради разнородната си квалификация, участва в обучението 
по различи дисциплини на студенти по медицина, здравен мениджмънт и здравни грижи: 
Обща медицина – българоезично и англоезично обучение (IV курс медици, стажант-лекари 
и специализанти), Behavioral Medicine (англоезично обучение на студенти по медицина); 
Въведение в медицината, Организация за грижи за болния, Медицинска терминология и 
Управление на общата медицинска практика (студенти по здравен мениджмънт); Сексология и 
семейно планиране (акушерки), Роля и място на медицинската сестра в първичната медицинска 
помощ и Здравни грижи в първичната медицинска помощ (медицински сестри). Използват 
се иновативни форми на обучение както дистанционно, така и интерактивно: ролеви игри, 

аудиовизуални средства, 
симулиран пациент, работа с 
малки групи и др.
Настоящият състав е: проф. 
д-р Валентина Христова 
Маджова, д.м.; гл. ас. д-р 
Женя Русева Петрова, д.м.; 
гл. ас. д-р Светлана Христова 
Христова, д.м.; гл. ас. д-р 
Янко Георгиев Стефанов, 
д.м.; ас. д-р Ваня Антонова 
Александрова; ас. д-р Стефан 
Костов Фъртунов; ас. д-р 
Петър Атанасов Косев; ас. 
д-р Ева Христова Иванова; 
ас. д-р Ивелина Людмилова 
Христова; ас. д-р Магдалена 
Иванова Близнакова.

Екип на Катедра по обща медицина
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КАТЕДРА ПО КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Ръководител на катедрата от 2018 г. е доц. д-р Яна Димитрова Бочева, 
д.м. Родена през 1976 г. в гр. Ямбол. Завършва ЕГ „В. Карагьозов“ 
с профил английски език през 1995 г. и медицина в МУ-Варна през 
2001 г. Постъпва в катедрата като редовен докторант през 2004 г. Има 
придобита специалност по клинична лаборатория (2008) и магистратура 
по здравен мениджмънт (2010). Защитава дисертационен труд на тема 
„Предиктивна стойност на някои туморни маркери при проследяване на 
онкоболни – верифициране с FDG PET/CT“ (2015). Избрана е за доцент по 
специалността „Клинична лаборатория“ през 2016 г. Научен ръководител 
е на 4-ма докторанти. Има над 60 научни публикации и участия в над 50 
международни и национални научни конгреси. Членува в: Българското 
дружество по клинична лаборатория (член на УС от 2017); Експертния 
съвет по клинична лаборатория към МЗ; Българското дружество по 
ендокринология; Международното дружество по тромбоза и хемостаза 
(ISTH). Доц. д-р Яна Бочева е национален представител на Република 
България в Международната федерация по клинична химия и лабораторна медицина (IFCC), 
член е на Управителния съвет на Българското дружество по клинична лаборатория, член е 
на Експертния съвет по клинична лаборатория към Министерство на здравеопазването на 
Република България. Ръководител на Централната клинична лаборатория към УМБАЛ „Света 
Марина“ ЕАД – Варна от 2009 г. Основните й научни интереси са в областите: лабораторната 
онкология, ендокринология и хемостазеология. 
Преподаването по учебната дисциплина Клинична лаборатория се осъществява още от 
създаването на МУ-Варна в рамките на дисциплината Пропедевтика на вътрешните болести. 
През 1985 г. се създава Катедра по клинична лаборатория с първи хабилитиран преподавател 
доц. Светослав Николов Маровски (1985–-1987). Той е и ръководител на Централната 
университетска клинична лаборатория към УМБАЛ „Света Марина“ в периода 1986–1987 г. 
През 1989 г. ръководството на Катедрата по клинична лаборатория се поема от доц. Румяна 
Иванова Патева (1939–2018). Доц. Румяна Иванова Патева е избрана за научен сътрудник в 
научноизследователската лаборатория към Катедрата по вътрешни болести на МУ-Варна от 
1972 г. През 1983 г. защитава дисертация на тема: „Комплексно изследване на гликопротеини при 
чернодробни заболявания“. До пенсионирането си (2005) доц. Патева е единствен хабилитиран 
преподавател по клинична лаборатория, като под нейно ръководство специализират всички 
лекари, придобили тази специалност за периода 1989–2005 г. Обучава студенти по медицина 
и медицински лаборанти в медицинските колежи във Варна, Русе, Добрич и Шумен. Основни 
научни разработки: промени в серумните гликопротеини, липиди, ензими и др. при различни 
заболявания; качествен контрол в клиничните лаборатории. Съавтор е на монографиите 
„Клиничнолабораторни изследвания на чернодробни заболявания“, „Референтни стойности на 
някои клинични лабораторни изследвания“ и учебниците „Основи на клиничнолабораторната 
диагностика“, „Аналитични принципи и процедури в клиничната лаборатория“, „Справочник 
по клинична лаборатория“ и др. Член е на БДКЛ, Балканската федерация по клинична 
лаборатория (BFCL) и на Международната федерация по клинична химия (IFCC) и национален 
консултант по клинична лаборатория. 
Дългогодишни сътрудници в Клинична лаборатория са: доц. Павлинка Илиева Чанкова, д.х. 
Родена през 1942 г., специалист по клинична химия. Работи в Клинична лаборатория към 
Катедрата по вътрешни болести (1969–1974). Избрана за научен сътрудник и ръководител на 
Клинична лаборатория на Центъра по хемодиализа през 1974 г. Защитава дисертация през 1987 
г. на тема: „Проучвания върху активността на ангиотензин – превръщащия ензим в плазма 
при здрави и болни с хронична бъбречна недостатъчност“. Съавтор на монографиите: „Ренин 

Доц. д-р Яна Бочева, 
д.м., ръководител 

катедра
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ангиотензин алдостеронова система“, „Клинично значение на плазмаферезата“, „Съвременна 
геронтонефрология“. Член на: Българското дружество по нефрология, Българското дружество 
по клинична лаборатория, Европейската асоциация по диализа и трансплантация; гл. асистент 
д-р Теменужка Колева Пенчева, родена през 1934 г., специалист по биохимия и по клинична 
лаборатория. Асистент в Катедрата по биохимия (1963–1973) и асистент и гл. асистент към 
Клинична лаборатория (1973–1994) с основни научни интереси в областта на ензимологията; 
гл. асистент д-р Евдокия Димитрова Петрова, родена през 1942 г., специалист по клинична 
лаборатория. Избрана за научен сътрудник през 1974 г. и до пенсионирането си през 1997 г. 
извършва научни разработки по проблемите на хемостазата и мастната обмяна; гл. асистент 
Валентина Тодорова Михова, инж.-химик, родена през 1947 г. Избрана за научен сътрудник 
през 1976 г. и гл. асистент през 1996 г. Разработва и внедрява в практиката газ-течно-
хроматографски методи и аналитични методи в липидологията; гл. асистент Детелина Иванова 
Скочева, родена през 1950 г., специалист по клинична лаборатория и по клинична имунология. 
От 1981 г. асистент по клинична лаборатория към Катедрата по инфекциозни болести, а по-
късно - ст. и гл. асистент към Катедрата по клинична лаборатория. Работи в областта на 
клиничнолабораторните изследвания при пациенти с инфекциозни болести; гл. асистент д-р 
Стела Александрова Томчева, родена през 1951 г., специалист по клинична лаборатория. Асистент 
по клинична лаборатория към Катедрата по психиатрия от 1981 г., а от 2000 г. е ст. и гл. асистент 
към Катедрата по клинична лаборатория. Работи в областта на разработване и оценка на нови 
лабораторни методи за контрол на страничните ефекти при лечението на болни с психични 
заболявания. През 2000 г. Катедрата по клинична лаборатория е преструктурирана и влиза 

като учебно-научен сектор 
(УНС) към Катедрата по 
обща медицина и клинична 
лаборатория. 
От 2008 г. ръководството 
на УНС по клинична 
лаборатория се поема 
от доц. д-р Маргаритка 
Иванова Бончева, д.м. 
Завършва медицина в МА-
София през 1978 г. Научен 
сътрудник по хистохимия 
и електронна микроскопия 
(1979–1981), асистент и гл. 
асистент в Катедрата по 
клинична лаборатория, 
Научен институт по 
вътрешни болести към МА-
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София (1981-1989). Ръководител на сектор по имунохимия и клинична химия към ЦКЛ на 
Правителствена болница – София (1989–2016), а към момента е началник на лабораторията 
на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД – София. Защитава докторска дисертация през 2006 г. и 
от 2008 г. е доцент в МУ-Варна. Придобити специалности: клинична лаборатория и научно-
медицинска информатика. През 2011 г. под ръководството на доц. д-р Маргаритка Бончева 
е акредитирана докторска програма по клинична лаборатория и до 2018 г. са защитени 5 
докторски дисертации и са хабилитирани 2 преподаватели. От 2016 г. е професор по клинична 
лаборатория и ръководи учебния сектор до юли 2018 г. 
С решение на Академичния съвет на МУ-Варна от февруари 2021 г. се възстановява 
самостоятелната Катедра по клинична лаборатория. 
Неин първи ръководител от април 2021 г. е доц. Яна Бочева. Понастоящем разработваните 
научни направления в УНС по клинична лаборатория са в областите: лабораторна онкология, 
лабораторна ендокринология, лабораторна хематология и хемостазеология, уринна 
диагностика, оксидативен стрес и ролята му в патогенезата на различни заболявания, 
хипербарна и водолазна медицина. метаболитен синдром, некалциемични ефекти на витамин 
Д и витаминен статус при бременни жени, роля на витамин К и Gla-протеини за обмяната 
на костна тъкан и в патогенезата на съдовата калцификация, лабораторни маркери при 
сърдечно-съдови и гастроинтестинални заболявания, лабораторна диагностика и нови 
биомаркери на острото бъбречно увреждане и хроничните бъбречни заболявания, слюнката 
като алтернативен биологичен материал.
Учебната дисциплина Клинична лаборатория се преподава от академичния състав на 
катедрата в IV курс на специалността „Медицина“, в III курс на специалността „Фармация“ и в 
специалностите „Акушерка“, 
„Медицинска сестра“, „Ме-
ди цински лаборант“ в 
МК-Варна и филиали на 
университета в Сливен, 
Шумен и Велико Търново.
Настоящ състав на структу-
ра та:
Хабилитирани преподава-
тели: доц. д-р Яна Димитрова 
Бочева, д.м.; доц. д-р Даниела 
Иванова Герова, д.м.;
Асистенти: д-р Стоянка 
Танчева Илиева, д.м.; 
д-р Марияна Георгиева 
Йорданова-Василева, д.м.; 
д-р Гергана Младенова 
Чаушева; д-р Моника 
Тошкова Тодорова; д-р 
Севим Ахмед Шефкет. Екип на Катедра по клинична лаборатория
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КАТЕДРА ПО ОНКОЛОГИЯ

Първи и настоящ ръководител на Катедрата по онкология е доц. д-р 
Елеонора Георгиева Димитрова-Господинова, д.м. Родена през 1972 г. 
във Варна. Завършва МУ-Варна през 1996 г. с пълно отличие. От януари 
1997 г. работи като лекар-ординатор, специализант по вътрешни болести в 
Клиниката по пневмология и фтизиатрия в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. 
През 2001 г. придобива специалност по вътрешни болести, три години 
по-късно – по пневмология и фтизиатрия, а през 2007 г. и специалност 
по медицинска онкология. От 2008 г. до момента работи в Клиниката по 
медицинска онкология. Преподавателската й дейност започва през 2014 
г. като редовен асистент към Катедрата по пропедевтика на вътрешните 
болести. През 2017 г. успешно защитава дисертационен труд на тема 
„Еспресия на Belcin-1 като маркер за автофагия и прогностичната му 
и предиктивна стойност при болни с карцином на дебелото черво в 

метастатичен стадий“. От 2018 г. е доцент към същата катедра, а от октомври 
2018 г. до март 2020 г. е и неин ръководител. През март 2020 г. eдинодушно е 
избрана за ръководител на новосъздадената Катедра по онкология. 

Основните научни интереси на доц. д-р Елеонора Георгиева Димитрова-Господинова, д.м. са 
насочени към карцинома на белия дроб, карцинома на дебелото черво, имунология на рака, 
нови прогностични и предиктивни маркери в онкологията. Участник е в над петнадесет фаза 
II и фаза III клинични проучвания в областта на онкологията с индикации недребноклетъчен 
карцином на белия дроб (НДКБД), карцином на гърда и други. Автор или съавтор е в 
над 40 научни публикации в България и чужбина. Научен ръководител е на четирима 
докторанти, под нейно ръководство до момента има един успешно защитен дисертационен 
труд. Член е на Българското онкологично дружество, Българско дружество по белодробни 
болести и Европейското общество по медицинска онкология (ESMO). Тя е член-секретар на 
Общоболничната онкологична комисия към УМАЛ „Света Марина“, заместник-председател 
на Онкологичната комисия по химиотерапия и член на Факултетния съвет на Факултет 
„Медицина“ и на Академичния съвет на МУ-Варна. 
Катедрата по онкология, основана на 9.03.2020 г., е една от най-младите катедри в МУ-Варна.

Научноизследователската 
дейност на част от нейните 
основатели датира още 
от времето на създаване 
на Отделението по 
химиотерапия през 1987 
г., тогава към Катедра по 
пропедевтика на вътрешните 
болести. Лекари-онколози, 
участвали в научната и 
преподавателската дейност 
на Катедрата по пропедевтика 
на вътрешните болести, са: 
проф. д-р Христо Цеков, д.м., 
д-р Дафина Маждракова, д-р 
Миглена Кожухарова, д-р 
Янчо Янчев, доц. д-р Димитър 
Калев, д.м., д-р Иван Тонев, 
д-р Ася Консулова-Кирова, 

Доц. д-р Елеонора 
Димитрова-
Господинова, д.м., 
ръководител катедра

Екип на Катедра по онкология
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проф. д-р Иван Щерев, д.м., който е и неин ръководител през периода 2017–2018 г. Научните 
разработки на катедрата намират място не само в множество български издания, но и в редица 
престижни международни списания с импакт фактор. Обекти на научен интерес и публикации 
са: имунотерапия на онкологични заболявания, дистресът при онкологично болни, проблеми 
на пациенти с онкологични заболявания в условията на пандемия от Ковид 19 и др. Под 
ръководството на настоящия началник на Клиниката по медицинска онкология – доц. д-р 
Николай Цонев, д.м., се работват по няколко научни проекти, свързани с идентифициране на 
нови прогностични и предиктивни маркери при карциноми с различна локализация. 
Катедрата разполага с акредитирана докторска програма по онкология, като шест от 
редовните асистенти съчетават усъвършенстването на клиничните си умения с разработване 
на дисертационните си трудове. Към катедрата има зачислени докторанти и в самостоятелна/
задочна форма на обучение. До момента един докторант успешно е защитил своя научен 
труд, а до края на календарната година предстои още един колега да представи тезата си пред 
научното жури.
Настоящ състав на структурата: хабилитирани лица - доц. д-р Елеонора Георгиева Димитрова-
Господинова, д.м. – ръководител на Катедра по онкология; доц. д-р Николай Владимиров 
Цонев, д.м – началник на Клиника по медицинска онкология; редовни асистенти - ас. д-р 
Маргарита Драганова Георгиева; ас. д-р Асен Иванов Янчев; ас. д-р Боряна Кирчева Стефанова; 
ас. д-р Ростислав Радославов Манев; ас. д-р Теодорика Виталинова Панайотова; ас. д-р Мария 
Иванова Пенкова-Иванова; ас. д-р Маргарита Красенова Манева; ас. д-р Яница Милкова 
Димитрова; ас. д-р Драгомир Светозаров Стоянов, д.м.; ас. д-р Явор Кирилов Хинов; ас. д-р 
Габриел Илиев Леондиев; докторанти в редовна форма на обучение - ас. д-р Асен Иванов 
Янчев; ас. д-р Ростислав Радославов Манев; ас. д-р Теодорика Виталинова Панайотова; ас. 
д-р Мария Иванова Пенкова-Иванова; ас. д-р Маргарита Красенова Манева; ас. д-р Драгомир 
Светозаров Стоянов; докторанти в самостоятелна/задочна фор ма - д-р Николай Евгениев; 
защитили докторанти - д-р Желязко Арабаджиев, д.м.

УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ПО ИЗТОЧНА 
МЕДИЦИНА
Настоящ директор на Университетския център по източна медицина 
(УЦИМ) от 2017 г. е проф. д-р Параскева Манчева Драганова, д.м.н.
Проф. д-р Параскева Манчева Драганова, д.м.н. е магистър по медицина 
(МУ-Варна, 1989) и право (ВСУ „Черноризец Храбър“, 2014) с юридическа 
правоспособност (Министерство на правосъдието на Р България, 2015). 
Има придобити специалности по вътрешни болести (1994), физикална и 
рехабилитационна медицина (1999) и обща медицина (2001). Основните 
й професионални и научни интереси са в областта на медико-социалните 
проблеми на хората с хронична инвалидизираща болест и перспективата на 
сътрудничеството „Източна-Западна“ медицина, като допълваща терапия 
за подобряване на тяхното холистично здраве. Под нейно ръководство 
до момента са защитени четири дисертации и две са в процедура. 
Преподавателският й опит е с общопрактикуващи лекари, стажант-лекари, 
студенти по медицина, рехабилитатори, кинезитерапевти и здравни 
мениджъри. Член на БЛС, EURACT. Експертната й дейност включва: член 
на експертни групи по САНК към НАОА за акредитация на специалностите 
„Кинезитерапия“, „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“, „Здравен мениджмънт“, на 
Комисията по етика на научните изследвания на МУ-Варна, на Университетска комисия за 
институционална и програмна акредитация, на Комисията за разработване на кредитна 
система за оценяване на продължителното обучение на лекарите, експерт по вътрешни болести 

Проф. д-р 
Параскева Манчева, 
д.м.н.,директор на 
УЦИМ
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в обща ТЕЛК, вещо лице (вътрешни болести, обща медицина, физикална и рехабилитационна 
медицина) в съдебно-медицински експертизи. Има над 200 публикации и участия в научни 
форуми в България и в чужбина, вкл. в издания, реферирани в наукометрични бази данни 
с импакт-фактор и РИНЦ. Води лекционни курсове по рехабилитация, кинезитерапия 
и източна медицина в студентския курс на обучение, както и тематиката по Експертиза на 
работоспособността при стажант-лекари, студенти-медици и при магистри от „Опазване 
и контрол на общественото здраве“. Участва в изпълнението на общо пет образователни и 
изследователски проекти, два от които международни.
История на Университетския център по източна медицина 
УЦИМ-МУ-Варна, с първи ръководител проф. д-р Негрин Негрев, д.м.н. (2015–2017), е 
създаден като структурно звено на Факултет „Медицина“ с решение на Академичния съвет по 
протокол №39/19.01.2015 г. на МУ-Варна От 2017 г. и досега центърът се ръководи от проф. д-р 
Параскева Манчева, д.м.н. 
В УЦИМ се разработват като научни направления Традиционната китайска медицина 
и системата Аюрведа. До 2020 г. са защитени три дисертации в ОНС „доктор“ и една в НС 
„доктор на науките“ от членовете на екипа на УЦИМ-МУ-Варна, а свързани с тематиката 
на източната (неконвенционална) медицина – две дисертационни тези в „Управление на 
здравните грижи“ и една дипломна работа в „Здравна икономика и мениджмънт“. Дейността 
на УЦИМ-МУ-Варна спомага за подобряване на качеството на практическото обучение на 
студенти, стажанти, докторанти и специализанти, на научноизследователската дейност в 
областта на източната медицина, кинезитерапията и рехабилитацията и за въвеждането на 
добрите световни практики, база за продължаващо обучение на специалисти в рамките на 
СДО. Източните методи (акупунктура, електроакупунктура, лазерпунктура, моксибуция, 
хомеопатия, неконвенционални контактни масажи на тялото и на негови участъци, топлинни 
източници на въздействие върху отделни участъци от кожата, фитбол-техника, релаксиращи 
стречинг техники, йога-елементи и др.) се прилагат от специалистите на УЦИМ-МУ-Варна при 
заболявания на опорно-двигателния апарат, централна и периферна нервна система, сърдечно-
съдовата система, метаболитни заболявания, безсъние, тревожност, депресия, репродуктивни 
проблеми, алергични състояния, зависимости (никотин, алкохол, дрога) и др. Използва се и 
благоприятното съчетаното влияние на два и повече метода – чжен-цзю („чжен“ – акупунктура 
и „цзю“ – нагряване с мокса), акупунктура с биологично активни вещества (прополис), 

колагенова рефлексотерапия, 
хомеопатия и др.
В учебния план 
на специалност 
„Кинезитерапия“ са 
подготвени и въведени 
за 2020/2021 г. учебни 
дисциплини с преподаватели 
от екипа на УЦИМ-МУ-Варна: 
източна медицина, проф. д-р 
Параскева Манчева, д.м.н., 
и ас. д-р Деница Гроздева; 
рефлексотерапия, проф. 
д-р Параскева Манчева, 
д.м.н., и ас. Яни Шивачев. 
Като продължение на опита, 
предаден от специалиста 
по традиционна китайска 
медицина (д-р Фенни Юнита, 
гост-лектор в МУ-Варна през 

Екип на Университетски център по източна медицина
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2018 г.), в рамките на две години сертифицираните акупунктуристи-обучители от УЦИМ-МУ-
Варна провеждат три курса по акупунктура – цикъл А, Б и С, с курсисти-лекари. Съчетаването 
на клиничната работа със студентското обучение, продължителното и системно дискутиране 
на случаи от практиката между преподаватели и студенти съвсем естествено преминава към 
изнасяне на научни доклади и публикации в списания. Резултатите от научноизследователската 
дейност на УЦИМ са пълнотекстово публикувани в „Journal of IMAB“, „Scripta Scientifica 
Medica“, „Scripta Scientifica Salutis Publicae“, „Варненски медицински форум“, „Журнал на 
медицински колеж“, „Здравна икономика и мениджмънт“, „Социална медицина“ и в Сборници 
научни доклади от конгреси и конференции.
Настоящ състав на УЦИМ-МУ-Варна: хабилитирани пре подава тели: проф. д-р Параскева 
Манчева, д.м.н., директор на УЦИМ-МУ-Варна; асистенти: ас. д-р Деница Гроздева; ас. д-р Лили 
Йосифова; ас. Яни Шивачев, доктор; ас. Станислава Богомилова, доктор; ас. Донка Николова.

ФАКУЛТЕТ ПО МЕДИЦИНА В ЦИФРИ  
В НАВЕЧЕРИЕТО НА 60-АТА 
ГОДИШНИНА (КЪМ 31.01.2021) 

Катедри 25

Академичен състав 423

Професори 46

Доценти 85

Главни асистенти 54

Асистенти 237

Гост-преподаватели 1
Доктори на науките 20

Доктори 184
Акредитирани докторски програми 39

Действащи докторанти 225

Студенти 2790

Студенти – българоезично обучение 1350

Студенти – англоезично обучение 1440
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ФАКУЛТЕТ ПО 
ОБЩЕСТВЕНО 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Факултетът по обществено здравеопазване (ФОЗ) е създаден през 2001 
г. с Постановление на Министерски съвет № 160/20.06.2001 г. в отговор 
на потребностите на здравната система от висококвалифицирани 
специалисти по здравен мениджмънт и обществено здравеопазване и е 
единият от първите два факултета по обществено здравеопазване, разкрити 
в България.
Поемайки със създаването си обучението по специалност „Здравен 
мениджмънт“, разкрита за първи път в страната през 1993 г. от МУ-Варна, 
и „Обществено здравеопазване“, разкрита през 2001 г., ФОЗ се развива 
устойчиво във времето със създаването на нови образователни програми, 
необходими за здравната система и с принос към научните изследвания.
Предназначението на ФОЗ е да формира висококвалифици рани меди-
цински и немедицински специалисти, необходими за здравната система, 
с професионална компетентност в областта на общественото здраве 
и здравеопазване, здравните грижи, управлението и технологиите, 
развивайки съответните научните области и осъществявайки дейности в 
полза на обществото.
Първият избран декан на ФОЗ е доц. д-р Стоянка Попова, д.м. (2002–
2010) поставя основите за развитието и утвърждаването на факултета. От 
2011 г. декан е доц. Тодорка Костадинова, д.и., която ръководи факултета 
до избора й за зам.-ректор на МУ-Варна през 2012 г. В периода 2012–2018 
г. декан на ФОЗ е доц. Емануела Мутафова, д.и., под чието ръководство 
факултетът бележи съществено развитие на образователната, научната 
и общественополезната си дейност, продължено и укрепено от доц. д-р 
Клара Докова, д.м. – декан на ФОЗ в периода 2018–2020 г. През 2020 г. за 
декан на ФОЗ на МУ-Варна е избрана проф. Антония Димова, д.м.
ФОЗ подготвя специалисти с бакалавърска и магистърска степен в три 
професионални направления – 7.4 Обществено здраве, 7.5 Здравни грижи и 
5.2 Електротехника, електроника и автоматика по 15 специалности: „Здравен 

мениджмънт“ (от 1993 г.); „Обществено здравеопазване“ (от 2001 г.); „Управление на здравните 
грижи“ (от 2003 г.); „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ (във ФОЗ от 2006 г.); „Фармацевтичен 
мениджмънт“ (от 2013 г.); „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа“ (от 2014 г.); „Оказване 
и контрол на общественото здраве“ (от 2015 г.); „Обществено здравеопазване и здравен 
мениджмънт на английски и на руски език“ (от 2015); „Оптометрист“ (от 2016 г.); „Логопедия“ 
(от 2017 г.); „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи“ (от 2018 г.); „Фармацевтичен 
мениджмънт и грижи“ (от 2018 г.); „Кинезитерапия“ (2020 г.); „Информационни технологии в 
здравеопазването и здравните грижи“ (2020 г.); „Биомедицинска техника и технологии“ (2021 
г.); „Клинична логопедия“ (2021 г.)
Факултетът провежда обучение на докторанти по 9 докторски програми в три професионални 
направления (7.1 Медицина, 7.4 Обществено здраве и 3.7 Администрация и управление), 
следдипломно обучение, както и индивидуални курсове за следдипломна квалификация, 
осъществява консултативна и експертна дейност в помощ на организации и институции от 

Доц. д-р Стоянка 
Попова, д.м.,  
декан (2002-2010)

Доц. Тодорка 
Костадинова, д.и., 
декан (2011-2012)
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здравната и социалната сфера, включително и международни, сред които 
Европейската комисия, Европейското бюро на СЗО и Световната банка. 
В структурата на ФОЗ са включени 8 катедри: „Хигиена и епидемиология“ 
(1962 г. и 2015 г.), „Социална медицина и организация на здравеопазването“ 
(1965), „Икономика и управление на здравеопазването“ (1998), 
„Физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални 
заболявания“ (2002), „Здравни грижи“ (2006), „Медицина на бедствените 
ситуации и морска медицина“ (2017), „Медицинска апаратура, електронни 
и информационни технологии в здравеопазването“ (2019) и „Логопедия и 
медицинска педагогика“ (2019). 
Академичният състав включва 48 хабилитирани преподаватели (17 
професори и 31 доценти) и 65 нехабилитирани (19 главни асистенти, 44 
асистенти и двама преподаватели).
През 2018 г. към ФОЗ на МУ-Варна е разкрит Университетски център 
по морско здравеопазване – корпоративен член на Международната 
асоциация по морско здравеопазване (IMHA), чиито основни функции 
са провеждане на курсове за повишаване на медицинската подготовка и 
квалификация на морски лица и подпомагане на Изпълнителна агенция 
„Морска администрация“ в дейността й по участие в националната 
операция по търсене и спасяване, както и предоставяне на телемедицински 
консултантски услуги. 
През 2018 г. към ФОЗ е създаден „Зеленият морски двор на Варна“ – 
център за ранна детска социализация, където медици, психолози, логопеди 
и социални работници работят с деца на възраст от 0 до 3 години и техните 
родители. 
Научната дейност обхваща чрез специализирани и интердисциплинарни 
изследвания широкото поле на общественото здраве и здравеопазване 
и здравните грижи и има разпознаваем в България и чужбина научен и 
приложен принос. Акценти в научната дейност през последните години 
са изследванията в областта на епидемиологията на заболяванията с висок болестен товар в 
глобален мащаб и създаване на регистри по инсулт и диабет в национален план, ролята на 
храните и храненето в превенцията и профилактиката на болестите и за здравето на децата, 
ранното детско развитие, оценката на здравната система и здравните политики, планирането 
и прогнозирането на човешките ресурси в здравеопазването, дигитализацията в медицината 
и здравеопазването. За последните пет години членовете на академичния състав на ФОЗ са 
публикували над 1100 научни труда в национални и международни издания, работили са по 33 
национални и 44 международни научни и образователни проекти, сред които Global Burden of 
Disease, Feel4Diabetes – „Разработване и прилагане на общностна интервенция за създаване на 
по-благоприятна социална и физическа среда за промени в начина на живот за предотвратяване 
на диабет в уязвими семейства в цяла Европа“, NuTransAge – „Хранителни преходи и 
здравословно стареене: разбиране на предизвикателствата, проучване на възможностите“, 
ICARE4EU – „Иновативни грижи за хора с множество хронични заболявания в Европа“, EU 
Joint Action Health Workforce Planning and Forecasting, State of Health in the EU, „Оценка на 
функционирането на здравната система в България“. 
Специализирани научни издания на ФОЗ на МУ-Варна са сп. „Здравна икономика и 
мениджмънт“ (от 2000 г.) и „Scripta Scientifica Salutis Publicae“ (от 2015 г.).
Факултетът и членове на неговия академичен състав са носители на множество престижни 
награди, сред които за най-много цитирания в Професионално направление 7.4 Обществено 
здраве по данни от Рейтинговата система на МОН за 2018 и за 2019 г. и награда на Съюза на 
учените в България за високи научни постижения в областта на социалните науки за 2019 
г., награди „Варна” на Община Варна на научен колектив от факултета през 2013 г. и на ФОЗ 
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през 2017 г., две награди „Почетен знак със синя лента“ на МУ-Варна за екипи от факултета 
за реализацията на научни проекти в областта на човешките ресурси в здравеопазването и 
на потребителските плащания. Дипломантите на ФОЗ на МУ-Варна печелят традиционно 
награди от ежегодния регионален конкурс „Най-добра дипломна работа“, организиран от 
Научно-техническите съюзи – клон Варна, и Община Варна под егидата на кмета на Варна.
ФОЗ е член на Асоциацията на училищата по обществено здравеопазване в Европейския регион 
(ASPHER), мрежата „Обществено здравеопазване в Югоизточна Европа“ (PH-SEE), мрежата 
на СЗО „Региони за здраве“ (Regions for Health Network, RHN), Мрежата за мониторинг на 
здравните политики (Health Systems and Policy Monitoring, HSPM) на Европейската обсерватория 
за здравни системи и политики, Европейската асоциация по здравен мениджмънт (European 
Health Management Association, EHMA) и на Националната мрежа по глобално здраве. 
През 20-годишната си история факултетът е организатор и съорганизатор на множество 
национални и международни научни форуми, дискусионни форуми и събития с 
общественополезна цел.
ФОЗ на МУ-Варна е инициатор и организатор на фестивала „Море и здраве“, който се провежда 
ежегодно от 2015 г. Фестивалът е уникален със своята разнообразна програма, включваща 
научни, спортни и културни събития в подкрепа на връзката между морето и здравето, между 
науката и обществения живот. Той е част от международния календар на Европейската комисия, 
посветен на Европейския ден на морето, и е част от събитията в рамките на Европейската 
седмица на общественото здраве.
Възпитаници на ФОЗ на МУ-Варна заемат ръководни и лидерски позиции в лечебни и здравни 
заведения, организации от неправителствени сектор и политически организации в региона и 
страната, работят в научни и бизнес организации в България и чужбина.
Организатори „Учебна дейност“: Галина Стефанова Виткова; Дарина Славчева Лефтерова-
Сапунджиева; Диана Събева Господинова; Красимира Александрова Смилянова; Невена 
Иванова Гочева; Полина Димитрова Колева; Теодора Светлозарова Петрова.

Декан
Проф. Антония Славчева Димова-Йорданова, д.м.

Зам.-декан „Научна 
дейност”
Доц. д-р Наталия 
Василевна Ушева, д.м.

Зам.-декан „Учебна 
дейност“
Проф. д-р Теодора  
Тодорова Димитрова, д.м.

Настоящо ръководство на Факултета по обществено здравеопазване
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КАТЕДРА ПО СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА И 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Ръководител на катедрата от 2019 г. е доц. д-р Наталия Василевна Ушева, 
д.м. Завършва МУ-Варна по специалност „Медицина“ през 2000 г. Има 
придобита специалност по социална медицина и здравен мениджмънт 
през 2004 г. и образователна и научна степен „доктор по социална медицина 
и организация на здравеопазването и фармацията“ от 2013 г. През 2015 
г. е избрана за доцент. Основните й научни интереси и изследвания са 
в областта на промоция на здравето и профилактика в детска възраст, 
кърмене, епидемиология на социално значимите заболявания. Участва в 
12 научни проекта и е автор на над 70 научни публикации и има 40 участия 
в научни конференции. Председател е на Българското научно дружество 
по обществено здраве. Член е на Европейската асоциация по обществено 
здраве, Българската асоциация по обществено здраве, Националната 
асоциация „Подкрепа за кърменето”. 
Катедрата е основана през 1963 г. с наименованието „Организация на 
здравеопазването и история на медицината“. От 1965 г. до 1991 г. тя се 
нарича Катедра по социална хигиена и организация на здравеопазването, 
след това – Катедра по социална медицина, биостатистика и медицинска 
информатика, а от 2006 г. – Катедра по социална медицина и организация 
на здравеопазването. Нейни ръководители през годините са и.д. проф. д-р Владимир Бояджиев 
(1963–1974), който е ръководил Катедрата по хигиена, първи ръководител е проф. д-р Иванка 
Николаева (1975–1980), проф. д-р Кирил Иванов (1980–1988), доц. д-р Невяна Фесчиева (1988–
2000), доц. д-р Стоянка Попова (2000–2002), доц. Искра Мирчева (2003–2019).
Основните направления на научноизследователската дейност на катедрата отразяват 
актуалните здравни и социални проблеми на обществото през различните периоди: проучване 
на потребности от медицинска помощ, заболяемост с временна и трайна нетрудоспособност, 
управление на болничната и поликлиничната медицинска помощ и социологически 
аспекти на здравното обслужване. След интегрирането на ВМИ-Варна с Първостепенна 
окръжна клинична болница през 1972 г. към Катедрата се включва единственото в страната 
Експериментално отделение за социално-медицински и организационно-управленски 
приложни изследвания по научна организация на труда, по-късно наречено Организационно-
методично отделение (ОМО). През 90-те години проблематиката в изследователската работа 
е фокусирана върху здравето на населението в период на социално-икономически преход, 
а в методично отношение се разширяват епидемиологичните проучвания върху социално 
значимите заболявания и приложението на нови информационни технологии. Приоритети в 
научната работа са: здравни неравенства; епидемиология на социално значимите заболявания; 
промоция на здравето; здравна политика; организация и качество в здравеопазването; 
проблеми на стареенето; проблеми и перспективи на електронното здравеопазване; правни и 
етични проблеми в общественото здравеопазване. 
Катедрата е инициатор на първия в България международен TEMPUS проект (1991) в 
здравеопазването, в рамките на който се осъществяват 15 дългосрочни и средносрочни 
специализации. Под ръководството или с участието на представители на академичния състав 
на Катедрата са осъществени над 30 национални и международни проекти и изследвания, 
като най-новите са DigiCare4You Horizon 2020 EC Project (2020–2025); NuTransAge (2019–2020); 
GRAM Project (от 2018); Global Burden of Disease Study (от 2013); Feel4Diabetes – Horizon 2020 EC 
Project (2015–2019); ELLAN (2014–2016); ТoyBox – 7th FP EC Project (2010–2014); Public health 
genomics European network – PHGEN I и II (2009–2012) 7th FP EC Project; Alzheimer‘s Disease and 
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Other Forms of Dementia: Prevalense, Access to Mental Health Servises, Costs and Quality of Life“ 
(2009–2011); Mobility of Health Professionals – 7th FP EC Project (2008–2012); Equal opportunities 
for health: action for development“, EC Project (2011–2014) и други.
В катедрата се провежда обучение по две акредитирани докторски програми: „Социална 
медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ и „Управление на общественото 
здраве“, по които са защитени 37 дисертации и 3 теми за НС „доктор на науките“ и понастоящем 
се обучават 15 докторанти. Катедрата осъществява и обучение на специализанти по две 
програми, утвърдени по Наредба 34/2006 г.: „Социална медицина и здравен мениджмънт“ и 
„Медицинска информатика и здравен мениджмънт“. 
Преподаватели от катедрата са награждавани за научни постижения, като най-значимата е 
на доц. д-р Клара Докова – награда „Питагор“ на МОН (2020) в категория „Най-добра жена в 
науката” след номинация от издателство „Еlsevier”.
През периода 1963–1966 г. лекционният курс по Социална хигиена за специалност „Медицина“ 
се изнася от д-р Г. Николов от ВМИ-Пловдив, а след това – от ст. преп. д-р К. Иванов. Първият 
лектор по Медицинска статистика е ст.н.с. II ст. Д. Сепетлиев от ВМИ-София, а от 1969 г. – 
ст. преп. Д. Божилов. Първите асистенти са д-р К. Иванов (1963) и д-р Д. Божилов (1966), 
а първите хонорувани преподаватели – д-р Ив. Николаева (1968), д-р Г. Маджаров (1969) и 
д-р Н. Фесчиева (1970). В Катедрата постъпват асистент д-р Л. Петкова (1973), н.с. III ст. Ем. 
Мутафова (1977), ст.н.с. II ст. по история на медицината д-р Вл. Василев (1978) и първата 
аспирантка д-р Ст. Попова (1977); инж. И. Мирчева (1989) и д-р Св. Даскалова (1988). Засилва 
се интензитетът на работа със студенти кръжочници, разширяват се връзките с практическото 
здравеопазване, провеждат се курсове за следдипломна квалификация.
Следва разширяване на академичния състав на катедрата с постъпване на д-р К. Витлиянова 
(1993–94), Ал. Стойчев (1996 г., а в МУ от 1979 г. – асистент по философия); д-р А. Керековска, 
д-р Кл. Докова (2000), д-р Н. Ушева (докторант от 2001 г. и асистент от 2003 г.), д-р Л. Георгиева 
(2003), В. Атанасова (2003), Ст. Павлова (2004), Д. Атанасова (2007), Ст. Бекярова (2008), Кр. 
Лалева (2010), С. Николова (2014), д-р Д. Ванкова (докторант от 2011 г. и асистент от 2015 г.). 
Новото попълнение в академичния състав на катедрата са М. Мирчев (2015), д-р Г. Хараланова, 
С. Неделчева (2018), П. Бончева и. Попов (2020). Кариерното израстване на преподавателите 
преминава през избор на доценти: И. Мирчева (2002), д-р Б. Китов (2004), С. Тончева (2005), A. 
Керековска (2007), д-р К. Докова, д-р Л. Георгиева и М. Вълканова (2012), д-р Н. Ушева (2015), 
д-р Д. Ванкова (2017), д-р Д. Димитров и С. Николова (2020) и професори: С. Попова (2012); А. 
Керековска (2015), И. Мирчева, Л. Георгиева и М. Вълканова (2018). 
През 2001 г. Катедрата по социална медицина и биостатистика е приета за член на Европейската 
асоциация на училищата по обществено здравеопазване (ASPHER) и разработва първата 
в България програма „Магистър по обществено здравеопазване“, която е международно 
призната и започва да се реализира в задочна форма от есента на 2001 г. PEER-оценката от 
ASPHER през 2004 г. на магистърската програма повишава нейния престиж в национален и 
международен план и става основа за обучение на английски език (32 студенти от Кипър), а 
през периода 2015–2018 г. 20 студенти се обучават в програмата „Обществено здравеопазване 
и здравен мениджмънт“ с преподаване на руски език.
Катедрата става инициатор и основен двигател за създаване на нови структури в МУ-Варна 
и кадровото им обезпечаване. През 1990 г. Катедрата организира първия в страната курс 
по болничен мениджмънт; през 1991 г. разработва учебната документация за специалност 
„Здравен и социален мениджмънт”, която през 1993 г. става основа за разкриване на 
специалността „Здравен мениджмънт” в МУ-Варна. През 1998 г. се формира самостоятелна 
Катедра по здравен мениджмънт, към която преминава н.с. I ст. Емануела Мутафова. През 
2003 г. е разкрита специалност „Здравни грижи” – образователно-квалификационна степен 
„бакалавър” и „магистър”, в чиято подготовка членовете на катедрата участват най-активно. 
От 2006 г. доц. Тончева е ръководител на новосъздадената Катедра по здравни грижи, в която 
е преместена и асистент Ст. Павлова. Водеща е ролята на катедрата и при създаването и 
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развитието на Факултета по обществено здравеопазване, като трима от деканите на ФОЗ са 
от катедрата: доц. Н. Фесчиева, проф. С. Попова, доц. К. Докова. Преподаватели на катедрата 
участват и в ръководството на МУ-Варна: проф. И. Николаева – зам.-декан по лечебната работа 
на Медицински факултет – Варна (1973–1977), проф. Д. Божилов – зам.-ректор (1989–1990), 
проф. А. Керековска – зам.-ректор по учебната дейност от 2012 г., а от 2020 г. – директор на 
Дирекция „Учебна дейност“. 
С развитието и разширяването на МУ-Варна се увеличават и водените от сътрудниците на 
катедрата над 95 дисциплини (социална медицина, медицинска статистика, медицинска етика, 
философия, епидемиология на неинфекциозните заболявания, дизайн на епидемиологичните 
проучвания, компютърна техника, информационни системи и технологии, общественото 
здравеопазване, социология на здравето, медико-социални аспекти на уврежданията, болнични 
информационни системи, методология на научноизследователска работа, обществено 
дентално здраве, глобално здраве, здравни потребности на населението, промоция на здравето, 
въведение на медицината и здравните професии, организация на здравни и социални нужди, 
здравна и социална политика, медицинско право, социално и здравно законодателство, 
трудово и административно право и др.) във всички специалности на МУ-Варна, включително 
и в англоезичното обучение по медицина и дентална медицина, Медицински колеж – Варна и 
филиалите на МУ-Варна. Сътрудниците от катедрата са гост-преподаватели в чуждестранни 
висши училища (Училище по обществено здравеопазване в Рен, Франция; Гламоргански 
университет –Великобритания; Егейски университет – Измир, Турция и др.). 
Преподавателите са автори на над 90 учебници, учебни помагала и монографии.
Академичен състав на 
катедрата: проф. д-р Албена 
Георгиева Керековска, д.м.; 
доц. д-р Наталия Василевна 
Ушева, д.м.; проф. Искра 
Славчева Мирчева, д.м.; 
проф. д-р Лора Христова 
Георгиева, д.м.; доц. д-р 
Клара Георгиева Докова, 
д.м.; доц. д-р Десислава 
Иванова Ванкова, д.м.; доц. 
Силвия Павлова Николова, 
д.у.оз.; доц. д-р Димитър 
Вълчев Димитров, д.м.; гл. 
ас. Виржиния Атанасова 
Василева, д.у.оз.; гл. ас. 
Красимира Светославова 
Лалева, д.у.оз.; ас. д-р Галина 
Атанасова Хараланова; ас. 
Соня Валериева Неделчева; 
ас. Петя Стоилова Бончева; 
ас. Иван Георгиев Попов, д.и.

Екип на Катедра по социална медицина и организация на 
здравеопазването
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Учебен сектор „Медицинска етика и право“

Проф. Мария Атанасова Вълканова, доктор по право, е ръководител на 
сектора от 2012 г.
Проф. Мария Вълканова, д.п., е магистър по право от ИУ-Варна, 1998 
г. От 1999 г. е асистент в Катедрата по здравен мениджмънт при МУ-
Варна, а от 2006 г. – в Катедрата по социална медицина и организация на 
здравеопазването. Притежава образователна и научна степен „доктор“ от 
БАН от 2010 г. Професор е по научна специалност „Гражданско и семейно 
право“ („Медицинско право“) от 2018 г. Има придобита специалност 
„Правно регулиране в здравеопазването“. Член е на Световната асоциация 
по медицинско право, Съюза на юристите и на Българската асоциация по 
обществено здраве.
УС по медицинска етика и право е създаден през 2006 г. към Катедрата по 
социална медицина и организация на здравеопазването с преподавателски 
състав: проф. Поля Голева – ръководител, ас. Александър Стойчев, ас. 
Мария Вълканова.

УС по медицинска етика и 
право осигурява обучение 
по правните и етични учеб-
ни дисциплини на след ните 
специалности: „Медицина”, 
„Дентална медицина”, „Здра-
вен мениджмънт”, „Фарма-
цев тичен мениджмънт, 
„Уп рав ле ние на здравни 
гри  жи”, „Медицинска сест-
ра”, „Акушерка”, както и спе-
циалностите от Меди цинския 
колеж.
Академичен състав: проф. 
Мария Атанасова Вълканова-
Иванова, д.п.; гл. ас. Мартин 
Огнянов Мирчев, д.у.оз.; ас. 
Александър Константинов 
Стойчев.

Проф. Мария 
Вълканова, д-р по пра-
во, ръководи тел УС

Екип на УС „Медицинска етика и право“
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КАТЕДРА ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Ръководител на катедрата от 2019 г. е доц. Мария Димитрова Рохова-
Йорданова, д.у. Доц. Рохова притежава бакалавърска степен по маркетинг 
и мениджмънт (1999) и магистърска степен по стопанско управление 
(2000) от Икономически университет – Варна. През 2002 г. заема 
академичната длъжност „асистент“ към Катедрата по здравен мениджмънт 
в МУ-Варна. Има придобита специалност „Медицинска информатика и 
здравен мениджмънт“ от 2006 г., образователна и научна степен „доктор“ 
от Икономически университет – Варна през 2015 г. От 2016 г. заема 
академичната длъжност „доцент“. Основните й професионални и научни 
интереси са в областта на здравните неравенства и неравнопоставеността 
в здравеопазването, анализ и оценка на здравната система, маркетинг 
в здравеопазването и фармацевтичния сектор. Има над 70 научни 
публикации, участия в над 40 международни и национални научни 
конференции и конгреси, както и в редица национални и международни 
научноизследователски и образователни проекти. Носител е на няколко 
награди за научни достижения. Член е на Българското научно дружество 
по обществено здраве и на Съюза на учените в България.
С началото на здравната реформа в България възниква необходимостта от специалисти със 
специфични управленски знания, умения и компетентности в сферата на здравеопазването. 
Ръководството на МУ-Варна първо в страната оценява тази потребност и въз основа на Закона 
за академичната автономия, на 26 май 1993 г. Академичният съвет на университета взема 
решение за разкриване на специалност „Здравен мениджмънт”. Основите на специалността са 
поставени в рамките на международен проект TEMPUS JEP-3604, съвместно с Университета в 
Маастрихт (Холандия) и Университета в Манчестър (Великобритания).
Бързото и успешно развитие на специалността налага създаването на самостоятелна катедра 
и с решение на АС от 19 декември 1998 г. се формира Катедрата по здравен мениджмънт като 
профилираща за едноименната специалност. За първи ръководител на катедрата е избрана 
доц. д-р Лиляна Хавезова, д.м., която заема длъжността до 2000 г. Следващи ръководители на 
катедрата са доц. Емануела Мутафова, д.и. (2000–2013), проф. Стефка Коева, д.ик.н. (2013–2017), 
доц. Антония Димова, д.м. (2017–2019). В края на 2019 г. за ръководител катедра е избрана доц. 
Мария Рохова, д.у.
В първите години от създаването й в катедрата са привлечени доц. Емануела Мутафова, 
проф. д-р Мирослав Попов, д.м.н., проф. Васил Митков, доц. Иванка Чобанянева, доц. Георги 
Славов, доц. Тодорка Костадинова и асистентите: Антония Димова, Елка Атанасова, Любомира 
Коева, Мария Рохова и Мария Вълканова. В обучението на студентите се включват като гост-
преподаватели проф. П. Михайлов, доц. Д. Македонска, проф. А. Станчева, проф. Р. Стайков, 
проф. Д. Каменов, проф. Ю. Узунова, доц. Н. Димитров, проф. Н. Стефанов, доц. Ф. Узунова и 
др.
След 2000 г. към преподавателския състав се присъединяват проф. Стефка Коева, доц. Жана 
Рангелова, доц. Димитър Томов и асистентите Мила Георгиева и Галина Петрова. В резултат на 
структурни промени, с решение на АС от 19 декември 2005 г. Катедрата по здравен мениджмънт 
е преименувана на Катедра по икономика и управление на здравеопазването. С нарастване 
на направленията, в които се развива преподавателската и научноизследователската дейност 
на Катедрата по икономика и управление на здравеопазването, през 2017 г. са създадени два 
учебни сектора – УС „Здравен мениджмънт, здравна и лекарствена политика“ и УС „Здравно-
икономически и финансови анализи“. След успешно проведени конкурси, преподавателският 

Доц. Мария Рохова-
Йорданова, д.у.,

ръководител катедра
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състав се увеличава с асистентите Минчо Минев, Валерия Николова (2017), Николай Михайлов 
(2018) и Светлана Панайотова (2020).
През 2013 г. МУ-Варна стартира и първата в страната магистърска програма по фармацевтичен 
мениджмънт по инициатива на катедрата, която става и профилираща за специалността. 
През 2018 г. с водещата роля на Катедрата по икономика и управление на здравеопазването във 
ФОЗ са разкрити две нови магистърски програми – „Здравен мениджмънт и медико-социални 
грижи“ и „Фармацевтичен мениджмънт и грижи“. 
Преподавателите от Катедрата по икономика и управление на здравеопазването участват 
в обучението на студенти от бакалавърските и магистърските програми по: „Здравен 
мениджмънт“, „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи“, „Фармацевтичен 
мениджмънт“, „Фармацевтичен мениджмънт и грижи“, „Управление на здравните грижи“, 
„Обществено здравеопазване“, „Обществено здравеопазване и здравен мениджмънт“, 
„Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа“, „Опазване и контрол на общественото 
здраве“, „Оптометрист“, „Логопедия“, „Кинезитерапия“, „Информационни технологии в 
здравеопазването и здравните грижи“, специалностите на Медицински колеж – Варна, както 
и в курсовете за професионална подготовка, организирани от Центъра за професионално 
обучение към МУ-Варна. През 2011 г. е получена акредитация за обучение на докторанти по 
направление „Администрация и управление“ (научна специалност „Организация и управление 
извън сферата на материалното производство (в здравеопазването)“), а от 2015 г. катедрата 
участва и в обучението на докторанти по научната специалност „Управление на общественото 
здраве“. До края на 2020 г. в катедрата са проведени успешно 12 защити за придобиване на 
ОНС „доктор“, а обучението си продължават още 11 докторанти.
Катедрата по икономика и управление на здравеопазването е призната база за специализация 
по специалностите „Медицинска информатика и здравен мениджмънт“ и „Икономика 
на здравеопазването“, провежда и курсове за следдипломна квалификация по здравен 
мениджмънт за медицински специалисти във връзка с Наредба №9/2000 г. за условията и реда 
за провеждане на конкурси за възлагането на управлението на лечебни заведения. В периода 
2004–2008 г. катедрата е един от трите национални центрове в България за продължително 
обучение на ръководен персонал в здравеопазването. Периодично се разработват и провеждат 
курсове за следдипломна квалификация и продължаващо обучение, свързани с тенденциите, 
предизвикателствата и развитието на здравния и фармацевтичния сектор. Членовете на 
академичния състав на катедрата участват в държавни изпитни комисии за придобиване на 
специалност в системата на здравеопазване.
Преподавателите от катедрата са канени като гост-лектори в редица български и чуждестранни 
университети като Икономически университет – Варна, Технически университет – Варна, 
Военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” – Варна, Пловдивски университет „П. Хилендарски”, 
Шуменски университет „К. Преславски”, Университета Джордж Вашингтон (САЩ), 
Университета в Берн (Швейцария), Медицински университет – Виена (Австрия), Университета 
в Рен (Франция), Гетисбърг Колидж – Пенсилвания (САЩ), Университета в Делауеър (САЩ) 
и др.
Научноизследователската работа на Катедрата по икономика и управление на 
здравеопазването се характеризира с интердисциплинарни и екипни разработки по актуални 
теми в здравеопазването. Научните приноси на академичния състав са в областта на здравна 
политика и здравна реформа; финансиране на здравните системи; икономически анализ 
на дейността на лечебните заведения; управление на качеството; управление на човешките 
ресурси; интегрирани грижи; регионално планиране; оценка на здравните потребности; 
здравни неравенства и неравнопоставеност в здравеопазването; безопасност за пациентите; 
пазарни анализи и проучвания в здравния и фармацевтичния сектор и др. 
Катедрата по икономика и управление на здравеопазването издава научното списание „Здравна 
икономика и мениджмънт“ и периодично организира научни форуми по актуални проблеми, 
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свързани със здравната система и управлението на лечените заведения. През 2013 г. екип от 
катедрата е удостоен с награда „Варна“ за постижения в областта на обществените науки за 
разработката Bulgaria: Health System Review 2012, издание на Световната здравна организация 
и Европейската обсерватория за здравни системи и политики. През 2019 г. преподаватели от 
катедрата получават признание за високи научни постижения в сферата на обществените науки 
от Съюза на учените в България. Членове на екипа на катедрата са удостоени с престижни 
отличия за научноизследователска работа и участие в различни национални и международни 
проекти, включително и с академичното отличие „Почетен знак със синя лента“ на МУ-Варна.
Катедрата развива и активна международна дейност в сътрудничество с чуждестранни 
университети, научноизследователски институти, правителствени и неправителствени 
организации в сферата на здравеопазването. Успешно са приключени над 30 
научноизследователски, практико-приложни и образователни проекти, като по-голямата част 
от тях са международни, два от които големи научноизследователски проекти, финансирани по 
Седма рамкова програма на Европейската комисия. Преподаватели от катедрата са основната 
част от екипа, представящ МУ-Варна в проект „Общи действия за планиране и прогнозиране 
на човешките ресурси в здравеопазването“ (Joint Аction Health Workforce Planning and 
Forecasting), финансиран от Европейската комисия. През 2013 г. Катедрата по икономика и 
управление на здравеопазването е поканена да представлява България в Health Systems and 
Policy Monitor Network към Европейската обсерватория за здравни системи и политики. 
Активната научноизследователска дейност на катедрата е солидна основа за успешното 
професионалното развитие на академичния състав. От създаването й са проведени три 
конкурса за заемане на академичната длъжност „професор“, девет – за АД „доцент“ и осем 
– за АД „главен асистент“. Членовете на академичния състав са публикували самостоятелно 
или в колектив близо 40 монографии, над 20 учебници и учебни ръководства и множество 
публикации в престижни български и международни научни издания.
Преподавателите от катедрата са привличани като експерти при разработването на концепции 
и стратегии на национално, областно, общинско и институционално ниво, участват в различни 
работни групи и експертни съвети към Министерски съвет, Комисията по здравеопазване 
към НС, Министерството на здравеопазването, Община Варна и др. Работата в близко 
сътрудничество с български и международни организации и институции от здравната и 
социалната сфера дава възможност за ориентиране на обучението към нуждите на практиката 
и провеждане на научни 
изследвания, съобразени 
с актуалните тенденции 
и предизвикателства в 
здравеопазването.
Академичен състав: проф. 
Тодорка Игнатова Костади-
нова, д.и. – директор на 
Дирекция „Международно 
сътрудничество, акредитация 
и качество“; проф. Антония 
Славчева Димова-Йорданова, 
д.м. – декан на Факултета по 
обществено здравеопазване; 
доц. Мария Димитрова 
Рохова-Йорданова, д.у. – 
ръководител на Катедрата по 
икономика и управление на 
здравеопазването. Екип на Катедра по икономика и управление на здравеопазването
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Учебен сектор „Здравен мениджмънт, здравна и лекарствена политика“

Ръководител на сектора от 2021 г. е гл. ас. Николай Любенов Михайлов, д.с., 
Той е магистър по клинична и консултативна психология от Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“ (2010). Защитава докторска дисертация 
по социология в Университета Вандербилт, САЩ през 2018 г. От 2018 г. 
е асистент в Катедрата по икономика и управление на здравеопазването, 
а от 2020 г. – главен асистент. Основните му професионални и научни 
интереси са в областта на работата в общност, социалните движения, 
организационното развитие и консултиране, психичното здраве на децата 
и младежите, отношенията граждани (пациенти) – институции. Има над 
25 научни публикации и разнообразен опит в научноизследователски, 
образователни и практико-приложни проекти на УНИЦЕФ, МОН, МУ-
Варна, бизнес и граждански организации. Член е на Society for Community 
Research and Action – секция 27 на Американската психологическа 
асоциация и на Българското научно дружество по обществено здраве. 
Създаден през 2017 г., учебният сектор осигурява преподаването по 
управленските учебни дисциплини във ФОЗ на МУ-Варна. Учебната 

дейност се осъществява чрез фундаментална, специализираща и практическа подготовка, 
която включва обучение по здравен мениджмънт, организационно поведение, управление на 
човешките ресурси, маркетинг в здравеопазването и маркетинг във фармацевтичния сектор, 
социология, управление на качеството, бизнес планиране, управление на проекти, лекарствена 
политика, управление на промяната, организация на здравната система, предприемачество и 
др.
Членовете на академичния състав участват в обучението на студентите от бакалавърските и 
магистърските програми: „Здравен мениджмънт“, „Кинезитерапия“, „Логопедия“, „Здравен 
мениджмънт и медико-социални грижи“, „Фармацевтичен мениджмънт“, „Фармацевтичен 
мениджмънт и грижи“, „Управление на здравни грижи“, „Опазване и контрол на общественото 
здраве“, „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа“, „Оптометрист“, „Обществено 
здравеопазване и здравен мениджмънт“, „Обществено здравеопазване“, „Информационни 
технологии в здравеопазването и здравните грижи“, и специалности към Медицински колеж – 
Варна. Преподавателите от учебния сектор участват в обучението на докторанти по научните 
специалности „Организация и управление извън сферата на материалното производство 
(в здравеопазването)“ и „Управление на общественото здраве“, както и в подготовката на 
специализанти по Медицинска информатика и здравен мениджмънт.
За подпомагане на учебната дейност на сектора са разработени учебници и учебни помагала по 
маркетинг в здравеопазването, управление на проекти, диагностика на лечебните заведения, 
лекарствена политика, управление на иновациите, управление на промяната и др.
Научноизследователската работа на членовете на академичния състав е насочена към следните 
области:
• анализ и оценка на здравната система и здравна реформа;
• здравни неравенства и неравнопоставеност в здравеопазването;
• диагностичен анализ на лечебните заведения;
• управление на проекти;
• маркетинг в здравеопазването и маркетинг във фармацевтичния сектор;
• здравна и лекарствена политика;
• управление на качеството и безопасност за пациентите;
• управление на човешките ресурси в здравеопазването и др.
Преподавателите в сектора имат над 300 научни публикации в български и чуждестранни 
списания, редица участия в национални и международни научни форуми, както и участия в 
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национални и международни научноизследователски и практико-приложни проекти. 
Академичният състав на учебния сектор е с признати в национален и международен план 
професионализъм и компетентност в областта на здравния мениджмънт, здравната и 
лекарствената политика. Преподавателите са привличани като кон сул танти и експерти от 
лечеб ни и здравни заведе ния, фармацевтични компа нии, органи на централ на та и местната 
власт в здравеопазването, неправи телст вени организации и финансиращи институции и 
предпочитани партньо ри на български и чуждест ранни организации за разра ботването и 
изпълнението на проекти и други съвместни инициативи.
Членовете на академичния състав на учебния сектор са канени като консултанти и експерти по 
различни актуални въпроси, свързани със здравната система в България и нейното развитие 
от Европейското бюро на Световната здравна организация, Световната банка, Европейската 
обсерватория по здравни системи и политики, Комисията по здравеопазване към НС, 
Министерството на здравеопазването, национални и международни научни, професионални 
и бизнес организации.
Академичен състав: гл. ас. Николай Любенов Михайлов, д.с. – ръководител на УС; доц. Жана 
Тодорова Рангелова, д.ф.; доц. Мила Георгиева Димитрова, д.и.; доц. д-р Албена Тодорова 
Златарева, д.м.; ас. Валерия Веселинова Николова.

Учебен сектор „Здравно-икономически и финансови анализи“

Ръководител на учебния сектор от създаването му през 2017 г. е доц. 
Любомира Драгомирова Коева-Димитрова, д.и. Завършва Икономически 
университет – Варна през 1998 г. по специалност „Счетоводна отчетност, 
анализ и контрол на стопанската дейност“. През 2000 г. е избрана за асистент 
в Катедрата по здравен мениджмънт. Придобива специалност „Икономика 
на здравеопазването“ (2005) и образователна и научна степен „доктор“ от 
Икономически университет – Варна (2013). През 2016 г. е избрана за доцент. 
Научните й интереси са в областта на финансово-счетоводните анализи и 
финансовото управление, анализа на здравната система и ефективността, 
особеностите на счетоводното отчитане на лечебните заведения, 
остойностяването на здравните услуги и управленското счетоводство. Има 
над 60 научни публикации, участия в научни конференции в България и 
чужбина, както и участия в национални и международни проекти. Член е на 
Съюза на учените, Българския алианс по персонализирана и прецизирана 
медицина, Българско научно дружество по обществено здраве, Асоциация 
„Музарт“.
Учебният сектор „Здравно-икономически и финансови анализи“ е създаден през 2017 г. и 
осигурява преподаването по икономическите учебни дисциплини във ФОЗ на МУ-Варна. 
Учебната дейност се осъществява чрез фундаментална, специализираща и практическа 
подготовка, която е в съответствие с изискванията за различните образователно-
квалификационни степени, и включва обучение по: макро- и микроикономика; здравна 
икономика; въведение в счетоводството; счетоводство на лечебните заведения и на 
фармацевтичните организации; управленско счетоводство в здравните организации; 
публични и фирмени финанси; финансов мениджмънт в здравеопазването; риск мениджмънт 
в здравеопазването; икономика, организация и финансиране на лечебните заведения, здравно-
икономически и финансови анализи.
Преподавателите от УС „Здравно-икономически и финансови анализи“ участват в обучението 
на студентите от бакалавърските и магистърските програми по „Здравен мениджмънт“, 
„Фармацевтичен мениджмънт“, „Управление на здравни грижи“, „Опазване и контрол 
на общественото здраве“, „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа“, „Оптометрист“, 
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„Обществено здравеопазване 
и здравен мениджмънт“, 
„Обществено здравеопазване“, 
„Логопедия“.
За подпомагане на учебната 
дейност на сектора са 
разработени учебници и учебни 
помагала по здравна икономика; 
управленско счетоводство в 
здравните организации; анализ 
на финансовото състояние на 
лечебните заведения; въведение 
в счетоводството; финансов 
мениджмънт; икономика, 
организация и финансиране на 
лечебните заведения и др.
Областите на основни научни 
интереси на преподавателите 
от сектора са:

• икономическа оценка в здравеопазването
• финансиране и финансово управление в здравеопазването
• потребителски плащания в здравния сектор
• отчитане на дейността на лечебните заведения
• анализ на финансовото състояние на лечебните заведения
• управленско счетоводство в лечебните заведения (отчитане и анализ на разходите и 

калкулиране на себестойността на медицинските услуги)
• икономически аспекти на персонализираната медицина.
Членовете на академичния състав на учебния сектор са традиционно привличани като 
партньори и консултанти от лечебни и здравни заведения, неправителствени организации и 
финансиращи институции благодарение на признатите си професионализъм и компетентност 
в областта на здравно-икономическите и финансови анализи.
Академичен състав: доц. Любомира Драгомирова Коева-Димитрова, д.и. – ръководител на УС; 
доц. Елка Игнатова Атанасова, д.и. гл. ас. Минчо Добрев Минев, д.и.; ас. Светлана Кръстева 
Панайотова.
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КАТЕДРА ПО ХИГИЕНА И ЕПИДЕМИОЛОГИЯ

Ръководител на катедрата от 2020 г. е доц. д-р Цонко Паунов Паунов, д.м. 
Завършва медицина във ВМИ „Ив. П. Павлов” – Пловдив през 1993 г. През 
1998 г. е заема длъжността „асистент“ в УС по епидемиология към Катедра 
„Инфекциозни болести, епидемиология и тропическа медицина” на МУ-
Варна. От 2003 г. ръководи звено „Противоепидемичен контрол“ в МБАЛ 
„Св. Марина“ – Варна. Има придобита специалност „Епидемиология” 
(2002). През 2010 г. придобива образователна и научна степен „доктор“, 
а през 2011 г. е избран за „доцент”. Основните му научни разработки са 
в областта на контрола и превенцията на вътреболничните инфекции; 
приложение на дезинфектантите в медицинската практика; нови 
методи за стерилизация; епидемиологични аспекти на инфекциозните 
болести – кръвни (трансмисивни), чревни инфекции, вирусни хепатити; 
теоретически и практически аспекти на дезинсекцията, дератизацията, 
деорнитизацията. Участва в два национални и два международни научни 
проекта. Има над 60 публикации и 35 участия в научни конгреси. Член е 
на Съюза на учените в България, Българския лекарски съюз и на Научното 
дружество по епидемиология.
Катедрата по хигиена и професионални заболявания е създадена през 
1962 г. Неин основател и пръв ръководител е проф. Владимир Василев 
Бояджиев, д.м. (1962–1974). Следващи ръководители на катедрата са проф. 
д-р Дочо Найденов Дочовски, д.м. (1974–1979), доц. д-р Пролет Олимпиева 
Николова, д.м. (1981–1995), доц. д-р Иван Стефанов Златаров, д.м. (2000–
2009) – зам.-министър на здравеопазването и главен държавен санитарен 
инспектор в периода 1997–2000 г., доц. д-р Боряна Стоянова Кавалджиева, 
д.м. (2009–2012), проф. д-р Теодора Тодорова Димитрова, д.м. (2012–2020).
Разработваните научни направления продължават традициите, създадени 
от първите ръководители в областта на проблемите на храненето при 
въздействието на ксенобиотици, предпазното професионално хранене, 
професионалните болести и трудовата хигиена, хигиената на храненето 
и на детско-юношеската възраст, трудовата медицина и физиологията на 
труда, действието на метали (олово, манган, алуминий) върху организма 
и възможностите за биологична профилактика, влиянието на някои 
екологични фактори, условията на труда и начина на живот върху здравното 
състояние. 
Катедрата има редица научни и приложни приноси: разработват се лабораторни констелации 
за ранно диагностициране, влиянието на мангана върху аминокиселинната обмяна и 
активността на някои ензими (издадено постановление на МС№78/5.06.1975 г.); принципи на 
предпазно хранене при професионален контакт; изпитват се менюта с доказана ефективност 
на коригирани аминокиселинни дажби (издадено постановление на МС№51/15.11.1979 г.). 
Изучават се хигиенните проблеми на разрастващите се черноморски курорти и влиянието 
на климатопрофилактиката и климатолечението при различни възрастови и професионални 
групи. Проучва се влиянието на атмосферното замърсяване с източник Девненския промишлен 
комплекс върху физическото развитие и здравното състояние на деца и ученици. Научната 
тематика се допълва от влиянието върху естествените биоритми на сменния и нощен труд, 
хигиенните проблеми на обучението на 6-годишните първокласници. Изследванията относно 
токсичното действие на мангана се задълбочават на клетъчно ниво като част от резултатите 
са в основата на едно изобретение за цитохимично откриване на включен в клетките манган 
и две рационализации за електронномикроскопско доказване на манган в еритроцити 
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и полукачествен метод за определянето му. Осъществяват се комплексни разработки за 
действието на алуминия, мангана и оловото при професионална експозиция със съответните 
препоръки за предпазно-професионално хранене. Проучват се рискови фактори за остър 
миокарден инфаркт от околната и трудовата среда. 
От 2015 г. УС по епидемиология е включен в състава на Катедрата по хигиена и епидемиология. 
През 2020 г. се обособява УС по хигиена.
В катедрата се обучават докторанти по две акредитирани докторски програми: „Хигиена (вкл. 
трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)“ и „Епидемиология“, по които са защитени 
22 дисертации за образователна и научна степен „доктор“.
С грижа за общественото здраве, през 2018 г. Катедрата инициира създаването на „Зеления 
морски двор на Варна“ – център за ранна детска социализация, където медици, психолози, 
логопеди и социални работници работят с деца на възраст от 0 до 3 години и техните родители. 
Академичният състав на катедрата обезпечава преподаването по повече от 20 дисциплини във 
всички факултети на МУ-Варна и специалностите на Медицински колеж. Катедрата създава 
и отговаря за единствената в България магистърската програма по Опазване и контрол на 
общественото здраве (ОКОЗ). Осъществява се обучение на стажантите от специалностите 
„Медицина“ и ОКОЗ. Катедрата е база е за специализации по обща хигиена, хранене и диететика, 
трудова медицина, хигиена на детско-юношеската възраст и епидемиология за медици и 
специалисти по здравни грижи. Сътрудници на катедрата са автори на шест монографии, десет 
учебника, пет ръководства, едно методично указание, две учебни тетрадки и два сборника с 
тестови въпроси.
Академичен състав: проф. д-р Теодора Тодорова Димитрова, д.м. – зам.-декан по учебната 
дейност на Факултета по обществено здравеопазване; доц. д-р Цонко Паунов Паунов, д.м. – 
ръководител на Катедрата по хигиена и епидемиология

Учебен сектор „Епидемиология“

Учебният сектор по епидемиология е наследник на създадената през март 1962 г. Катедра 
по епидемиология, чийто пръв ръководител е проф. д-р Кольо Кузмов. Първи асистенти в 
катедрата са д-р Л. Ничева и д-р П. Кокошаров. За следващ ръководител през 1968 г. е избран 
тогавашният директор на ХЕИ – Варна доц. д-р Дончо Дончев. Негов принос в научната 
тематика на направлението е разработване на епидемиологията и имунопрофилактиката на 
въздушно-капковите инфекции. Благодарение на проведените контролирани епидемиологични 
експерименти в имунизационния календар на НРБ е включена като задължителна 
противоморбилна ваксина. Доц. Дончев е и дългогодишен експерт към СЗО. През 1973 г. 
се осъществява обединение на двете дотогава самостоятелни катедри по епидемиология и 
инфекциозни болести с ръководител до 1983 г. проф. д-р В. Зозиков. Ръководител на Учебния 
сектор по епидемиология е гл. ас д-р Петър Кокошаров, впоследствие хабилитиран за доцент 
по епидемиология. От 1979 г. като асистенти към УС започват работа д-р Р. Василева, д-р А. 
Кирчева и д-р Р. Константинов, д-р О. Андреев. Доц. д-р П. Кокошаров има принос в развитие 
на общата епидемиология и вирусните хепатити, особено в експерименталното моделиране. 
От 1991 г. ръководител на УНС по епидемиология е доц. д-р Лиляна Ничева. Тя успешно води 
лекционния курс по епидемиология на студентите по медицина и разработва проблема за 
листериозата в България – микробиологични и епидемиологични аспекти. От 1999 г. до 2011 
г. ръководител е доц. д-р Николина Вълканова. Преди това тя е дългогодишен директор на 
ХЕИ-Добрич и се ползва с авторитета на признат епидемиолог в теоретичната и приложна 
епидемиология. Изнася лекционните курсове по епидемиология за студентите по медицина, 
дентална медицина, инспектор обществено здраве, акушерки и медицински сестри. Има научен 
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и приложен принос в проучване на епидемиологията на салмонелозите в Добричка област 
и кръвно-трансмисивните инфекции. От 2011 г. за ръководител на УС по епидемиология е 
назначен доц. д-р Румен Константинов, чиито научни интереси са в областта на теорията 
на епидемиологията, епидемиология на новопоявяващи се и възвръщащи се инфекциозни 
заболявания и кръвно-трансмисивни инфекции. През 2019 г. ръководството на учебния 
сектор се поема от доц. д-р Цонко Паунов, д.м.
Академичен състав: проф. д-р Румен Петров Константинов, д.м.; гл. ас. д-р Елияна Панайотова 
Иванова, д.м.; гл. ас. д-р Миглена Асенова Коларова-Димитрова, д.м.

Учебен сектор „Хигиена“

Доц. д-р Дарина Найденова Христова, д.м., е ръководител на учебния 
сектор от формирането му през 2020 г. Завършва с отличие МУ-Варна 
през 2000 г. по специалност „Медицина“. През 2005 г. започва работа в 
катедрата „Хигиена и епидемиология”. Придобива образователна и научна 
степен „доктор“ и заема академичната длъжност „доцент“ през 2015 г. 
Има придобита специалност по хранене и диететика. Професионалните и 
научните й интереси са в областта на диетичното хранене при различни 
заболявания, нарушенията в хранителното поведение, оценката на 
хранителния статус и нутригеномика. Има над 60 научни публикации и 
редица участия в международни/национални научни конгреси. Член е 
на Българското дружество по хранене и диететика, Българския лекарски 
съюз, Националния комитет по кърмене, Българското научно дружество 
по обществено здраве, Европейското дружество по обществено здраве, 
Българската медицинска хомеопатична организация. 
Академичен състав: доц. д-р Дарина Найденова Христова, д.м. – ръководител 
на УС по хигиена; проф. 
д-р Параскева Драганова 
Манчева, д.м.н.; доц. д-р 
Ружа Златанова Панчева-
Димитрова, д.м.; доц. д-р Лили 
Славчева Трифонова, д.м.; 
гл. ас. д-р Росица Станчева 
Чамова, д.м.; гл. ас. д-р Албена 
Борисова Тонева-Стоянова, 
д.м.; д-р Станислава Емилова 
Хаджиева, д.м.; д-р Димчо 
Христолов Томов; д-р Розалина 
Стефанова Брайкова; д-р 
Димитър Борисов Маринов; 
д-р Панайот Николов 
Николов; д-р Явор Христов 
Ченков; д-р Станиела Енчева 
Порожанова; д-р Екатерина 
Иванова Вълчева.

Доц. д-р Дарина 
Найденова Христова, 
д.м., ръково дител УС

Екип на Катедра по хигиена и епидемиология
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КАТЕДРА ПО МЕДИЦИНА НА БЕДСТВЕНИТЕ 
СИТУАЦИИ И МОРСКА МЕДИЦИНА

Проф. д-р Христианна Ангелова Романова, д.м.н., е ръководител на 
катедрата от създаването й през 2017 г. Завършва е специалност „Медицина“ 
във ВМИ-Варна (1979). Придобива специалност „Организация на медико-
санитарната защита“ (1985). През 2005 г. защитава дисертационен труд 
за придобиване на образователна и научна степен „доктор“, а през 2008 
г. е избрана за доцент и назначена за ръководител на УС „Медицина на 
бедствените ситуации“. Основните й научни разработки са проучвания на 
здравните и екологични проблеми на Девненския промишлен комплекс при 
аварийни ситуации, оценка на потенциалния риск от отровни вещества на 
територията на Варненска област, природно-географски и антропогенни 
предпоставки за бедствия във Варненски регион, информираност и 
готовност за защита на населението от Варненски регион при бедствия, 
проблеми на хората с увреждания. Национален консултант по „Медицина 
на бедствените ситуации (на катастрофите)“ от 2017 г., член на експертния 
съвет по медицинската специалност „Медицина на бедствените ситуации“ 
към министъра на здравеопазването от 2019 г. и „доктор на науките“ 

(2020). Има над 120 разработки и публикации и над 150 участия в научни форуми. Член е на 
Българския лекарски съюз, Българското дружество по медицина на катастрофите, Дружеството 
по медицинска география, Съюз на учените в България.
Началото на катедрата е поставено през 1972 г. , като към Катедра ,,Хигиена“ се създава Сектор 
„Медико-санитарна защита“ с първи преподавател д-р Илко Денев. През 1980 г. е избран втори 
асистент – д-р Христианна Романова. От 1985 г. до 1996 г. катедрата се ръководи от доц. д-р 
Димитър Антонов и доц. д-р Пенчо Съловски. През 2000 г. става сектор към Катедрата „Обща 
медицина“ с ръководител доц. Делийски. След 1990 г. работата на катедрата се променя коренно 
както по съдържание, така и по отношение на наименованието – „Медицина на бедствените 
ситуации“ (Медицина на катастрофите). Разработват се нови учебни програми. От 1998 г. 
обучението се провежда и в колежите – Варна, Шумен и Добрич. От 2013 г. дисциплината 
„Медицинско осигуряване при бедствени ситуации“ се преподава във филиал Сливен, а от 
2015/16 г. и във филиалите в Шумен и Велико Търново.
От 2000 г. Секторът „Медицина на бедствените ситуации“ отново става част от Катедра 
,,Хигиена“, вече като „Хигиена и бедствени ситуации“. От 2003 до 2008 г. ръководител на сектора 
е доц. д-р Злати Златев, а от 2008 г. ръководител на сектора и в последствие на катедрата е 
доц. д-р Христианна Романова. През 2012 г. УНС „Медицина на бедствените ситуации“ става 
част от Катедра „Физиотерапия, рехабилитация, морелечение, професионални болести и 
медицина на бедствените ситуации“, а за кратко през 2016 г. е част от Катедра „Анестезиология, 
спешна, интензивна медицина и морска медицина“ към Факултета по медицина. През 2017 г. е 
формирана самостоятелна Катедра „Медицина на бедствените ситуации и морска медицина“ 
в структурата на Факултета по медицина, а от 2018 г. е част от Факултета по обществено 
здравеопазване.
От създаването на катедрата са проведени конкурси за заемане на академични длъжности за 
един професор, един доцент и двама главни асистенти. Защитени са две дисертации за научна 
степен „доктор на науките“ и две за ОНС „доктор“ в професионално направление 7.1 Медицина.
Сътрудниците на катедрата участват в разработването на редица учебници, учебни помагала и 
монографии. От 2017 г. катедрата има над 100 публикувани статии и над 80 участия в национални 
и международни научни форуми. През годините академичният състав участва в голям брой 
експертни съвети и кризисни щабове, както и в повече от 30 международни и национални 

Проф. д-р Христианна 
Романова, д.м.н., 
ръководител катедра
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програми и проекти. През 2017-2019 г. съвместно с Факултет „Медицина“ катедрата организира 
единствения в страната модул за стажант-лекари с наименование „Организация и управление 
при бедствия и кризи с голям брой пострадали“ с гост-лектори от страната и чужбина.
Представителите на академичния състав на катедрата са членове на Българския лекарски 
съюз, Българското научно дружество по обществено здраве, Съюза на учените, клон Варна, 
Френското дружество по медицина на катастрофите, Българското дружество по медицина на 
катастрофите, Дружеството по медицинска география, Българското анатомическо дружество, 
Дружеството на специалистите по водно спасяване, Българското сдружение по авиационна, 
морска и космическа медицина и Варненското дружество по история на медицината.
Катедрата работи в направления: Изучаване на екокатастрофите; Проучване на природните 
бедствия. Анализ на причини, последици и приложени организационни и др. мерки; Анализ 
на възможни аварии за Варненска област и последиците за Варна; Риск от бедствени ситуации 
в Североизточния район на планиране в Р. България; Проучване на информираността за 
бедствени ситуации и здравни знания на групи в риск от Североизточния район на планиране 
в Р. България; Проучване на информираността за бедствени ситуации и здравни знания на 
населението във Варна и Варненска област; Определяне на медицинските загуби и триаж; 
Проучване на замърсяванията на Черноморски район; Проучване проявите на стрес при 
бедствени ситуации; Проучване на социално-психологични проблеми на населението и 
медицинските екипи при бедствени ситуации; Проучване вероятността от възникване на 
морски биоинциденти и последиците от тях за общественото здраве и здравеопазването; 
Проучване на видовите травматизъм на мястото на инцидента и основните методи за 
поддържане на живота; Мениджмънт на травмата. 
Катедра „Медицина на бедствените ситуации и морска медицина“ обучава докторанти по 
докторска програма „Медицина на бедствените ситуации“, професионално направление 7.1 
Медицина, като акредитацията, получена от НАОА е до юни 2026 г., с оценка 9,31. 
В катедрата се провежда обучение на български и английски език по дисциплините: Медицина 
на бедствените ситуации, Медицинско осигуряване при бедствени ситуации, Готовност за 
бедствия и аварии, Долекарска помощ, Долекарска помощ и последователни действия при 
бедствени ситуации (М-1) за 18 специалности. Преподават се и редица свободноизбираеми 
дисциплини: „Първа помощ в дома и офиса“, „Морски инци денти“, „Морска медицина“, 
„Спешна медицина“, „Авиа ци  онна медицина“ и „Биотеро ри зъм“. Организират се кур сове 
за индивидуално и групово 
следдипломно обучение по те-
ми: „Първа помощ на мястото 
на инцидент“, „По мощ при 
бедствени ситуации на хора с 
трайно нарушено здраве“.
Академичен състав: проф. 
д-р Христианна Ангелова 
Романова, д.м.н. – ръководител 
катедра; проф. д-р Красимир 
Борисов Гигов, д.м.; доц. д-р 
Димитър Георгиев Ставрев, 
д.м.; доц. Николина Радкова 
Радева, доктор; гл. ас. д-р 
Мария Николаева Пантелеева-
Попова, д.м.; ас. кап. Тодор 
Йотов; аc. д-р Теофан Христов 
Куюмджиев; ас. д-р Иглика 
Димитрова Маринова; ас. д-р 
Ясен Йонков Георгиев. Екип на Катедра по медицина на бедствените ситуации
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КАТЕДРА ПО ФИЗИОТЕРАПИЯ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ, 
МОРЕЛЕЧЕНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Проф. д-р Веселинка Димитрова Несторова, д.м., е ръководител на 
катедрата от 2015 г. Завършва медицина през 1984 г. През 1988 г. заема 
длъжността асистент в Клиниката по професионални заболявания към 
Катедрата по хигиена. Има придобити специалности по неврология 
(1990) и професионални заболявания (1993). През 2010 г. придобива 
образователна и научна степен „доктор“, през 2011 г. е избрана за доцент 
по професионални заболявания, а от 2018 г. заема академичната длъжност 
„професор“. Основните й професионални и научни интереси са в областта 
на неврологичните заболявания, обусловени от професионални фактори 
(вибровъздействие, микротравматизации, интоксикации и др.). Има над 
80 научни публикации и над 100 участия в научни конгреси. Член е на 
Националното дружество по неврология, Дружеството за борба с болката, 
Дружеството по УЗДС към Българската асоциация по ултразвукова 
медицина, Съюза на учените в България, Българския лекарски съюз, 
Националното дружество на профпатолозите. 
Катедрата е създадена през 2002 г. с два учебни сектора: УС по физиотерапия, 
рехаби литация и морелечение и УС по професионални бо лес ти. През 2016 
г. е създа ден Учебният сектор по оптометрия, а през 2018 г. - Учебен сектор 
по кинезитерапия. 

Първият ръководител на катедрата е доц. д-р Тодор Тодоров д.м. (2002–2015), чии то основни 
научни разработки са свързани с проучванията на ефекта на мануалната терапия при ставни 
блокажи и на ефекта на физикалната те рапия при белодробни, сър дечни и неврологични 
заболявания. 

Проф. д-р Веселинка 
Несторова, д.м., ръко-
во дител катедра и 
УС по професионални 
болести

Естрея - база за обучение на студенти и специализанти по физикална терапия
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Учебен сектор „Морелечение, физиотерапия и рехабилитация“ 

Доц. д-р Марияна Михайлова Кръстева-Русева, д.м., е ръководител на 
учебния сектор от 2019 г. Завършва е специалност „Медицина“ в МУ-
Варна през 1995 г. През 2004 г. заема длъжността „асистент“ в Катедрата 
по физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални 
болести. Има придобита специалност по „Физикална и рехабилитационна 
медицина“. През 2016 г. придобива образователна и научна степен „доктор“. 
От 2019 г. заема академичната длъжност „доцент“. Научните й интереси 
и публикации са в областите: eкстензионна терапия; преформирани 
физикални фактори и профилактика на поясна дискова болест; управление 
и профилактика на НКБ; мануална медицина и тестове за диагностика 
при заболявания на ОДА и периферна нервна система; приложение на 
физикални фактори при заболявания на ОДА; физикална терапия и 
профилактика при остеопороза; физиотерапия и профилактика на често 
срещани заболявания в детската възраст; рехабилитация и изследвания 
на деца със специални образователни потребности и аутизъм. Има 45 
публикации и редица участия в международни и национални научни 
конгреси и конференции. Член е на Българския лекарски съюз, Българската 
асоциация по физикална и рехабилитационна медицина, Българско 
дружество по мануална медицина.
Учебният сектор и Клиниката по морелечение, физиотерапия и рехабилитация са наследници 
на варненския филиал на създадения през 1959 г. Научен институт по курортология, 
физиотерапия и рехабилитация – София. Филиалът е открит през 1962 г. След решение 
на Академичния съвет на ВМИ-Варна, е преобразуван в Клиника и УС по морелечение, 
физиотерапия и рехабилитация (1972). През 1986 г. в Терапевтичната болница е основано 
Отделение по физикална терапия и рехабилитация в структурата на Клиниката по морелечение, 
физиотерапия и рехабилитация. В историята си клиниката и учебния сектор се оглавяват от 
доц. д-р Стамат Стаматов (1972–1985), като същият завежда и филиала от 1962 г. до 1972 г.; доц. 
Илия Димитров (1986–1988); доц. д-р Лиляна Боянова (1988–1991); доц. д-р Тодор Тодоров 
(1991–2015) и доц. д-р Илия Тодоров (2015–2019). От декември 2019 г. ръководител на УС 
по морелечение, физиотерапия и рехабилитация е доц. д-р Марияна Михайлова Кръстева-
Русева, д.м. През 2016 г. е разкрито Отделение към клиниката, разположено на територията на 
к.к. Св. св. Константин и Елена в хотел „Естрея“ под ръководството на д-р Дафина Бачева, а от 
декември 2019 г. началник на клиниката е доц. д-р Евгения Владева, д.м. 
Клиниката по физикална и рехабилитационна медицина разполага с модерна база за лечение 
и обучение по специалността „Физикална и рехабилитационна медицина”. В УС и клиниката 
се провежда обучение на докторанти по докторска програма ,,Физиотерапия, курортология и 
рехабилитация”, като успешно защитени са шест дисертационни труда и в процес на разработка 
са още седем. 
Академичният състав на учебния сектор провежда и обучение на специализанти по ,,Фи зи -
кална и рехабили та ционна ме дицина“, ,,Обща меди ци на“, ,,Спортна медици на“, на студенти 
от специалност „Медицина“ (българоезично и англо езичното обучение), на сту денти от бака-
ла вър ските програми на ФОЗ „Медицинска сест ра“, „Акушерка“ и „Ло гопедия“ и от магис-
тър ската програма „Ре   ха  билитация, море ле че  ние, уелнес и спа“, как то на студенти от МК- 
Варна по специалността „Рехабилитатор“. Пре пода вателите от УС участват активно в редица 
образователни и научни проекти като ментори, академични нас тавници, методични ръко-
водители и изследователи. Научноизследователската дей ност намира отражение в редица 
публикации в наши и международни списания, монографии, учебници, участия в научни 
форуми. Основните научни разработки са в областта на мануалната медицина, екстензионната 
терапия, физи кална терапия на синдрома на карпалния канал, профилактика и физиотерапия 

Доц. д-р Марияна 
Кръстева-Русева, 
д.м., ръководител 

УС по морелечение, 
физиотерапия и 
рехабилитация
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на НКБ и остеопороза, 
проучване ефекта на MLS 
лазер и дълбоки осцилации 
при различни заболявания.
Академичен състав: доц. д-р 
Марияна Михайлова Кръс-
тева-Русева, д.м. – ръко во-
ди  тел УС; доц. д-р Евгения 
Пет  рова Ди мо ва-Владева, 
д.м. – на  чал  ник клиника; ас. 
д-р Да фина Велинова Ба-
чева-Чаушева – началник от-
де  ле ние; ас. д-р Вяра Йорда-
нова Лочева; ас. д-р Лили 
Йорданова Йосифова; ас. д-р 
Лилия Пейчева Панайотова-
Овчарова; ас. д-р Цветомир 
Янкова Янков; ас. д-р Детелина 
Дамянова Недялкова-Петко-
ва; ас. д-р Ясен Тодоров 
Петров.

Учебен сектор „Професионални болести“
Проф. д-р Веселинка Димитрова Несторова, д.м., е ръководител на УС „Професионални 
болести“ от 2012 г.
Учебният сектор и Клиниката по професионални заболявания са създадени към ВМИ-Варна 
през октомври 1970 г. въз основа на разпоредби на министерствата на здравеопазването и 
на труда и социалните грижи. Учебният сектор е включен в състава на Катедрата по терапия 
на вътрешните болести, а клиниката е базирана в Обединена работническа болница – Варна. 
Ръководители на учебния сектор по професионални болести са последователно доц. д-р Д. 
Дочовски (1964–1979), доц. д-р Г. Капралов (1980–1988), доц. д-р Л. Димитрова (1988–2012), 
проф. д-р В. Несторова (от 2012 г.).
Първи ръководител и на Клиниката по професионални болести е доц. д-р Дочо Дочовски, 
работил от 1948 до 1970 г. в Клиниката по професионални заболявания при ВМИ-София. От 
1964 г. до 1970 г. той провежда обучението по професионални заболявания на студентите от 
ВМИ-Варна като хоноруван преподавател. През 1979 г. доц. Дочовски придобива званието 
„професор по професионални заболявания“. Практическите упражнения по професионални 
заболявания до 1974 г. се провеждат от хонорувани преподаватели от вътрешно и нервно 
отделение на работническа болница: д-р Г. Капралов, д-р Г. Бонев, д-р П. Василева. През април 
1974 г. към клиниката е назначена като стажант-асистент д-р Лиляна Димитрова Димитрова, 
която през 1977 г. заема длъжността асистент по професионални заболявания. През 1980 г. д-р 
Г. Капралов придобива званието доцент по професионални заболявания и ръководи КПЗ от 
1980 до 1984 г. От 1974 г. до 1992 г. КПЗ е включена административно в състава на Катедрата 
по хигиена и професионални заболявания, ръководена от доц. д-р Пр. Николова. През 1986 
г. клиниката е базирана в новопостроената Терапевтична болница, където разполага с 20 
болнични легла и диагностичните и лечебни възможности на цялата университетска болница. 
С решение №29/16.09.92 г. клиниката е включена в структурата на Първа вътрешна катедра под 
ръководството на проф. Кр. Кисьова През 1988 г. д-р Л. Димитрова е хабилитирана като доцент 
по професионални заболявания. От 1988 до 1993 г. същата изпълнява длъжността ръководител 

Екип на УС по морелечение, физиотерапия, рехабилитация
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клиника, от 1993 г. е назначена 
като ръководител на 
клиниката. От октомври 1988 
г. към КПЗ е назначена като 
асистент по професионални 
заболявания след успешно 
положен конкурсен изпит д-р 
Веселинка Несторова, която 
от 1997 г. е главен асистент. От 
юли 1989 г. в КПЗ е назначен 
след конкурсен изпит втори 
асистент по професионални 
заболявания – д-р Иван 
Джеджев, който придобива 
също две специалности: 
вътрешни болести и 
професионални заболявания, 
а от 1998 г. д-р Джеджев е главен 
асистент. След осъществената 
реорганизация в структурата 
на МУ-Варна през 2000 г. КПЗ е обособена като самостоятелна единица в структурата на 
МБАЛ „Св. Марина” – Варна, а в качеството си на учебно звено е включена в Департамента 
по вътрешни болести. От 2002 г. УС „Професионални болести“ е в структурата на катедра 
„Физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални заболявания“. Съставът на 
учебния сектор се увеличава с ас. д-р Александра Янкова (2018), ас. д-р Владина Димитрова 
Кирилова (2019) и ас. д-р Димитринка Росенова (2020). 
Научни направления в историята на УС през годините са: изследване на токсичното действие 
на химични нокси – флуор, манган, алуминий, олово и др.; професионално увреждане на ПНС 
и ВНС от вибрации и микротравматизации, диагностични критерии и имунологични промени 
при пневмокониози – силикоза, азбестоза и броноалергози.; епидемиология на професио-
налните заболявания; ролята на професионалните фактори при съдовите заболявания на 
мозъка; нарушенията на съня при сменен режим на работа и др. Членовете на академичния 
състав на учебния сектори имат над 300 научни публикации във водещи международни 
и български медицински списания, множество участия в световни, международни и 
национални научни форуми, защитени дисертации, изда дени монографии и учебници и три 
рационализации. 
Академичният състав на сектора осигурява обучението по дисциплината Професионални 
заболявания на студенти по медицина (българоезично и англоезично обучение) и участва 
в обучението на студентите от магистърските програми на ФОЗ „Оптометрист“, „Опазване 
и контрол на общественото здраве“ и „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа“ и на 
студенти от Медицински колеж – Варна по специалностите „Инспектор обществено здраве“ и 
„Медицински оптик“. В учебния сектор се провежда и обучение на лекари-специализанти по 
специалностите „Професионални заболявания“ и „Трудова медицина“, както и следдипломно 
обучение. В УС „Професионални болести“ се обучават докторанти по акредитирана докторска 
програма „Професионални болести“, която е единствена България. За периода от създаването 
на УС са защитени 5 дисертации. Организират се ежегодно курсове за индивидуално обучение 
по: „Диагностични методи за изследване на вегетативната нервна система“ и „Нормативни 
документи, закони и наредби в областта на професионалните болести – новости“.
Академичен състав: ас. д-р Александра Красимирова Янкова; ас. д-р Владина Мирославова 
Димитрова-Кирилова; ас. д-р Димитринка Росенова Димитрова.

Екип на УС по професионални болести
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Учебен сектор „Оптометрия“

Проф. д-р Зорница Иванова Златарова-Ангелова, д.м.н., е ръководител 
на УС по оптометрия от 2020 г. Завършва специалност „Медицина“ в МУ-
Варна през 1993 г. През 2008 г. започва работа в МУ-Варна като асистент в 
Катедрата по неврохирургия, ушно-носно-гърлени болести и очни болести. 
Има придобита специалност по очни болести и магистърска степен по 
здравен мениджмънт. Има образователна и научна степен „доктор“ от 
2007 г. и научна степен „доктор на науките“ от 2017 г. През 2012 г. заема 
академична длъжност доцент, а през 2018 – професор в Катедрата по очни 
болести и зрителни науки на МУ-Варна. Основните й професионални 
и научни интереси са в областта на реконструктивната хирургия на 
клепачите, съдови и дегенеративни заболявания на ретината, лазерна 
микрохирургия на ретината, глаукома, офталмоонкология. Има над 70 
научни публикации, участия в повече от 75 национални и международни 
научни конгреси. Член е на Европейското дружество по окулопластична 
и реконструктивна хирургия (ESOPRS), Евроретина (EURETINA), 
Управителния съвет на Българското глаукомно дружество, Българското 
дружество по офталмология, Съюза на учените в България. 

Учебният сектор по оптометрия е създаден през 2016 г., когато стартира и първата в 
България магистърска програма по специалност „Оптометрист“, предназначена за здравни 
професионалисти с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ по 
специалност „Медицински оптик“. Ръководител на УС от създаването му до 2020 г. е доц. д-р 
Бинна Ненчева, д.м. 
Научните интереси са в областта на реконструктивната хирургия на клепачите, съдови и 
дегенеративни заболявания на ретината, лазерна микрохирургия на ретината, глаукома, 
офталмоонкология, изследване на ретината в норма и патология с оптична кохерентна 
томография, клинична и научна оценка на ретинални заболявания със социално значение в 
нашата страна, лечение и хирургия на преден сегмент на окото. Преподавателите имат над 100 
публикации в национални и международни научни списания, редовно участват в национални и 
международни конгреси, съавтори са в учебник по очни болести, имат издадени 3 монографии, 

участват в научни проекти. 
Членове са Българския 
лекарски съюз, Българското 
дружество по офталмология, 
Съюза на очните лекари в 
България, Асоциацията по 
рефрактивна хирургия, Съюза 
на учените в България.
Академичният състав включ-
ва: проф. д-р Зорница 
Иванова Златарова-Ангелова, 
д.м.н. – ръководител УС; гл. ас. 
д-р Елица Герчева Христова, 
д.м.; гл. ас. д-р Марин 
Георгиев Маринов, доктор; 
ас. д-р Теодора Лъчезарова 
Маринова, д.м.; д-р Мария 
Стоева Стоева-Миланова; д-р 
Йордан Младенов Андреев.Екип на Учебен сектор по оптометрия

Проф. д-р Зорница 
Златарова-Ангелова, 
д.м.н., ръководител УС 
по оптометрия
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Учебен сектор „Кинезитерапия“

Проф. Гергана Бончева Ненова, доктор на науките, е ръководител на 
учебния сектор от създаването му през 2018 г. Притежава магистърска 
степен по кинезитерапия от Русенския университет „Ангел Кънчев“ (1999), 
магистърска степен по здравен мениджмънт от МУ-Варна (2014), докторска 
степен по организация и управление извън сферата на материалното 
производство (в здравеопазването) от МУ-Варна (2016) и научна степен 
„доктор на науките“ от 2020 г. От 2011 г. е кинезитерапевт в Клиниката 
по ортопедия и травматология на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, от 2014 
г. е хоноруван асистент, а от 2016 г. е асистент в УС „Рехабилитатор“ на 
МК на МУ-Варна. Заема длъжността „доцент“ от 2018 г. и „професор“ от 
2021 г. Има над 50 научни публикации в България и чужбина в областта на 
кинезитерапията, интегрираните грижи и качеството на обучение. Член е 
на Управителния съвет на Асоциацията на физиотерапевтите в България 
(АФБ) и на Advocacy & EU Matters Working Group към ER WCPT.
Учебният сектор е създаден през 2018 г. в изпълнение на стратегията 
на МУ-Варна за развитие и утвърждаване в системата на българското 
здравеопазване на специал-
ността „Кинези терапия“. 
През 2019 г. университетът 
получава начална акредитация 
на регулираната специалност 
„Кинезитерапия“ и стартира 
през учебната 2020–2021 г. 
бакалавърска програма по 
специалността. 
Професионалните и научни-
те интереси са в областта на 
кинезитерапията в ортопе-
дията и травматологията, при 
нервни и психични болести, 
детски болести, вътрешни 
болести, в амбулаторни и 
домашни условия, мястото на 
кинезитерапевта в общест-
веното здраве и развитието 
на интегрираните грижи. 
Академичният състав на 
сектора има общо над 60 
научни публикации и 15 
участия в научни форуми.
Академичен състав: проф. 
Гергана Бончева Ненова, 
доктор на науките – 
ръководител УС; гл. ас. 
Станислава Мартинова 
Богомилова, доктор; ас. Яни 
Георгиев Шивачев, доктор; 
ас. Емилия Стойкова; ас. 
Валентин Нанчев Велчев.

Екип на Учебен сектор по кинезитерапия

Проф. Гергана Бончева 
Ненова, доктор на 
науките, ръководител 
УС по кинезитерапия

Естрея - база за обучение на студенти и специализанти по физикална 
терапия
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КАТЕДРА ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

Проф. Силвия Борисова Димитрова, д.оз.н., е ръководител на катедрата 
от 2015 г.
Завършва ПМИ – Шумен през 1991 г. с профил „Детска медицинска 
сестра“. Притежава бакалавърска степен по социална педагогика от ШУ 
„Еп. Константин Преславски“ (1999) и магистърска степен по социални 
дейности със специализация „Социална администрация“ (2001). Има 
придобита специалност по първични здравни грижи. През 2010 г. 
придобива образователна и научна степен „доктор по социална медицина 
и организация на здравеопазването и фармацията”, а през 2018 г. – научна 
степен „доктор на науките“ по специалност „Управление на здравните 
грижи“. От 2013 г. заема академичната длъжност „доцент“, а от 2018 г. е 
професор по специалност „Управление на здравните грижи“. Основните 
й професионални и научни интереси са в областта на сестринството 
и здравните грижи. Има над 150 научни публикации и участия в над 55 
международни и национални научни конгреси и конференции. Ръководител 
е на изследователски проект за подобряване на благополучието и качеството 

на живот при пациенти със сърдечна недостатъчност. Под нейно ръководство са защитени 15 
дисертации. Член е на Европейската асоциация за обществено здраве, Българската асоциация 
на професионалистите по здравни грижи, Българското научно дружество по обществено 
здраве, Съюза на учените в България. Носител е на множество отличия като професионалист 
и общественик.
Катедра „Здравни грижи“ към ФОЗ при МУ-Варна е първата по рода си в България, разкрита 
с решение на Академичния съвет на МУ-Варна през 2006 г. Катедрата е създадена в отговор на 
завишените критерии за качество на обучението по регулираните специалности „Медицинска 
сестра“ и „Акушерка“, които съобразно националното и европейско законодателство изискват 
академично образование и с преминаването им към МУ-Варна те са развити в 4-годишни 
бакалавърски програми. Първите бакалаври по специалностите „Медицинска сестра“ и 
„Акушерка“ се дипломират през 2007 г.
Първият ръководител на катедрата е проф. Соня Тончева, д.м. (2006–2015), а със създаването 
си през 2006 г. съставът на катедрата обединява преподавателите, участвали в обучението по 
двете специалности в медицинските колежи във Варна, Шумен и Добрич. 
Настъпилите промени в системата на здравеопазването в страната налагат нови подходи 
при подготовка на здравните специалисти, работещи в различни структури и нива. Това 
дава основание на катедрата да реализира и още един мащабен проект, координиране 
и администриране на обучението по специалност „Управление на здравните грижи“ в 
бакалавърска и магистърска програма (от 2006/2007 учебна година). 
През следващите години съставът на катедрата се разширява, увеличава се броят и 
хорариумът на преподаваните учебни дисциплини, засилва се връзката с практическите 
учебни бази, обогатява се научната тематика. Катедрата участва в преподаването на над 30 
учебни дисциплини по специалностите „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Управление на 
здравните грижи“, „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи“, „Опазване и контрол 
на общественото здраве“, „Логопедия“ на Факултета по обществено здравеопазване и по 
специалността „Медицински козметик“ на Медицински колеж – Варна. За периода на своето 
развитие академичният състав на катедрата успешно е защитил 16 дисертации, придобити са 
18 неклинични специалности. 
През 2015 г. е акредитирана докторска програма „Управление на здравните грижи“ от 
професионално направление „Обществено здраве“, по която катедрата обучава докторанти в 

Проф. Силвия 
Борисова, д.оз.н., 
ръководител катедра
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редовна, задочна и самостоятелна форма. През периода от нейното създаване в катедрата са 
зачислени близо 50 докторанти. Успешно защитили дисертационните си трудове са 27 от тях, 
20 продължават обучението си. По докторската програма са защитени и две дисертации за 
придобиване на научна степен „доктор на науките“. 
Паралелно с утвърждаването на обучението по професионалните направления „Здравни 
грижи“ и „Обществено здраве“, се развива и кадровото обезпечаване на специалностите. Към 
академичния състав на катедрата се привлечени специалисти по различните профилиращи 
дисциплини с признат авторитет у нас и в чужбина. Катедрата по здравни грижи става 
инициатор и за разкриването на специалност „Логопедия“ през 2017 г. Амбициозният екип, 
начело с доц. Станислава Павлова, проучва възможностите и разработва проект за обучението 
по специалността в професионално направление „Обществено здраве“. С това се създава 
възможност за отговор на потребностите в областта на логопедичната практика от специалисти 
с медицинска насоченост за осъществяване на терапевтична, корекционна, методическа и 
изследователска дейност. През същата година започва и обучение по направление „Военна 
медицинска сестра“ – съвместен проект на МУ-Варна, Военномедицинска академия – София и 
Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ – Варна. 
През 2017 г. в катедрата се обособяват три учебни сектора – „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и 
„Управление на здравните грижи и логопедия“, като последният се обособява в самостоятелна 
катедра „Логопедия и медицинска педагогика“ през 2019 г. Катедрата по здравни грижи 
е призната за база за специализация по специалностите „Обществено здравеопазване“, 
„Гериатрични здравни грижи“, „Клинична социална работа“ и „Първични здравни грижи“. 
Провежда курсове и индивидуални обучения на медицински специалисти в системата на 
здравеопазването и през 2016 г., по заявено от Б Браун Медикъл желание за сътрудничество, 
МУ-Варна разкрива първата и единствена в страната Ескулап академия по здравни грижи. 
Проучванията и научните разработки на академичния състав на катедрата намират отражение 
в редица български и международни научни форуми, списания, монографии, учебници и 
учебни помагала. Престижът на звеното и научно-преподавателският му потенциал са база 
за успешното утвърждаване на научните направления в областта на клиничното сестринство 
и акушерската практика, управление на здравните грижи, педагогиката, медицинската 
педагогика, общуването и обучението на пациенти. Катедрата е инициатор и организатор 
на конференция по здравни грижи с международно участие „Здравните грижи – принос за 
качеството на живот“. През 2016 г. във връзка с десетгодишнината от създаването на катедрата 
е проведен Юбилеен научен форум с международно участие, в който се включват над 80 
участници от водещи научни центрове в страната и учени от Северна Македония и Турция.
Катедрата осъществява кам-
па ниите „Здравето е в твоите 
ръце“, „Днешните проблеми 
– утрешни реше ния“, „Здраве, 
здравей“, „ФОЗ с грижа за 
варненци“, „ФОЗ с грижа за 
бъдещите майки“, „Аз съм 
акушерка и съм до теб“. 
В периода на своето развитие 
Катедра по здравни грижи 
се утвърждава като важна 
университетска структура, 
към която се причисляват 5 
хабилитирани преподаватели, 
3 главни асистенти, 7 
асистенти и 20 докторанти. Екип на Катедра по здравни грижи
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Учебен сектор „Медицинска сестра“

Доц. Катя Генова Егурузе, д.оз., е ръководител на учебния сектор от 
създаването му през 2017 г. Завършва образованието си като медицинска 
сестра в Института за подготовка на здравни кадри със средно специално 
образование – Варна през 1988 г. В следващите години придобива полувисше 
образование в същата специалност, бакалавърска степен по здравни грижи 
и магистърска степен по обществено здравеопазване. Има придобита 
специалност по „Първични здравни грижи“. Основните й професионални 
и научни интереси са в областта на здравните грижи при болни с 
онкологични, неврологични и психични заболявания, палиативните грижи, 
общественото здравеопазване и медицинската педагогика. Придобива 
образователна и научна степен „доктор“ през 2016 г. Заема академична 
длъжност „доцент“ от 2018 г. Има над 50 научни публикации, участия в над 
35 международни и национални научни форуми. Член е на Българската 
асоциация на професионалистите по здравни грижи, Българското научно 
дружество по обществено здравеопазване, Българската асоциация по 
обществено здраве и Европейската асоциация по обществено здраве. 
Носител е на множество отличия в областта на здравните грижи.

Учебен сектор „Медицинска сестра“ е разкрит през 2017 г. Академичният състав на сектора 
координира и администрира обучението на студентите от специалност „Медицинска сестра“ 
и осигурява преподаването на профилиращите дисциплини по специалността. Учебната 
дейност се осъществява чрез фундаментална, специализираща и практическа подготовка 
и включва обучение по теоретични и практически основи на сестринските грижи, учебна 
практика, преддипломен стаж и др. Утвърждават се добрите взаимодействия с практическите 
учебни бази и се създават условия за клинично обучение, формиращо специфично поведение 
в работна среда в различни сектори на медицинската практика. Академичният състав на 
учебния сектор е с признати професионализъм и компетентност в областта на здравните грижи. 
Участва с методично ръководство и наставничество на преддипломния стаж на студентите по 
специалност „Управление на здравните грижи“ с ОКС „бакалавър“ и „магистър“, в обучението 
на докторанти и специализанти, както и като членове на държавни изпитни комисии и научни 
журита.
Достиженията на препода вателите от учебния сектор са насочени към утвърждаване 
на сестринската професия, повишаване на качеството на обучение и професионална 
компетентност за успеш на реализация на професио налистите по здравни грижи в различни 
лечебни заведения. 
Научните интереси на ака демичния състав на сектора са в областта на сестринството и качеството 
на обучение по здравни грижи, общественото здравеопазване, организация и управление на 
здравните грижи, детско здравеопазване, нови технологии в клиничната сестринска практика, 
медико-социални аспекти на здравните грижи, педагогическа компетентност на здравните 
професионалисти, обучение, взаимодействие, общуване с пациентите и техните близки. 
Преподавателите от учебния сектор имат множество публикации в престижни български и 
чуждестранни списания, участват в образователни и научни проекти и в редица международни 
и национални научни форуми. Успешно са защитени четири дисертации с практико-приложни 
приноси. За подпомагане на преподаването по специализираните задължителни дисциплини 
по специалност „Медицинска сестра“ са разработени учебници и учебни помагала по основи 
на сестринските грижи, прилагане на сестрински процес хирургичната практика, грижи 
в анестезиологията и интензивната терапия, педиатрични грижи, грижи за възрастни, 
майчинството и развитието на новороденото, грижи в общността и др. 
От създаването на сектора шестима преподаватели са придобили специалности „Първични 

Доц. Катя Генова 
Егурузе, д.оз., 
ръководител УС
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здравни грижи“, „Медицинска 
сестра за социални дейности“ 
и „Медицинска педагогика“.
Академичен състав: доц. 
Катя Генова Егурузе, доктор 
– ръководител учебен сектор; 
доц. Мариана Николова 
Димитрова, доктор; доц. 
Анна Петрова Георгиева, 
доктор; гл. ас. Вержиния 
Стоянова Цветкова, доктор; 
гл. ас. Галина Илиева Петрова, 
доктор; ас. Веселина Златкова 
Василева; ас. Красимира 
Славова Стамова; ас. Милена 
Панчева Нанкова; ас. Диана 
Нейчева Гроздева-Фотева; ас. 
Стоянка Христова Янчева.

Учебен сектор „Акушерка“

Доц. Валя Иванова Димитрова, д.оз., е ръководител на учебния 
сектор от създаването му през 2017 г. Завършва с отличие ПМИ „Д-р 
Ненчо Николаев“ – Варна по специалност „Акушерка“. Има придобита 
специалност по обществено здравеопазване. Придобива образователна 
и научна степен „доктор“ през 2016 г. и от 2018 г. заема академична 
длъжност „доцент“. Основните й професионални и научни интереси са 
в областта на акушерската и гинекологична практика, здравните грижи 
и университетското образование на акушерките. Има над 60 научни 
публикации, участия в над 10 международни и национални научни форума. 
Член е на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, 
Българска асоциация по обществено здраве, Европейската асоциация по 
обществено здраве и Българското научно дружество по обществено здраве. 
Учебният сектор е създаден през 2017 г. Академичният състав на сектора 
координира и администрира обучението на студентите по специалност 
„Акушерка“. Преподавателите от учебния сектор участват в теоретичното и 
практическо обучение по задължителните учебни дисциплини Философия 
и въведение в сестринските и акушерски грижи, Теоретични основи и практически основи 
на сестринските и акушерски грижи при бременни, родилки и гинекологично болни жени. 
Провеждат преподаване по включените в учебния план на специалността избираеми и 
факултативни дисциплини. Организират и провеждат учебна практика и преддипломен 
стаж в акредитирани лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ. Участват и 
в практическото обучение (преддипломен стаж) на бакалавърската и магистърска програма 
„Управление на здравните грижи“.
Достиженията на преподавателите от учебния сектор са насочени към утвърждаване 
на акушерската професия, повишаване на качеството на обучение и професионална 
компетентност за успешна реализация на професионалистите по здравни грижи в различни 
звена на акушеро-гинекологичната помощ. За постигане на оптимални резултати и поддържане 

Доц. Валя Димитрова, 
д.оз., ръководител УС

Екип на Катедра по здравни грижи



310

на високи стандарти в 
обучението преподавателите 
участват в актуализацията и 
разработването на учебните 
програми, осигуряващи 
базови професионални 
компетентности, въвеждат се 
иновации в преподаването, 
стимулира се креативността 
и проактивността на 
студентите. Утвърждават 
се добрите взаимодействия 
с практическите учебни 
бази и са създадени условия 
за клинично обучение, 
формиращо специфично 
поведение в работна среда в 
различни сектори на акушеро-
гинекологичната практика. 
Разработваните научни 

направления от академичния състав на сектора са в областта на клиничните аспекти 
на акушерските грижи, управление на здравните грижи и университетско обучение на 
студентите. Успешно са защитени три дисертации с практико-приложни приноси, насочени 
към утвърждаване на автономията на акушерските дейности и грижи, медико-социални 
проблеми на абортите, ролята на акушерката от Валя Димитрова и Тодорка Боева, както и 
е представен комплексен подход и медико-социални аспекти на грижите при пациенти 
с множествена склероза от Виолета Станева. Активно се проучват проблеми в областта на 
високоспециализираните акушерски грижи и иновациите в интензивно неонатологично 
отделение и в периода на пуерпериум от ас. Славена Илиева и ас. Румяна Лалева, зачислени като 
редовни докторанти по докторска програма „Управление на здравните грижи“. Академичният 
състав на учебния сектор е с признати професионализъм и компетентност в областта на 
акушерските грижи. През периода от създаването на сектора двама преподаватели придобиват 
специалност „Обществено здравеопазване“. 
Научноизследователската дейност е представена от повече от 120 публикации в престижни 
наши и международни издания, общо 51 участия в национални и международни форуми, 
конференции и кръгли маси и над 120 курса за следдипломно обучение. Академичният състав 
на Учебен сектор „Акушерка“ участва в авторски колективи на 11 учебници и учебни помагала, 
подпомагащи обучението на студентите и предлагащи съвременен поглед върху акушерските 
грижи, спецификата на задълженията на акушерката при манипулации, осъществяване 
в екип с лекар и други специалисти, при акушерски дейности по лекарско предписание и 
автономни грижи, в рамките на професионалната компетентност. Изданията са насочени 
към практическите аспекти на акушерската професия и съдържат алгоритми за основните 
акушерски манипулации.
Академичен състав: доц. Валя Иванова Димитрова, доктор – ръководител УС; гл. ас. Тодорка 
Великова Боева, доктор; ас. Славена Тодорова Илиева; ас. Румяна Николова Лалева.

Екип на Учебен сектор „Акушерка“
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КАТЕДРА ПО ЛОГОПЕДИЯ

Доц. Станислава Павлова Пенева, д.м., е ръководител на Катедра 
„Логопедия и медицинска педагогика“ от създаването й през 2019 
г. Притежава бакалавърска (2001) и магистърска степен (2003) по 
логопедия от ШУ „Еп. Константин Преславски“, където през 2003 г. заема 
академичната длъжност „асистент“ към Катедра „Специална педагогика“. 
От 2004 г. работи в МУ-Варна, първоначално като асистент в Катедрата 
по социална медицина и организация на здравеопазването, а от 2007 
г. – към Катедрата по здравни грижи. Има придобита специалност 
„Медицинска педагогика“ и образователна и научна степен „доктор“ по 
„Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“. 
От 2016 г. заема академична длъжност „доцент“. Научните й интереси 
са в областта на езикова и говорна патология, управление на здравните 
грижи, медицинска педагогика, здравно обучението. Член е на Българската 
асоциация на професионалистите по здравни грижи, Българска асоциация 
по обществено здравеопазване, Европейската асоциация по обществено 
здраве и Българското научно дружество по обществено здраве.
Катедрата по логопедия и медицинска педагогика е създадена с Решение на Академичния съвет 
на МУ-Варна през декември 2019 г. като наследник на УС по управление на здравните грижи и 
логопедия към Катедрата по здравни грижи (2017–2019). 
Катедрата осигурява фундаменталната, специализиращата и практическата подготовка на 
студенти, обучаващи се по специалистите „Логопедия“ и „Управление на здравните грижи“, 
в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“. Академичният състав обезпечава обучението по 
дисциплини и за специалностите „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Опазване и контрол на 
общественото здраве“. За ефективното осъществяване на учебния процес, катедрата разполага 
с авторска научна и учебна литература (монографии, учебници, учебни помагала, ръководства): 
„Предиктори за ранна диагностика на дисграфиите“, „Термини и понятия в специалната 
педагогика“, „Формиране на графомоторни умения при деца с езиков дефицит в предучилищна 
и начална училищна възраст. Терапевтични насоки“, „Професионална среда и поведение 
на медицинската сестра“, 
„Педагогическа подготовка 
на здравните специалисти за 
работа в детска ясла“, „Теория 
на обучението на студенти от 
професионално направление 
„Здравни грижи“, „Методика 
на практическото обучение на 
студентите от професионално 
направление „Здравни 
грижи“, „Пренаталност и 
ранно детство“, „Основни 
аспекти на педагогиката и 
андрагогията“, „Процесът 
обучение във висшето 
медицинско училище“, 
„Интегрирано обучение 
на деца с интелектуална 
недостатъчност“, „Практико-
приложни аспекти на 

Доц. Станислава 
Павлова Пенева, д.м., 

ръководител катедра

Екип на Катедра по логопедия
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наставничеството в клиничната практика“, „Грешките при работа с теста на Бентън като 
индикация за наличие на когнитивни нарушения“, „Специфика на психологичното консултиране 
в зависимост от реакциите при загуба поради смърт“, „Управление на здравеопазването чрез 
партньорства с общности“ и др.
Катедрата е база за обучение на специализанти по специалност „Медицинска педагогика“. 
Основните научни интереси, разработки и приноси на преподавателите от Катедрата 
по логопедия и медицинска педагогика са в областта на: логопедията; управлението на 
здравните грижи; педагогиката; психологията; андрагогията и аксеологията; обучението и 
общуването с пациенти; общностно-академичните партньорства, мобилността на здравните 
професионалисти и др. Голяма част от тези разработки добиват публичност на национални и 
международни научни форуми или намират реализация в множество локални, национални и 
международни научноизследователски и практико-приложни проекти.
Голяма част от академичния състав е привличан за консултантска и експертна дейност в други 
висши училища, асоциации, неправителствени организации, научни и периодични издания 
и др. Катедрата развива активно сътрудничество с чуждестранни университети от Европа и 
света. Част от това сътрудничество се изразява в разработването и реализацията на съвместни 
проекти. 
Академичен състав: доц. Станислава Павлова Пенева, д.м. – ръководител катедра; проф. 
Маринела Иванова Грудева, д.п.; доц. Живко Димитров Жеков, д.п.; доц. Анета Илиева Докова, 
д.и.; гл. ас. Десислава Валентинова Русева, д.пс. ; гл. ас. Виолета Иванова Станева, д.оз.; ас. 
Калинка Спасова Иванова, д.п.; ас. Петя Иванова Христанова, д.п. 
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КАТЕДРА „МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА, ЕЛЕКТРОННИ 
И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО“

Доц. инж. Маргрета Парашкеванова Василева, доктор, е ръководител 
на катедрата от създаването й през 2019 г. Завършва ВМЕИ-Варна, спец. 
„Електроенергетика“ през 1987 г. Придобива ОНС „доктор“ през 2004 г., а 
през 2009 г. печели конкурса за доцент по „Техника на високите напрежения“. 
Заместник-декан е по учебната работа на Електротехническия факултет на 
ТУ-Варна в периода 2011–2015 г. В периода 2015–2019 г. е зам.-ректор по 
учебната дейност на ТУ-Варна. Член е на НТС.
Катедра „Медицинска апаратура, електронни и информационни технологии 
в здравеопазването“ е създадена през 2019 г. в изпълнение на стратегията 
на МУ-Варна да формира висококвалифицирани професионалисти с 
интердисциплинарна подготовка, необходима за развитието, приложението 
и поддържането на специфични за здравеопазването и клиничната дейност 
апаратура и технологии. Катедрата е профилираща за специалностите 
„Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи“ 
в ОКС „магистър“, разкрита през 2020 г. и „Биомедицинска техника и 
технологии“ в ОКС „бакалавър“ (от 2021 г.), за която през 2020 г. Постоянната 
комисия по технически науки към НАОА даде положителна оценка на 
проекта за откриване на ново професионално направление в МУ-Варна – 5.2 „Електротехника, 
електроника и автоматика“.
Научноизследователската дейност и интереси на членовете на катедрата са в научните 
направления:  Моделиране и изготвяне на антропоморфни тъкани/органи/туморни 
образувания за качествен контрол на медицинските апарати за образна диагностика; Създаване 
на методи и средства за обработка и анализ на медицински сигнали и изображения; Създаване 
на нови техники и технологии за ранна диагностика на рак на гърдата; Машинно обучение 
и създаване на софтуерни 
медицински приложения; 
Надеждност на медицинска 
електронна апаратура; 
Техническа безопасност в 
здравеопазването и здравните 
грижи.
Научната експертиза на 
членовете на катедрата 
допринася за успешното 
партниране с колеги от други 
катедри, в резултат на което 
стартираха проекти по Фонд 
„Наука“, Фонд „Научни 
изследвания“ и националната 
програма „Млади учени и 
постдокторанти“. Наред с 
вътрешните и национални 
проекти, екип на катедрата с 
ръководител доц. Кристина 
Близнакова е основното ядро 

Доц. инж. Маргрета 
Василева, доктор, 

ръководител катедра

Екип на Катедра „Медицинска апаратура, електронни и 
информационни технологии в здравеопазването“
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и координатор на международния проект PHENOMENO, финансиран по програма RISE 
(Research and Innovation Staff Exchange), част от „Хоризонт 2020“. PHENOMENO е вторият 
европейски проект, ръководен от доц. Кристина Близнакова, като за първия – MaXIMA, 
през 2020 г. тя бе отличена с най-престижната награда за научни постижения за страната – 
„Питагор“ в категорията „успешен ръководител на международен проект“.
Академичен състав: доц. инж. Маргрета Парашкеванова Василева, доктор – ръководител 
катедра; проф. инж. Антон Славчев Георгиев, д.т.н.; доц. инж. Медиха Енвер Мехмед-Хамза, 
доктор; доц. инж. Маринела Йорданова Йорданова, доктор; доц. инж. Кристина Станимирова 
Близнакова, доктор; доц. инж. Живко Борисов Близнаков, доктор; гл. ас. инж. Николай Тинков 
Дуков, доктор; ас. инж. Тихомир Петров Георгиев; ас. Нели Диянова Зафироска.

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО  
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В ЦИФРИ  
В НАВЕЧЕРИЕТО НА  
60-АТА ГОДИШНИНА

Катедри 8
Служители 16
Академичен състав 114
Професори 17
Доценти 29
Главни асистенти 19
Асистенти 47
Преподаватели 2
Доктори на науките 5
Доктори 81
Акредитирани докторски програми 9
Действащи докторанти 80
Студенти 940
Специализанти 79
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ФАКУЛТЕТ ПО 
ДЕНТАЛНА 
МЕДИЦИНА
Факултетът по дентална медицина е създаден с решение от 15 март 2006 г. 
на Народното събрание на Република България. 
През април 2006 г. за декан на ФДМ е избран доц. д-р Васил Свещаров, 
д.м., който е и първият хабилитиран преподавател във ФДМ. През 2007 г. 
се хабилитира и доц. Цанка Дикова.
На 9.06.2008 г. се открива новопостроената сграда на факултета. През 
същата година започва и обучението на специализанти.
През 2009 г. са променени названията на катедрите по специалните 
дентални дисциплини, както следва: Катедрата по протетична дентална 
медицина се преименува в Катедра по протетична дентална медицина и 
ортодонтия; Катедрата по консервативно зъболечение, детска дентална 
медицина и орална хигиена се преименува в Катедра по консервативно 
зъболечение и детска дентална медицина; Катедрата по орална и 
лицево-челюстна хирургия, пародонтология и стоматологична образна 
диагностика се преименува в Катедра по орална и лицево-челюстна 
хирургия, пародонтология и специална образна диагностика.
През 2010 г. стартира англоезично обучение на студенти по дентална 
медицина. На редовно заседание на Общо събрание от 17.05.2010 г. за декан 
е избран доц. д-р Цветан Тончев, д.м. а през 2012 г. за заместник-декан е 
избрана доц. Цанка Дикова. През 2011 г. се дипломира първият випуск 
лекари по дентална медицина. През 2010 г. успешно защитава първият 
докторант, зачислен във факултета – д-р Владимир Панов, а 2013 г. са 
хабилитирани и първите доценти по Закона за развитието на академичния 
състав в Република България (ЗРАСРБ) във ФДМ – доц. Стефан Пеев и доц. 
Тихомир Георгиев.

Доц. д-р Васил 
Свещаров, д.м., декан 

на ФДМ (2006-2010)

Проф. д-р Цветан 
Тончев, д.м., декан на 

ФДМ (2010-2018)

Откриване на новата сграда 
на Факултет по дентална 

медицина от министър-
председателя Сергей Станишев, 

министърa на образованието 
и науката Даниел Вълчев и 

ректорa на МУ-Варна  
проф. Анелия Клисарова
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През 2010 г. ФДМ получава и програмна акредитация с оценка „Добра“ за срок от 6 години, а 
2012 г. се акредитира докторска програма „Хирургична стоматология“.
С решение на Академичния съвет на МУ-Варна на 15.04.2013 става преструктуриране на 
съществуващите катедри с обособяване на нови катедри и учебно-научни сектори както следва: 
Катедрата по консервативно зъболечение и детска дентална медицина се разделя на: Катедра по 
консервативно зъболечение и орална патология с ръководител доц. Владимир Панов; Катедра 
по детска дентална медицина с ръководител доц. Николета Маркова. Катедрата по орална и 
лицево-челюстна хирургия, пародонтология и специална образна диагностика се разделя на: 
Катедра по орална и лицево-челюстна хирургия и специална образна диагностика с УНС по 
орална хирургия. Ръководител на катедрата е доц. Цветан Тончев, а на УНС по орална хирургия 
– доц. Тихомир Георгиев; Катедра пародонтология и дентална имплантология с ръководител 
доц. Стефан Пеев. Към Катедрата по протетична дентална медицина и ортодонтия се обособява 
УНС по ортодонтия. Ръководител на катедрата е доц. д-р Методи Абаджиев.
През 2014 г. доц. Тончев е преизбран за декан, като за заместник-декани са избрани доц. 
Дикова, доц. Пеев и доц. Абаджиев. През 2014 г. се акредитират и докторски програми по 
ортопедична стоматология, терапевтична стоматология и детска стоматология. На 6.11.2014 г. 
с тържествено заседание на Академичния съвет става откриване на УМДЦ с ръководител доц. 
д-р Стефан Пеев. 
През 2015 г. се провежда успешно и първата за ФДМ защита на дисертация за присъждане на 
научна степен „доктор на науките“ на доц. д-р Стефан Пеев. През същата година се появява и 
сп. „Scripta Scientifica Medicinae Dentalis“, издавано от МУ-Варна и посветено на публикации в 
областта на денталната медицина.
През 2016 г. във факултета се хабилитират и първите професори: проф. д-р Цветан Тончев, 
д.м., и проф. д-р Стефан Пеев, д.м.н. През 2016 г. обучението по дисциплината Специална 
образна диагностика се премества от Катедрата по орална и лицево-челюстна в Катедра 
„Пародонтология и дентална имплантология“. Катедрата по протетична дентална медицина и 
ортодонтия се преструктурира в Катедра по протетична дентална медицина с ръководител доц. 
д-р Методи Абаджиев и Катедра по ортодонтия с ръководител доц. д-р Христина Арнаутска.
На 10.05.2018 г. проф. д-р Стефан Пеев, д.м.н., е избран за декан на ФДМ. Завършва дентална 
медицина през 1997 г. с отличен успех в МУ-София. До 2001 г. работи като ординатор в 
отделението за специализирана хирургична помощ на Районна стоматологична поликлиника 
– Казанлък. В периода 1999–2014 г. работи в индивидуална практика за първична дентална 
помощ. Участва като хоноруван преподавател в преподаването по дентална имплантология в 
МУ-Варна и МУ-Пловдив (2009–2013). Докторант в Катедрата по орална хирургия във ФДМ 
при МУ-Пловдив (2005-2008). Получава ОНС „доктор“ през 2008 г. Асистент във ФДМ при 
МУ-Пловдив (2012–2013) и хоноруван асистент в Катедрата по орална и лицево-челюстна 
хирургия, пародонтология и специална образна диагностика при МУ-Варна. От април 2013 г. 
е редовен доцент в МУ-Варна. Същата година става ръководител на Катедра „Пародонтология 
и дентална имплантология“, която ръководи до момента. През 2013 г. е назначен от МУ-
Варна да координира създаването на първия у нас Университетски медико-дентален център 
(УМДЦ), на който става ръководител след официалното му откриване през ноември 2014 
г. През 2014 г. е избран за заместник-декан на ФДМ при МУ-Варна. През 2015 г. придобива 
научна степен „доктор на медицинските науки“ след защита на втората си дисертация на 
тема „Приложение на дентални имплантати в условията на редуциран обем на наличната 
кост“. Той e един от първите лекари по дентална медицина у нас с придобита специалност 
по дентална имплантология. Съучредител и председател на Българската асоциация по орална 
имплантология от създаването й 2006 г. до днес. Придобива статут на „Fellow“ в най-голямата 
световна асоциация по орална имплантология – ITI, 2010 г., и е назначен за директор на ITI Study 
Club – Sofia същата година. Лектор в над 150 следдипломни курса по дентална имплантология 
у нас и в чужбина. От 2016 г. е професор по дентална имплантология. Научен ръководител е 
на над 10 докторанти, като шест от тях са придобили образователна и научна степен „доктор“, 
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а четирима – академичната длъжност „доцент“. През 2017 г. е удостоен с индивидуална 
награда „Варна“ за цялостна научноизследователска, преподавателска и лечебна дейност в 
областта на денталната имплантология, създаването и ръководството на първия в страната 
Университетски медико-дентален център към МУ-Варна.
През юни 2018 г. Катедрата по протетична дентална медицина се разделя на две самостоятелни 
катедри: Катедра „Дентално материалознание и пропедевтика на протетичната дентална 
медицина“ с ръководител доц. Марио Милков и Катедра „Клиника на протетичната дентална 
медицина“ с ръководител проф. М. Абаджиев. В Катедра „Дентално материалознание и 
пропедевтика на протетичната дентална медицина“ се създава Учебен сектор „Пропедевтика 
на протетичната дентална медицина“ с ръководител доц. Стоян Кацаров. В Катедра 
„Консервативно зъболечение и орална патология“ се създава Учебен сектор „Орална патология, 
дентална алергология и физиотерапия“ с ръководител доц. Миглена Балчева.
През март 2019 г. в структурата на ФДМ към Катедра „Пародонтология и дентална 
имплантология“ се създават Лаборатория за тъканна лиофилизация и Лаборатория за 
хистоморфометрия на твърди срезове и материалография. 
На 19.09.2019 г. министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в присъствието 
на ректора на МУ-Варна, декана на ФДМ, кмета на община Варна, областния управител и 
председателя на УС на БЗС открива обновените симулационни зали във факултета. Залите са 
оборудвани с 50 съвременни дентални симулатори и CAD система за обучение на студентите, 
както и система за аудио-визуална връзка между преподаватели и студенти в реално време.
На 14.10.2019 Катедрата „Орална и лицево-челюстна хирургия“ се преименува на Катедра 
„Орална хирургия“, като обучението по лицево-челюстна хирургия се премества във Факултет 
„Медицина“ към Катедра „Обща и оперативна хирургия“. През същата година се създава и 
сървър за архивиране на образните изследвания, ползвани в обучението на студентите, с 
осигуряване на отдалечен достъп, включително и от мобилни устройства. През 2020 г. стартира 
работата на регистратура за пациентите, лекувани при провеждане на студентското обучение.
През 2020 г. в структурата на ФДМ влизат осем катедри, Университетски медико-дентален 
център и административен отдел. През 2020 г. във факултета се обучават 754 студенти, като 
209 от тях – в програмата за англоезично обучение. Дипломирани са общо 10 випуска. Броят 
на дипломиралите се до 2020 г. лекари по дентална медицина във факултета са 689, като 78 от 
тях – в програмата за англоезично обучение.
Академичният състав на факултета се състои от 111 преподаватели. От тях 7 са професори, 
19 – доценти, 18 – главни асистенти и 67 – редовни асистенти. В преподаването участват и 
10 хонорувани асистенти. Във факултета са зачислени 90 докторанти, като 43 от тях вече са 
придобили ОНС „доктор“. Седем са придобилите научна степен „доктор на науките“. 
В сградата на ФДМ се 
разполагат 13 зали за 
клинично обучение, като 
факултетът разполага със 
131 дентални юнита, четири 
операционни зали, две 
зъботехнически лаборатории, 
технични зали, зали за 
семинарно и предклинично 
обучение, лаборатории за 
изследователска дейност и др. 
ФДМ е водещ по отношение 
на качеството на обучението 
на студенти, специализанти 
и докторанти по дентална 
медицина в страната.
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КАТЕДРА ПО КЛИНИЧНИ МЕДИЦИНСКИ НАУКИ

Ръководител на Катедрата от 2017 г. е доц. д-р Борислав Димитров Иванов, 
д.м. 
Катедрата по клинични медицински науки към Факултет „Дентална 
медицина“ е създадена 2006 г. с ръководител доц. д-р Владимир Найденов 
Кадинов, д.м. в състав от 3 учебно-научни сектора: УНС по вътрешни 
болести, УНС по хирургични болести, УНС по педиатрия и инфекциозни 
болести.
Първоначалният състав на катедрата се състои от доц. д-р Владимир 
Кадинов, доц. д-р Красимира Ненова (ръководител на УНС по вътрешни 
болести), доц. д-р Св. Балев, доц. д-р Л. Хавезова, д-р Р. Зорчева, доц. д-р 
С. Глинков (ръководител на УНС по хирургични болести), доц. д-р Д. 
Близнакова (ръководител на УНС по педиатрия и инфекциозни болести), 
д-р Румяна Ралчева, д-р Хр. Христозова, д-р Т. Кирязова, д-р Тихомир 
Петров, д-р Миглена Стамболийска, д-р Арпине Киркорова. 
По-късно е обособен УНС по неврология и психиатрия, с ръководител 

доц. Л. Хавезова.
От 2013 г. в структурата на УС по вътрешни болести се включват и секторите по неврология 
и психиатрия и учебният сектор се преименува в УС по вътрешни болести, неврология и 
психиатрия. УС по педиатрия и инфекциозни болести е преименуван в УС по инфекциозни 
болести, детски болести и епидемиология.
През годините членове на катедрата са доц. И. Маринов, проф. И. Бончева, доц. С. Глинков, 
доц. К. Ненов, доц. Р. Черкезова, доц. Й. Папазова, доц. К. Янков, доц. С. Щилионова, доц. И. 
Пашалиева, д-р М. Терзиева, д-р П. Кокенски, д-р Т. Петров, д-р С. Бъчварова, д-р Р. Бояджиева, 
д-р Г. Кобаков, ас. Т. Христова, ас. К. Зафирова, д-р Т. Червенков. От ноември 2016 г. до 2017 г. 
временно изпълняващ ръководител на катедрата е доц. д-р Борислав Димитров Иванов, д.м. 
Настоящият състав на катедрата включва: доц. д-р Борислав Димитров Иванов, д.м., проф. 
д-р Димитричка Дучева Близнакова, д.м., доц. д-р Красимира Еленкова Ненова, д.м., доц. д-р 
Михаела Атанасова Варнева, д.м., ас. д-р Арпине Дикран Киркорова – адм. ас., ас. д-р Христина 

Доц. д-р Борислав 
Иванов, д.м., 
ръководител катедра

Декан
Проф. д-р Стефан 
Василев Пеев, д.м.н.

Зам.-декан 
Доц. д-р Миглена Илиева 
Балчева-Енева, д.м.

Настоящо ръководство на Факултета по дентална медицина

Организатори „Учебна дейност“ на ФДМ са: Ивелина Костадинова Иванова-Атанасова; 
Миглена Миткова Каваклиева; Деница Орлинова Горанова.



319

Янева Христозова, ас. д-р Йоана Светлозарова Андонова в УС по медицински науки и доц. 
д-р Любка Юриева Дечева-Икономова, д.м., доц. д-р Анна Божидарова Кирчева, д.м, гл. ас. д-р 
Ина Георгиева Кобакова, д.м., гл. ас. Ивайло Дианов Парушев, д.х. в УС по медико-биологични 
науки.
Преподавателите в катедрата провеждат обучение по клинични и медико-биологични 
предмети извън специализираните дентални дисциплини. Катедрата понастоящем осигурява 
преподаването на студентите по дентална медицина, БЕО и АЕО, по вътрешни болести, 
неврология, педиатрия, епидемиология, патоанатомия, физиология.
Развитието на кадрите в катедрата се спазва, съгласно закона, с повишаване в звание и степен. 
Редица преподаватели от катедрата са хабилитирани след обявяване на конкурси според 
нуждите на МУ-Варна и ФДМ. 
Членовете на катедрата развиват активна учебна дейност във всички свои направления с лекции, 
упражнения на студентите по дентална медицина и провеждане на изпити в съответните 
изпитни сесии. Издадени са редица учебници, ръководства и учебни помагала. Подборът 
на лекционните теми е подчинен на принципа за необходимостта от запознаване с основите 
на съответните дисциплини, с оглед изграждане на достатъчен минимум от фундаментални 
знания и оптимална профилираност, адаптирани към теоретичните и практически проблеми 
в денталната медицина. Програмата и съдържанието на лекционните курсове и практическите 
упражнения се актуализират системно съобразно научните и практически достижения в 
развитието на медицината, заложени в национални и международни консенсусни документи. 
Участието на преподавателите в наши и международни научни форуми дава възможност за 
внедряване на консенсусите за диагностика и лечение в учебните програми.
Научноизследователската дейност на катедрата е разнопосочна и включва научни разработки 
от областите на преподаване. Научната продукция е многобройна и разнообразна, като са 
издадени монографии, голям брой пълнотекстови публикации в национални и чуждестранни 
специализирани медицински списания и сборници, както и участия с постери и доклади на 
наши и международни научни форуми. Автори от катедрата са цитирани многократно в нашата 
и чуждестранната литература. Признати са рационализации и полезни модели. Получени са 
различни награди. Членове 
на катедрата участват в 
национални и международни 
проекти, в научни журита за 
ОНС „доктор“ и „доктор на 
науките“, за АД „доцент“ и 
„професор“, в рецензирането 
на дисертационни трудове и 
научни статии.
Преподавателите от ка-
тед рата членуват в реди ца 
национални и между народни 
дружества и асоциации, вклю-
чително организационни ко-
ми тети, управителни съвети 
и редакционни колегии на 
научни издания, в експерт-
ни групи, в изпитни комисии 
за държавен изпит за 
специалност.

Екип на Катедра по клинични медицински науки
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КАТЕДРА ПО ОРТОДОНТИЯ

Ръководител на катедрата от основаването й през 2016 г. е доц. д-р Христина 
Арнаутска, д.м. Родена през 1974 г. във Варна. През 1999 г. завършва 
висшето си образование във Факултета по стоматология към МУ-София 
с отличен успех. През 2006 г. добива специалност по ортодонтия към МУ-
София, Стоматологичен факултет, а 2011 г. завършва магистратура „Здравен 
мениджмънт“ към МУ-Варна. Преподавателската й дейност започва 
през 2005 г. с лекционен курс на зъботехници към МК-Варна. От 2008 г. е 
асистент по ортодонтия към Катедра по протетична дентална медицина и 
ортодонтия на ФДМ-Варна. През 2013 г. защитава дисертационен труд на 
тема „Диагностика и прогнозиране на ретинирането на кучешките зъби“ 
и придобива степен „доктор“ по ортодонтия, а от 2014 г. е гл. асистент 
към Катедрата по ПДМ и ортодонтия. Придобива научно звание „доцент“ 
(2016). Участва в разработването и прилагането на учебните програми 
по ортодонтия за българоезични и англоезични студенти. Ръководител 
на 16 специализанти, трима докторанти с придобита вече образователна 
и научна степен „доктор“ и четирима редовни докторанти в процес на 

разработка на дисертационните им трудове. 
Обучението по ортодонтия във ФДМ-Варна започва от септември 2008 г., като първоначално 
ортодонтията е част от Катедрата по протетична дентална медицина и ортодонтия с ръководител 
доц. д-р Илиана Йончева-Недкова, д.м. 
Първият редовен асистент по ортодонтия е д-р Христина Арнаутска, а първият гост-лектор по 
ортодонтия е доц. Лаура Андреева-Гургуриева. Към преподавателския екип се присъединява 
през втори семестър на учебната 2008/2009 г. и д-р Севдалина Янева първоначално като 
хонорован, а малко по-късно и като редовен асистент. Д-р Христина Арнаутска и д-р Севдалина 
Янева са с придобита специалност „Ортодонтия“, което позволява стартиране на обучението 
и на специализанти.
През 2009 г. като гост-лектор е поканена проф. д-р Вера Крумова, д.м., ръководител на Катедра 
„Ортодонтия“ към ФДМ на МУ-София, която има значителен принос за развитието на 
учебния процес на студентите и академичното развитие на асистентите по ортодонтия във 
ФДМ-Варна. От септември 2015 тя се присъединява като редовен професор към Катедрата 
по ортодонтия. Участва в изнасянето на лекционните курсове по ортодонтия на студентите 
от 4-ти и 5-и курс и в провеждането на семестриалните и държавни изпити по ортодонтия. 
Първият държавен изпит на първия випуск във ФДМ-Варна е по ортодонтия, проведен от 
проф. Вера Крумова, като първият студент, положил своя държавен изпит, е получил отлична 
оценка. \В началото на 2010 г. за редовен асистент е приета д-р Диляна Минева. Година по-
късно за редовни асистенти са приети д-р Йордан Иванов и д-р Илияна Атанасова – „Златен 
Хипократ“ на първия випуск по дентална медицина на ФДМ-Варна. Постепенно съставът се 
увеличава – за редовни асистенти са приети д-р Иван Бъчваров (2012), д-р Гергана Иванова 
(2013) и д-р Зорница Вълчева (2014). Под ръководството на д-р Христина Арнаутска 2012 г. са 
зачислени за специалност и първите асистенти – д-р Диляна Минева и д-р Йордан Иванов, а 
година по-късно и д-р Иван Бъчваров.
Със сформирането на Катедрата по ортодонтия през 2016 г. започва развитието на академичния 
състав на катедрата. Последователно са зачислени за специализация д-р Гергана Иванова – 
асистент, д-р Мила Стоянова – специализант към катедрата, и д-р Зорница Вълчева – асистент, 
отново под ръководството на д-р Хр. Арнаутска, д.м.
През март 2016 е зачислен първият докторант по ортодонтия – д-р Иван Бъчваров, с ръководител 
проф. Вера Крумова. През юни 2016 са зачислени за докторанти д-р Гергана Иванова и д-р 
Зорница Вълчева с ръководител доц. д-р Христина Арнаутска, д.м., които през 2019 г. успешно 

Доц. д-р Христина 
Арнаутска, д.м., 
ръководител катедра
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защитават докторските си дисертации и придобиват образователна и научна степен „доктор“. 
През 2018 г. към Катедрата по ортодонтия се присъединяват още двама редовни асистенти 
– д-р Йордан Събев и д-р Жарина Давидова, които 2019 г. са зачислени за специализанти по 
ортодонтия. През 2019 г. д-р Илиана Атанасова е зачислена за редовен докторант в Катедра 
„Ортодонтия“, а 2020 г. д-р Събев започва също редовна докторантура по ортодонтия под 
ръководството на доц. Хр. Арнаутска, д.м.
Развитието на преподавателския състав е приоритет в катедрата. След 2008 г. в Катедрата 
по ортодонтия има 1 присъдено научно звание „доцент“ на д-р Христина Арнаутска, д.м. 
(2016), 5 асистенти придобиват специалност „Ортодонтия“ и двама докторанти придобиват 
образователна и научна степен „доктор“ – д-р Гергана Иванова (2018) и д-р Зорница Вълчева 
(2019). Към 2020 г. в процес на специализация са още 6 асистенти и двама докторанти на 
редовна докторантура. В катедрата се провежда и обучение на 9 външни специализанти. 
Научните разработки и проучвания в катедрата са в областта на етиологията, диагностиката 
и лечението на ретинирани зъби; влияние на ротацията на първите горни молари върху 
оформяне на постоянното съзъбие; влиянието на устното дишане и вредните навици върху 
оформянето на зъбно-челюстните деформации (ЗЧД); влиянието на растежа и развитието 
върху времето на провеждане на ортодонтско лечение в смесено и постоянно съзъбие; 
прилагането на сегментна техника при лечението на ЗЧД; особености на лечението на деца с 
цепки и др. Академичният състав на катедрата работи в тясна колаборация с колеги от други 
специалности и се разработват комплексни научни разработки в областта на ортодонтията, 
хирургията, протетичната дентална медицина и медицина на съня, и детска дентална медицина.
Съставът на катедрата има участия в редица международни и национални конгреси и 
симпозиуми, както и редица публикации в наши и чуждестранни списания. От създаването й 
сътрудниците в катедрата имат 3 участия в монографии и учебници, над 60 научни публикации 
в български научни списания и 24 статии в международни списания. Участията в български 
симпозиуми и конгреси с лекции и съобщения са 25 и над 20 презентации на конгреси в чужбина. 
Членовете на Катедра „Ортодонтия“ участват ежегодно в редица специализирани курсове 
по ортодонтия в страната и чужбина с цел непрекъснато повишаване на квалификацията. 
Клиничната дейност на членовете на катедрата е също много разнообразна. От създаването на 
УМДЦ всички членове на катедрата участват пряко или като консултанти в лечебната дейност 
в центъра, както и в колаборация с колегите си от други специалности. 
Обучението по ортодонтия 
се провежда в 4 семестъра и 
завършва с практически и 
семестриален изпит. Преддип-
ломният стаж и завършва с 
държавен изпит. Oт 2012 г. 
се обучават и чуждестранни 
студенти на английски език. 
Академичен състав: доц. д-р 
Христина Иванова Арнаутска, 
д.м., ръководител катедра; 
ас. д-р Гер гана Йорданова 
Иванова, д.м; ас. д-р Зорница 
Светлозарова Вълчева, д.м.; 
адм. ас. д-р Илияна Георгиева 
Атанасова; ас. д-р Севдалина 
Мин чева Костова-Янева; ас. 
д-р Диляна Павлова Душева; 
ас. д-р Йордан Петков Събев; 
ас. д-р Жарина Давидова 
Давидова.

Екип на Катедра по ортодонтия
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КАТЕДРА ПО КОНСЕРВАТИВНО ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ И 
ОРАЛНА ПАТОЛОГИЯ

Ръководител на катедрата е проф. д-р Владимир Емануилов Панов, д.м.н. 
Роден през 1976 г. в София. Завършва дентална медицина в МУ-София 2001 
г. От 2009. г. е асистент в Катедрата по консервативно зъболечение и детска 
дентална медицина. 2010 г. защитава дисертационен труд за ОНС „доктор“. 
От 2011 е гл. асистент, а от 2013 г. е доцент и ръководител на Катедрата по 
оперативно зъболечение и орална патология. От юли 2014 г. до октомври 2016 
г. е ръководител и на Катедра „Детска дентална медицина“, ФДМ, МУ-Варна. 
Защитава дисертационен труд за придобиване на научна степен „доктор на 
медицинските науки“ 2016. От април 2017 г. е професор. Води лекционен 
курс на студенти по дентална медицина БЕО и АЕО по дисциплините: 
Орална патология, Консервативно зъболечение, Дентална алергология. 
Научен ръководител и консултант на дванадесет докторанти, като десет 
от тях са придобили образователна и научна степен „доктор“, а двама – 
академичната длъжност „доцент“, както и на един завършил специализант. 
Има специалности: „Дентална клинична алергология“ и „Оперативно 
зъболечение и ендодонтия“. Носител на почетен знак „SIGNUM LAUDIS 
PRO SCIENMERITIS“ за най-успешна научна разработка за 2012 и 2013 г. 

Има над 100 публикации, участва в съставянето на 9 учебника, 3 монографии, 2 помагала. 
Импакт фактор от публикации и участия – над 34, цитирания – над 400, финансирани научни 
проекти – 6. 
Създадената през 2006 г. сборна катедра към ФДМ „Консервативно зъболечение и детска 
дентална медицина“ за обучение по терапевтичните дисциплини през 2013 г. се разделя на 
катедри по: „Консервативно зъболечение и орална патология“ и „Детска дентална медицина“. 
За първи ръководител през 2013 г. е избран д-р Владимир Емануилов Панов.
Катедрата развива активна преподавателска дейност в основните си направления с пълен 
цикъл от лекции и упражнения за студенти, стажанти и специализанти по дентална медицина.
Основни научни направления са Консервативно зъболечение, Ендодонтия, Орална патология, 
Дентална алергология и Дентална физикална терапия. Разработени са учебни помагала за 
оптимизиране обучението на студентите по дентална медицина. Използва базата на ФДМ с 
модерната си апаратура и съвременни материали и методи. Членове от катедрата работят в 
колаборация както в преподавателската, така и в научноизследователската дейност с ФДМ 
в София и Пловдив, БАН, Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ), 
Технически университет – Габрово, Русенски университет. Резултат на това сътрудничество са 
научни проекти, финансирани от МУ-Варна, МУ-София и Министерството на образованието 
и науката. 
Консервативното зъболечение е дисциплина, която включва разделите Кариесология и 
Ендодонтия. Целта на обучението по консервативно зъболечение е придобиване на теоретични 
знания и клинични умения за диагностика, лечение и профилактика на заболяванията 
на твърдите зъбни тъкани, изучаване и практическо усвояване на основните методи за 
диагностика, профилактика и лечение на заболяванията на зъбната пулпа и периодонциума. 
Обучението на студентите в Катедрата по консервативно зъболечение се провежда от IV 
семестър до края на обучението и се извършва на два етапа. Предклиничният етап (от IV 
до VI семестър) представлява фантомен курс по оперативно зъболечение и ендодонтия. 
Клиничният етап (от VII до X семестър) се фокусира върху клиничната работа върху пациенти 
за диагностика, лечение и профилактика на некариозните и кариозни заболявания на твърдите 
зъбни тъкани, както и техните усложнения. Катедрата осигурява и преддипломния държавен 

Проф. д-р Владимир 
Емануилов Панов, 
д.м.н., ръководител 
катедра
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стаж на студентите от шести курс.
Към катедрата има акредитирана докторска програма по терапевтична дентална медицина.
Придобита образователна научна степен „доктор“ към катедрата имат:
• Д-р Владимир Панов, „Устната кухина – биосистема и възможен източник на инфекциозен 

материал”, научни ръководители: проф. д-р Ангелина Киселова-Янева, проф. д-р Захарий 
Кръстев, 2010.

• Д-р Миглена Балчева-Енева, „Орален алергичен синдром като проява на хранителна 
алергия“, научен ръководител: проф. д-р Ангелина Киселова-Янева, 2015.

• Д-р Мая Дойчинова, „Профилактика на зъбния кариес с фотосенсибилизатори 
(експериментални, лабораторни и клинични изследвания)“, научен ръководител проф. д-р 
Славчо Димитров, 2015.

• Д-р Цветелина Борисова-Папанчева, „Оздравителни процеси на периапикални възпалителни 
изменения от ендодонтски произход след ретроградно запълване“, научни ръководители 
проф. д-р Владимир Панов, проф. д-р Стефан Пеев, 2015.

• Д-р Християна Маджова, „Комплексна орална диагностика на деца и подрастващи със 
захарен диабет и затлъстяване“, научен ръководител проф. д-р Владимир Панов, 2016.

• Д-р Радостина Анастасова, „Ранна кариесна диагностика и поправка на обтурации при 
минимално инвазивно лечение на зъбния кариес“, научни ръководители проф. д-р Владимир 
Панов, доц. Цанка Дикова, 2018.

• Д-р Геновева Балчева, „Дентинна свръхчувствителност – социални, диагностични и лечебни 
аспекти“, научен ръководител проф. д-р Владимир Панов, 2019.

• Д-р Мартина Маркова, „Проблеми, свързани с приложението на дентална амалгама“, научен 
ръководител проф. д-р Владимир Панов, 2019.

• Д-р Весела Христова, Клиновидни дефекти – епидемиология, клинична картина и 
възможности за обтуриране, научни ръководители проф. д-р Владимир Панов, доц. Цанка 
Дикова, 2020.

• Д-р Майа Колева, „Зъбна ерозия – епидемиология, лечение и профилактика на ранните 
стадии“, научен ръководител проф. д-р Славчо Димитров, 2020.

Актуалният академичен състав включва:
Ръководител катедра: проф. 
д-р Владимир Емануилов 
Панов, д.м.н.; Сътрудници: 
доц. д-р Цветелина Илиянова 
Борисова-Папанчева, д.м.; 
доц. д-р Мая Димитрова 
Дойчинова, д.м.; гл. ас. 
д-р Радостина Лозанова 
Анастасова, д.м.; гл. ас. д-р 
Геновева Илиева Балчева, 
д.м.; ас. д-р Весела Добрева 
Христова, д.м.; ас. д-р Майя 
Деянова Колева, д.м.; гл. ас. д-р 
Мартина Найденова Маркова-
Русева, д.м.; ас. д-р Борислав 
Божидаров Рангочев; ас. д-р 
Силвия Евтимова Станкова – 
административен асистент; ас. 
д-р Полина Асенова Велчева-
Ненкова; ас. д-р Георги Екип на Катедра по консервативно зъболечение и орална патология
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Пламенов Георгиев; ас. д-р Жанет Велинова Йорданова; ас. д-р Деница Георгиева Занева-
Христова; ас. д-р Славена Светлозарова Георгиева; ас. д-р Симеон Здравков Чоканов; ас. д-р 
Борис Сашев Вълков; ас. д-р Марияна Росенова Кирова.
През годините хабилитирани преподаватели и научни сътрудници към катедрата са проф. 
Ангелина Киселова-Янева, проф. Славчо Димитров, проф. Снежанка Топалова-Пиринска, 
проф. Радосвета Василева, проф. Елена Дюлгерова. 
Редовни асистенти в катедрата през годините са д-р Женя Вичева, д-р Невена Райчанова, д-р 
Марина Рогова, д-р Рая Бошнакова, д-р Стела Колева.
Хонорувани асистенти са д-р Даниела Георгиева, д-р Вяра Пеева, д-р Елица Милева, д-р 
Александър Димитриев, д-р Жаклин Новкиришка, д-р Октавиан Спънов, д-р Елица Николова, 
д-р Калина Вичкова, д-р Мила Калинова, д-р Полина Пенева, д-р Мери Колева.

Учебен сектор „Орална патология, дентална алергология и физиотерапия“

Ръководител на сектора е доц. д-р Миглена Илиева Балчева-Енева, д.м. 
Родена на 23.03.1976 г. във Варна. Завършва дентална медицина в МУ-София 
2001 г. От 2008 г. е асистент в катедрата. През 2013 придобива специалност по 
дентална клинична алергология. През 2015 г. защитава дисертация на тема 
„Орален алергичен синдром като проява на хранителна алергия“. От 2015 г. 
е гл. асистент, а от 2016 доцент към катедрата. Има над 30 публикации и 17 
участия в научни конгреси. Основните й научни разработки са в областта 
на дентална клинична алергология и орална патология. 
Сътрудници: гл.ас. д-р Христиана Росенова Маджова-Чоканова, д.м. и ас. 
д-р Деница Неделчева Гроздева – административен асистент. 
Преподаването по „Орална патология (диагностика)“ е в рамките на 30 
учебни часа – 15 часа лекции и 15 часа упражнения. Оралната патология 
дава знания на студентите за диагностициране изявите на общите 
заболявания в устната кухина и определяне етиологичните фактори за 
възникването и протичането им. Обучава студентите за причините на 
различните болести, развитието, тежестта, хода и изхода на заболяването. 

Тя е основа на диференциално-диагностичния процес, правилната диагностика и терапия.
Преподаването по „Дентална алергология“ е в рамките на 30 учебни часа, от които 15 часа лекции 
и 15 часа упражнения. Сред задачите на програмата са: усвояване на методите на комплексна 
огнищна и алергологична диагностика за определяне на общата и локална реактивност на 
организма; определяне на алергологичния статус; диференциална и окончателна диагноза 
при изява на хронични заболявания и алергии в устната кухина и оралната лигавица, както 
и въздействие на заболяванията в зъбно-челюстната система върху други органи и системи 
извън нея; придобиване на знания и клиничен опит в областта на денталната медицина.
Преподаването по „Дентална физикална терапия“ е за студенти от пети курс и е в рамките на 
един учебен семестър – 14 часа лекции и 14 часа упражнения. Завършва в края на семестъра 
с практически изпит, а теоретичният изпит се провежда през зимната изпитна сесия. След 
завършване на курса студентите придобиват компетенции за физикална диагностика (ЕОД – 
електроодонтодиагностика, и ТОД – термоодонтодиагностика) при заболявания на зъбите и 
техните усложнения; да познават и използват апаратите за диагностика и лечение с физикални 
фактори съобразно изискванията за безопасност; адекватно да преценяват клиничното 
състояние на пациента и да определят индикациите и контраиндикациите за лечение; да 
изработват терапевтичен план; да провеждат планираното лечение и да проследяват в 
динамика постигнатите резултати от лечението.

доц. д-р Миглена 
Илиева Балчева-Енева, 
д.м., ръководител УС
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КАТЕДРА ПО ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА 
ХИРУРГИЯ, ПАРОДОНТОЛОГИЯ И СПЕЦИАЛНА 
ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

Проф. д-р Тихомир Добринов Георгиев, д.м.н. e ръководител на катедрата 
от 2016 г. Роден на 15.10.1974 г. във Варна. Завършва дентална медицина в 
МУ-Пловдив 1999 г. и придобива образователно-квалификационна степен 
„магистър“ по стоматология. През 2001 г. получава специалност по орална 
хирургия в Института по стоматология към Академиите на медицинс-
ките науки на Украйна в Одеса. През 2005 г. защитава дисертационен 
труд на тема: „Особености на хирургичното лечение на генерализирания 
пародонтит в условията на надушена минерална плътност на костта“. От 
2008 г. е асистент в Катедрата по ОЛЧХ, пародонтология и СОД, ФДМ на 
МУ-Варна. 2010 г. става гл. асистент в същата катедра. През 2011 г. става 
магистър по здравен мениджмънт. Хабилитира се през април 2013 г., а от 
септември 2013 г. обособява УНС по орална хирургия и е избран за негов 
ръководител. От 2016 г. е „доктор на науките“ след успешна защита на 
дисертационния труд на тема: „Клинично значение на някои анатомични 
вариации и патологични находки в максиларния синус за денталната 
имплантология“. От май 2017 г. е „професор по орална хирургия“. През 2018 
г. получава специалност по дентална имплантология. Има над 80 публикации и 10 участия в 
международни научни конгреси. Основните му научни разработки са в областта на оралната 
хирургия и денталната имплантология. Член е на комисии за провеждане на държавен изпит 
за придобиване на специалност по „Орална хирургия“ и „Дентална имплантология“. Членство: 
БЗС, ITI (International Team for Implantology), БАОИ, СОЛЧХ, БНДДМ.
Катедрата по орална и лицево-челюстна хирургия (ОЛЧХ), пародонтология и специална 
образна диагностика (СОД) е основана през април 2006 г. едновременно с учредяването на 
ФДМ. Създадена е като сборна катедра за обучение по хирургичните дисциплини в денталната 
медицина и съответната образна диагностика на хирургичните заболявания в лицево-
челюстната област. Използват се две бази за обучение:
• амбулаторна база във ФДМ, състояща се от учебни, семинарни зали, манипулационна и две 

амбулаторни операционни зали,
• клинична база в УМБАЛ „Св. Марина” в Клиниката по ОЛЧХ.
Първи ръководител на катедрата е доц. Васил Свещаров, д.м. (2006–2012). Той е основател и 
първи декан на третия ФДМ в Република България при МУ-Варна. Роден на 13.08.1962 г. в 
София. Завършва стоматология в МУ-София, ФДМ-София 1987 г. От 2006 г. е доцент, декан 
(2006-2010) и ръководител катедра в Катедрата по ОЛЧХ, пародонтология и СОД, ФДМ на 
МУ-Варна. Придобити специалности: „Хирургична стоматология“ (1991); „Лицево-челюстна 
хирургия“ (2004); „Обща дентална медицина“ (2005). През 2001 г. защитава дисертационен 
труд на тема „Дедукционна пластика на езика при макроглосия, съчетана със зъбно-челюстни 
деформации”. Има над 30 публикации, съавтор е в 2 учебника по орална и ЛЧХ в 9 раздела и 
65 участия в научни конгреси. Основните му научни разработки са в областта на пластични и 
възстановителни методи в областта на орална и ЛЧХ. Член на: БЗС, BaSS, Българско научно 
стоматологично дружество. Председател на Българската асоциация за ОЛЧХ (БАОЛЧХ); 
представител за България в European Association for Cranio and Maxillofacial Surgery; член на 
AO/ASIF (Association for study of internal fixation); член на консултативния съвет при МЗ за 
придобиване на специалност по направление „Дентална медицина“; експерт на НЗОК по ЛЧХ; 
член на комисии за провеждане на държавен изпит за придобиване на специалност „Орална 

Проф. д-р Тихомир 
Георгиев, д.м.н., 

ръководител катедра
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хирургия“, „Лицево-челюстна хирургия“ и „Обща дентална медицина“; първи съавтор на 
медицински стандарт по орална хирургия. Председател на 6 научни сесии на международни 
конгреси. Доцент Васил Свещаров оперира във всички направления на оралната и ЛЧХ.
През 2010 г. катедрата получава програмна акредитация на докторска програма „Хирургична 
стоматология“.
Втори ръководител на катедрата (и втори декан) е проф. Цветан Тончев, д.м. (2012–2016). 
Роден на 20.06.1963 г. в София. Завършва дентална медицина в София 1988 г. От 2007 г. е 
асистент, от 2010 г. доцент и декан на ФДМ на МУ-Варна. През 2016 г. става първият професор 
в ФДМ, МУ-Варна. Придобити специалности: „Хирургични стоматология“ (1992); „Лицево-
челюстна хирургия“ – придобита по адаптирана към изискванията на Европейския съюз и 
EACMFS (European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery) учебна програма (2003); 
висше медицинско образование с образователно квалификационни степен „магистър” по 
специалността „Здравен мениджмънт” (2008). През 2006 г. защитава дисертационен труд на 
тема „Клинични и функционални резултати при пластика на долната устна по Karapandzic“ като 
свободен докторант към Катедрата по стоматологична и ЛЧХ на Стоматологичен факултет (СФ) 
към МУ-София. Има над 50 публикации и 20 участия в научни конгреси. Основните му научни 
разработки и практика са в областта на онкологията и пластично-възстановителната хирургия 
на глава и шия, орбиталната хирургия, функционалните изследвания и антропометрични 
корелации. Член на комисии за провеждане на държавен изпит за придобиване на специалност 
„Орална хирургия“ и „Лицево-челюстна хирургия“. Член на: БАОЛЧХ и Сдружението за орална 
лицево-челюстна хирургия България (СОЛЧХ); БЗС; BAHNO (British Association of Head and 
Neck Oncologists).
През 2016 г. за ръководител на катедрата е избран проф. Тихомир Георгиев, а за ръководител 
на УНС по орална хирургия – доц. Папанчев.
През 2019 г. Катедрата се преименува на „Орална хирургия“, а ЛЧХ става част от Катедрата 
по обща и оперативна хирургия във Факултета по медицина. Успешно реализиран follow-up 
образователен проект съвместно с ЛСА за разработване на програми по новите дентални 
дисциплини и специалности по стандартите на Европейския съюз.
Преподаватели и научни сътрудници: проф. Тихомир Добринов Георгиев д.м.н. – ръководител 
катедра; проф. д-р Росен Господинов Коларов, д.м.; доц. Георги Йорданов Папанчев, д.м.; д-р 

Елица Петева Джонгова, 
д.м. – асистент; д-р Анна 
Кирилова Ненова, д.м. – гл. 
асистент; д-р Изабелла Потева 
Петрова – адм. асистент; 
д-р Велимира Христова 
Георгиева – асистент; д-р 
Ралица Владимирова Йоцова 
– асистент; д-р Иван Николаев 
Димитров – асистент; д-р 
Гергана Диянова Сливовска – 
асистент; д-р Стелиан Иванов 
Едрев, д.м. – асистент; д-р 
Албена Бориславова Генчева, 
д.м. – асистент; д-р Иван 
Илиев Гонков – асистент; 
д-р Христиан Бранимиров 
Каназирев; д-р Борислава 
Цветанова Тончева.Катедра по орална и лицево-челюстна хирургия, пародонтология и 

специална образна диагностика
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КАТЕДРА ПО ПАРОДОНТОЛОГИЯ И ДЕНТАЛНА 
ИМПЛАНТОЛОГИЯ

Ръководител на катедрата от 2018 г. е доц. д-р Борислав Георгиев Чаушев, 
д.м.
Преди създаването на катедрата дисциплината Пародонтология се 
преподава в Катедрата по ОЛЧХ, пародонтология и СОД. В Катедра 
„Пародонтология и дентална имплантология” са били асистенти: д-р 
Светлана Динева, д-р Теодора Герова, д-р Теодора Таргова, д.м., д-р Христо 
Колев, д-р Мариета Базитова. 
С учредяването на катедрата се поставя и началото на академичната 
дентална имплантология в България, тъй като това официално е първата 
катедра по дентална имплантология в страната. 
Основател и пръв ръководител на катедрата е проф. д-р Стефан Пеев, д.м.н. 
Катедрата по пародонтология и дентална имплантология е създадена с 
решение на Академичния съвет на МУ-Варна на 15.04.2013 г. 
При създаването й в нея става изучаването на двете дисциплини 
– пародонтология и заболявания на оралната лигавица и дентална 
имплантология. От 2016 г. обучението по дентална образна диагностика се 
премества от Катедрата по ОЛЧХ в Катедрата по пародонтология и дентална имплантология. 
Защитена е първата дисертация във ФДМ за придобиване на научна степен „доктор на 
науките“ – 2015 г. - проф. Пеев. През 2018 г. в катедрата дисертация за присъждане на НС 
„доктор на науките“ защитава и доц. Ася Кръстева-Панова. Дисертациите за придобиване 
на образователна и научна степен „доктор“ в катедрата са на д-р Теодора Таргова (2015), д-р 
Елица Събева (2016), д-р Мария Митева (2017) и д-р Ирена Георгиева (2018).
През 2019 г. в катедрата се откриват Лаборатория по хистоморфометрия на твърди срезове 
и материалография и Лаборатория по тъканна лиофилизация. През същата година тук се 
въвежда и първото в страната симулационно обучение по пародонтология. 
Академичен състав: доц. 
Борислав Георгиев Чаушев, 
д.м. – ръководител на 
катедрата; проф. д-р Стефан 
Василев Пеев, д.м.н.; доц. 
д-р Елица Петкова Събева-
Пеева, д.м.; доц. д-р Мария 
Димитрова Митева-Христова, 
д.м.; гл. ас. д-р Ирена 
Христова Георгиева, д.м.; ас. 
д-р Ивайло Георгиев Христов; 
ас. д-р Цветалина Иванова 
Герова-Вацова; д-р Десислава 
Кирилова Стоянова – адм. 
асистент; ас. д-р Константин 
Стойчев Костадинов; ас. д-р 
Атанаска Атанасова Няголова; 
ас. д-р Велислава Деянова 
Славова; ас. д-р Събина 
Пламенова Керемедчиева.

Доц. д-р Борислав 
Георгиев Чаушев, д.м.,
ръководител катедра

Катедра по пародонтология и дентална имплантология
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КАТЕДРА „ДЕНТАЛНО МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ И 
ПРОПЕДЕВТИКА НА ПРОТЕТИЧНАТА ДЕНТАЛНА 
МЕДИЦИНА“

Ръководител на катедрата от 2018 г. е доц. д-р Марио Петров Милков, д.м.
Роден през 1968 г. във Варна. Завършва медицина в МУ-Варна (1995). 
Има придобита специалност по оториноларингология (2002). Защитава 
дисертационен труд на тема „Възстановяване на слуховата верига с 
български протези за осикулопластика”(2006). Създава първата българска 
осикуларна протеза от материала Targis-Vectris, патентована 2005 г. и метод 
за нейното изработване. Заедно с мултидисциплинарен интернационален 
екип провежда анализ на биоматериали за създаване на осикуларни 
протези. В изследователския колектив се включват учени от Канада, 
Германия, Франция, Италия, Турция, Сърбия, Гърция и Белгия. Основните 
му професионални и научни интереси са в областта на отологията, 
невроотологията, аудио-вестибуларната медицина, биоматериалите и 
биоинженерството, създаване на нови протези за реконструкция на 
средно ухо, медицина на съня, профилактика на слуха при новородени и в 
ранна детска възраст, скрининг за нарушения на съня при професионални 
шофьори, биотолерантност и биостабилност на материалите. Под неговото 
ръководство са създадени: Варненската асоциация за превенция на слуха 

при новородени (2008), Българската асоциация по обструктивна сънна апнея и хъркане 
(2014), Черноморската интернационална отологична и невроотологична асоциация (2016), 
Българската академия по медицина на съня (2018) и Международното списание „International 
Bulletin of Otorhinolaryngology“ (2004). Той е кореспондиращ академичен член на: Deutsche 
Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie, European Association 
of Otology and Neurotology (EAONO), Society for Biomaterials (SFB), European Association of 
Sleep Medicine (EASM), European Society of Pediatric Otorhinolaryngology (ESPO), European 
Sleep Research Society (ESRS), European Society for Biomaterials, International Pediatric Sleep 
Association (IPSA), Österreichische Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und 
Hals-Chirurgie, Politzer Society, Prospere Meniere Society, The Mediterranean Society of Otology 
and Audiology, World Association of Sleep Apnea (WASM), БЛС, Българския стоматологичен 
съюз (БСС), Българското дружество по обструктивна сънна апнея и хъркане (БДОСАХ) 
(почетен председател), Българското дружество по оториноларингология, хирургия на главата 
и шията, Българското ринологично дружество (зам.-председател), Варненската асоциация 
по превенция на слуха на новородените (председател), Националното българско дружество 
по естетична хирургия и естетична медицина, Сдружението „Pro Otology“, Съюза на 
изобретателите в България, Балканската оториноларингологична асоциация и неин последен 
секретар. Председател e на Варненската асоциация по превенция на слуха при новородени и 
е секретар за България на Европейската асоциация по отология и невроотология (ЕАОНО). 
Има над 150 научни публикации, две монографии и участва в други четири учебника, два от 
които в международни колективи: „All around the nose” (2020), „Challenges in Rhinology” (2020), 
„Prostheses for reconstruction of the auditory ossicles” . Участва в над 180 световни, европейски, 
балкански и национални научни симпозиуми и конгреси като факултативен член, ръководител 
на заседания и кръгли маси. Главен организатор е на традиционни мултидисциплинарни, 
интернационални симпозиуми и конференции по аудио-вестибуларна медицина и медицина 
на съня, както и на конференции, посветени на слуха при новородени и в ранна детска възраст. 
Под негово ръководство са защитени 2 дисертации на докторанти и предстои защита на още 
трима докторанти. Той е гл. редактор на „International Bulletin of Otorhinolaryngology“ от 2004 

Доц. д-р Марио 
Милков, д.м.,
ръково  дител катедра
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г. Член на редколегия на пет международни медицински списания в (САЩ, Русия, Румъния, 
Турция, Полша) и други български медицински списания. 
Катедрата е основана през май 2018 г. след разделянето на Катедра „Протетична дентална 
медицина и ортодонтия“. През 2014 г. е получена акредитация за обучение на докторанти по 
специалност „Ортопедична стоматология“. Към момента са зачислени 7 докторанти. От периода 
на създаването си досега са издадени 2 монографии и 1 бр. дисертации, членовете на катедрата 
са участвали в написването на 10 учебника. В катедрата се осъществява обучение на студенти 
на български и английски език по дисциплините: дентално материалознание и изучаване 
на съвременни биоматериали и пропедевтика на протетичната дентална медицина, като 
допълнително студентите могат да избират СИД „Дентална фотография“ (лектор д-р Радостина 
Василева, д.м.), „Oбструктивна сънна апнея и хъркане. Диагностика. Лечение. Превенция“ 
(лектор доц. д-р Марио Милков, д.м.), „Наноматериали и нанотехнологии в денталната медицина“ 
(лектор проф. Цанка Дикова, д.т.н.). Докторантите се обучават по специалност „Ортопедична 
стоматология”, а специализантите – „Протетична дентална медицина“. Студентите се обучават 
във фантомни зали, оборудвани с 50 модерни дентални симулатора, произведени от водещ 
световноизвестен немски производител. Симулаторите предлагат големи възможности за 
съвременно предклинично обучение на студенти и специализанти по дентална медицина 
в пълен капацитет в областта на по-голяма част от клиничните дентални специалности. С 
помощта на симулаторите студентите по дентална медицина от началните курсове овладяват 
основни манипулации в обстановка, възможно най-близка до реалната клинична работа, със 
съвременни периферни устройства от най-висок клас. Новооборудваните симулационни 
зали са единствени по рода си както у нас, така и в целия регион. Освен със симулационни 
юнити, залите са оборудвани със система за модерно дигитално обучение. С помощта на 
САD система се контролира и оценява работата на всеки студент, който има възможност на 
работното си място да изследва и коригира работата си с помощта на триизмерни образи, 
получени след сканиране на работните му модели. Залите са оборудвани и с интраорални 
дигитални скенери, с което студентите още в предклиничното си обучение ще бъдат обучени 
в методите на дигиталната дентална медицина. Симулационните зали разполагат със система 
за аудиовизуална връзка в реално време с преподавателите провеждащи обучението, без да 
е необходимо да напуснат работното си място. В обучението на студентите е предоставена 
възможността за работа с CAD/CAM системи и системи за послойно изграждане на обекти. 
В катедрата активно се работи 
в областта на денталната 
сънна медицина, като към 
катедрата и УМДЦ е създадена 
лаборатория на съня и аудио-
визуална лаборатория. 
Академичният състав 
има множество участия с 
постери, лекции и доклади на 
национално и международно 
ниво.
Настоящ състав на Катедра 
„Дентално материалознание и 
пропедевтика на протетичната 
дентална медицина“ - 
Ръководител катедра: доц. 
д-р Марио Петров Милков, 
д.м.; доц. д-р Стоян Георгиев 
Кацаров, д.м.; проф. инж. 
Цанка Димитрова Дикова, Катедра „Дентално материалознание и пропедевтика на 

протетичната дентална медицина”
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д.т.н.; доц. д-р Десислава Атанасова Константинова, д.м.; ас. д-р Мирослав Стойков Стойков – 
курсов ръководител; Ваня Русева – зъботехник ; Гордана Антовска – зъботехник; Красимира 
Атанасова Иванова – зъботехник; Елиян Пламенов Петков – зъботехник.

Учебен сектор „Пропедевтика на протетичната дентална медицина“

Доц. д-р Стоян Георгиев Кацаров, д.м. – ръководител УС „Пропедевтика на 
протетичната дентална медицина“ към Катедра „Дентално материалознание 
и пропедевтика на протетичната дентална медицина” в МУ-Варна от 2018 г. 
Роден през 1976 г. в Пловдив. Завършва 2001 г. МУ-Пловдив като магистър 
по дентална медицина. 2002–2005 г. е редовен докторант и специализант 
в Катедра „Протетична дентална медицина“ във ФДМ-Пловдив, с научен 
ръководител проф. д-р Христо Кисов. През 2005 г. придобива специалност 
по протетична дентална медицина. През 2007 г. придобива научна степен 
„доктор по ортопедична стоматология“, след защита на дисертация на 
тема: „Протетична подготовка при лечение с изцяло композитни и изцяло 
керамични конструкции“. От 2006 г. е асистент в Катедрата по протетична 
дентална медицина ФДМ-Пловдив. В периода 2009–2011 г. е асоцииран 
лектор в МК-Пловдив. От 2011 до 2012 г. е редовен стипендиант на 
Университета в Торонто, Онтарио Канада. През 2013 г. се хабилитира като 
доцент в Катедра „Протетична дентална медицина“, ФДМ-Пловдив. От 2015 
г. е доцент в Катедра „Протетична дентална медицина и ортодонтия“, ФДМ-
Варна. Има придобити специалности по протетична дентална медицина и 

дентална имплантология. Основните му професионални и научни интереси са в областта на 
протетичната дентална медицина и денталната имплантология – обща и специализирана, за 
нуждите на пациенти и деца с усложнено общо състояние и вродени или придобити дефекти 
в лицево-челюстната област. Интересува се също така от съвременни средства за насочена 
водена тъканна регенерация в сферата на имплантологията и приложението й при пациенти и 
деца с усложнено общо състояние или вродени или придобити дефекти в лицево-челюстната 
област, а така също и от дигитални средства за водено и планирано имплантологично 
лечение и рехабилитация на пациенти и деца с усложнено общо състояние или вродени 
или придобити дефекти в лицево-челюстната област. Работи в областта на планирането 
и адаптирането на дигиталните модели за ежедневното и специализираното лечение в 
протетичната дентална медицина и денталната имплантология. Член е на: придобито членство 
в БЗС (2002) и в Българското научно дружество (2005); асоцииран (2007), а от 2009 г. – редовен 
член на Българската академия по естетична стоматология, член на ITI (International Team for 
Implantology) (2009), асоцииран член на Holland Bloorview ITI Study Club Toronto (2011), член 
на RCDSO (Royal College of Dental Surgeons of Ontario) (2012).
УС „Пропедевтика на протетичната дентална медицина“ към Катедра „Дентално 
материалознание и пропедевтика на протетичната дентална медицина“ е основан през май 2018 
г. Пръв ръководител от 2018 г. е доц. д-р Стоян Георгиев Кацаров, д.м. Като част от структурата 
на катедрата, УС участва в обучението на студенти по дисциплините Пропедевтика на 
протетичната дентална медицина, на докторанти по специалност „Ортопедична стоматология“ 
и на специализанти по специалност „Протетична дентална медицина“.
Академичен състав: Ръководител УС: доц. д-р Стоян Георгиев Кацаров, д.м.; гл. ас. д-р 
Радостина Панайотова Василева, д.м.; гл. ас. д-р Джендо Атанасов Джендов, д.м.; ас. д-р Людмил 
Христов Матев; ас. д-р Георги Стефанов Костадинов; ас. д-р Дамян Цанков Цанев; ас. д-р Димо 
Красимиров Неделчев; ас. д-р Делян Красимиров Георгиев; ас д-р Преслав Пламенов Пенчев; 
ас. д-р Борис Янков Борисов; ас. д-р Момчил Тодоров Николов; хон. ас. д-р Гергана Ангелова 
Георгиева.

Доц. д-р Стоян 
Кацаров, д.м., 
ръководител катедра
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КАТЕДРА „КЛИНИКА НА ПРОТЕТИЧНАТА ДЕНТАЛНА 
МЕДИЦИНА“

Проф. д-р Методи Захариев Абаджиев, д.м.н., е ръководител на Катедра 
„Клиника на протетичната дентална медицина“ от септември 2011 г. 
Роден на 8.04.1968 г. във Варна. Завършва дентална медицина в МУ-Пловдив 
1993 г. Придобити специалности: „Протетична дентална медицина“ (1997) 
и „Дентална имплантология“ (2014). През 2008 г. защитава дисертационен 
труд на тема: „Възможности за лечение на пациенти с алергия към метали 
и сплави с конструкции от лабораторни композити върху естествени зъби 
и имплантати” и се присъединява към академичния състав на Катедра 
„Протетична дентална медицина и ортодонтия“ към ФДМ-Варна. От 2010 
г. е доцент към Катедрата по протетична дентална медицина и ортодонтия 
на МУ-Варна. През 2011 г. придобива квалификационна степен „експерт по 
имплантология“ към DGOI (немска асоциация по имплантология). Взема 
участие в над 30 курса за следдипломна квалификация в Германия, Италия, 
Австрия, Израел, Лихтенщайн. През 2016 г. защитава дисертационен 
труд на тема „Биологична концепция за имплантологично лечение на 
изцяло обеззъбена долна челюст с неснемаеми протезни конструкции“ за 
придобиване на образователна и научна степен „доктор на медицинските 
науки“. През 2017 г. заема академична длъжност „професор“ към Катедра „Протетична 
дентална медицина“. Има над 51 публикации, участва в създаването на 7 учебни помагала, 
издава една монография, изнася лекции на 60 научни конгреса. Създава 16 учебни филма за 
студенти и специализанти. Основните му научни разработки са в областта на зъбопротезната 
имплантология, протетичната дентална медицина, пародонтологията, денталната алергология. 
Ръководител е на клиничните проучвания в проект по програмата за „Насърчаване на 
научните изследвания в приоритетни области” на МОН на тема: „Изследване на плазмено 
нанесени градиентно структурирани нанопокрития върху титанови зъбни имплантати”. Член 
на: DGOI, ICOI, БАОИ, БОПОИ, БАЕС, БЗС. Член е на редакционните колегии на Jurnal of 
IMAB, Quintessence International Bulgaria, Scripta Scientiffica medicinae dentalis – Varna.
Първата Катедра по протетична дентална медицина и ортодонтия във ФДМ е създадена като 
отделна структура 2005 г. В този вид катедрата съществува до май 2016 г., когато структурата 
се разделя на Катедра „Протетична дентална медицина“ и Катедра „Ортодонтия“. През май 
2018 г. катедрата отново се разделя на Катедра „Дентално материалознание и пропедевтика на 
протетичната дентална медицина“ и Катедра „Клиника на протетичната дентална медицина“.
Основател и първи ръководител е доц. д-р Илиана Йончева-Недкова, д.м. 
Лекционният курс на първия випуск студенти по дентална медицина по дисциплината 
Пропедевтика на протетичната дентална медицина се изнася от доц. д-р Юлия Каменова, д.м., 
а практическите упражнения се провеждат от д-р Симеон Симеонов, първия асистент към 
ФДМ, МУ-Варна в залите на MК.
На 12.06.2014 г. е получена акредитация за обучение на докторанти по специалност 
„Ортопедична стоматология“. Към момента са зачислени 10 докторанти – 3 докторанти са в 
свободна форма и 7 – в редовна форма.
От периода на създаването си досега са защитени 4 бр. монографии и 7 дисертации, членовете 
на катедрата са участвали в написването на 3 бр. учебници за студенти, специализанти и 
докторанти по дентална медицина и зъботехника.
Създаден е Кръжок по протетична дентална медицина (2010–2016) и 16 учебни филма: 
„Екстракция на полуретиниран мъдрец с помощта на пиезоелектричен апарат“, „Разкритие на 

Проф. д-р Методи 
Абаджиев, д.м.н., 

ръководител катедра
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имплантати с използване на хирургична техника за апикално преместено лигавично ламбо с 
цел създаване на прикрепена лигавица“, „Цялостна протетична рехабилитация“, „Препарация 
на твърди зъбни тъкани за обвивни корони“, „Директно щифтово изграждане“, „Еднофазова 
отпечатъчна техника“, „Използване на лицева дъга“, „Сваляне на металокерамични 
конструкции и изработване на имедиатна временна мостова конструкция“, „Изработване 
на имедиатна, временна, назъбна протеза“, „Синуслифт с латерален достъп с едномоментно 
поставяне на имплантати в първи квадрант“; „Цистектомия“; „Имедиатно поставяне на 
имплантати“; „Техника на оптичния отпечатък“; „Експлантация на остеинтегриран имплантат 
поради фрактура“; „Отпечатък с трансфери с отворена лъжица“; „3D клинично навигирана 
имплантология“. 
Образователна научна степен „доктор на науките“ са получили доц. д-р Методи Захариев 
Абаджиев, д.м., тема: „Биологична концепция за имплантологично лечение на изцяло 
обеззъбена долна челюст с неснемаеми протезни конструкции“, специалност „Ортопедична 
стоматология“ (2016). Образователна научна степен „доктор“ - д-р Калина Стоянова Георгиева, 
тема: „Ятрогенни прояви при лечение със снемаеми частични и тотални плакови протези”, 
научни ръководители: доц. д-р Методи Захариев Абаджиев, д.м., проф. д-р Ангелина 
Илиева Киселова-Янева, д.м.н., специалност „Ортопедична стоматология“ (2015); д-р Ивета 
Пламенова Катрева, тема: „Предимства на алфа-адреномиметичните деконгестанти пред 
конвенционалните химични агенти за гингивална ретракция с цел избягване на нежелани 
системни странични ефекти”, научен ръководител: доц. д-р Методи Захариев Абаджиев, д.м., 
специалност „Ортопедична стоматология“ (2015); д-р Десислава Атанасова Константинова, 
тема: „Изследване на дъвкателната функция в експериментални и клинични условия”, 
научен ръководител: доц. д-р Мариана Йорданова Димова-Габровска, д.м.н., специалност 
„Ортопедична стоматология“ (2016); д-р Джендо Атанасов Джендов, тема: „Неснемаеми 
протезни конструкции от Co-Cr сплави, изработени чрез технологии с добавяне на материал”, 
научни ръководители: доц. инж. Цанка Димитрова Дикова, д.т.н., гл. ас. д-р Ивета Пламенова 
Катрева-Бозукова, д.м., специалност „Ортопедична стоматология“ (2017); д-р Радостина 
Панайотова Василева, тема: „Фотография в съвременната протетична дентална медицина”, 
научен ръководител: доц. д-р Росен Господинов Коларов, д.м., специалност „Ортопедична 
стоматология“ (2017); д-р Пламен Михаилов Ненков, тема: „Подготовка на зъбодържащия 
апарат с ER: YAG лазери при протетично лечение”, научен ръководител: проф. д-р Методи 
Захариев Абаджиев, д.м.н., специалност „Ортопедична стоматология“ (2019).

Настоящият състав: проф. д-р 
Методи Захариев Абаджиев, 
д.м.н., доц. д-р Ивета 
Пламенова Катрева, д.м.; 
гл. ас. д-р Калина Стоянова 
Георгиева-Божкова, д.м.; ас. д-р 
Симеон Георгиев Симеонов, 
ас. д-р Николета Цанкова 
Димитрова-Лечева, ас. д-р 
Борис Пламенов Кьосев, ас. 
д-р Иван Михайлов Денков, ас. 
д-р Кирил Георгиев Гогушев, 
ас. д-р Невена Стефанова 
Койчева, ас. д-р Явор Василев 
Гагов, ас. д-р Цветелина 
Нико лова Канлиева, ас. д-р 
Магдалена Норман Гуглева, ас. 
д-р Габриела Росенова Кирова 
и ас. д-р Полина Пламенова 
Пенева.

Екип на Катедра „Клиника на протетичната дентална медицина“
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Докторанти – 10. Хабилитирани са 1 професор и 3 доценти: проф. д-р Методи Захариев 
Абаджиев, д.м.н., доц. д-р Ивета Пламенова Катрева, д.м., доц. д-р Десислава Атанасова 
Константинова, д.м., и доц. д-р Мариана Йорданова Димова-Габровска, д.м.
През годините 15 асистенти са придобили специалност „Протетична дентална меди цина“.
Катедрата участва в обуче нието на студенти по дис цип лината Клиника на протетич ната 
дентална медицина – 3, 4 и 5 курсове АЕО и БЕО; на докторанти по специалност „Ортопедична 
стоматология“; на специализанти по специ алност „Протетична дентална медицина“.
През годините гост-преподаватели са били доц. д-р Юлия Каменова, акад. проф. д-р Николай 
Попов, д.м.н., проф. д-р Тодор Пеев, к.м.н., д.м.н., проф. д-р А. Филчев, д.м., доц. д-р Мариана 
Димова-Габровска, д.м., проф. д-р Трифон Михайлов, д.м.н., доц. д-р Георги Тодоров, д.м., доц. 
д-р Божидар Йорданов, д.м.
Академичният състав има множество участия с лекции и постери на национално и 
международно ниво.
Проф. д-р М. Абаджиев, д.м.н, доц. д-р Ивета Катрева, д.м., участват в проект към Фонд 
Научни изследвания на тема „3D принтиране и приложението му в съвременните методи за 
лечение в протетичната дентална медицина”, в резултат на който е създадена лаборатория за 
3D принтиране и сканиране.
Материалната база на катедрата включва две клинични зали с обща площ от 320 м2 и 22 работни 
места. Клиниката разполага с 21 дентални юнита „Chiromega 654 Duet“ и един дентален юнит 
KaVo Estetica E30 – за работа с лява и дясна ръка. Закупен е и интраорален скенер – цветен, с 
интегриран софтуер Trios 3, 3Shape.



334

КАТЕДРА ПО ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Проф. д-р Радосвета Стоянова Андреева-Борисова, д.м.н., е ръководител 
на Катедрата по детска дентална медицина в МУ-Варна от 2016 г. до момента.
Родена 1972 г. в Добрич. Завършва с отличие дентална медицина в 
МУ-Пловдив (1997). Има придобита специалност по детска дентална 
медицина. Основните й професионални и научни интереси са в областта на 
детската дентална медицина, ортодонтия и лечение на деца със специални 
потребности под обща анестезия. Член е на: БЗС, БАДДЛ, Национална 
асоциация на детските дентални лекари (НАДДЛ). Има над 150 научни 
публикации, участия в над 50 международни/национални научни конгреси. 
Под нейно ръководство са защитени 4 дисертации. 
Катедрата по детска дентална медицина е създадена 2006 г. като част от 
общата Катедра „Консервативно зъболечение и детска дентална медицина“ 
с ръководител доц. д-р Николета Маркова, д.м. През 2013 г. общата Катедра 
„Консервативно зъболечение и детска дентална медицина“ се разделя на 
две отделни катедри. В периода 7.2014–10.2016 г. ръководител на Катедра 
„Детска дентална медицина“ е доц. д-р Владимир Панов, д.м. От 10.2016 г. 
до настоящия момент - проф. д-р Радосвета Андреева-Борисова, д.м.н.

Катедра „Детска дентална медицина“ има акредитирана програма за обучение на докторанти 
по специалност „Детска стоматология“. За периода от създаването на катедрата са защитени 9 
дисертации за придобиване на ОНС „доктор“, а 2018 г. доц. Андреева защитава дисертационен 
труд за придобиване на НС „доктор на науките“.
В периода 2006–2020 преподавателският състав в катедрата се развива до един доцент и 
8 главни асистенти. Преподаваните дисциплини са: Пропедевтика на детската дентална 
медицина, Дентална профилактика, Клиника на детската дентална медицина. Обучението по 
детска дентална медицина започва от втори курс и приключва шести курс с държавен изпит.
Академичен състав: доц. д-р Радосвета Стоянова Андреева-Борисова, д.м.н. - ръководител 

катедра; сътрудници: гл. ас. 
д-р Христо Антониев Бозуков, 
д.м.; гл. ас. д-р Сирма Тодорова 
Ангелова, д.м.; гл. ас. д-р 
Добринка Миткова Дамянова, 
д.м.; гл. ас. д-р Нина Иванова 
Милчева, д.м.; гл. ас. д-р Евгени 
Владимиров Димитров, 
д.м.; гл. ас. д-р Теодора 
Владимирова Николова, д.м.; 
доц. д-р Милена Тодорова 
Георгиева-Димитрова, д.м.; 
гл. ас. д-р Антония Пламенова 
Помакова, д.м.; ас. д-р Гергана 
Трифонова Трифонова; ас. д-р 
Николай Василев Станев; ас. 
д-р Елена Тодорова Димова; 
ас. д-р Сияна Георгиева 
Атанасова; ас. д-р Кристина 
Красимирова Георгиева.

Проф. д-р Радосвета 
Андреева-Борисова, 
д.м.н., ръководител 
катедра

Екип на Катедра по детска дентална медицина
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Катедри 8
Служители 118
Академичен състав 113
Професори 8
Доценти 21
Главни асистенти 17 
Асистенти 67
Доктори на науките 6
Доктори 49
Акредитирани докторски програми 4 
Действащи докторанти 41
Студенти 792
Студенти – българоезично обучение 547
Студенти – англоезично обучение 245
Клинични бази за специализация 7
Специализанти 54

ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА 
МЕДИЦИНА В ЦИФРИ В 
НАВЕЧЕРИЕТО НА 60-АТА 
ГОДИШНИНА
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ФАКУЛТЕТ ПО 
ФАРМАЦИЯ

Факултетът по фармация е създаден с Решение на 40-ото Народното събрание на Република 
България от 16 октомври 2008 г. Мисията и целта на факултета е обучение на студенти по 
фармация, както и обучение на специализанти и докторанти по основните фармацевтични 
дисциплини. Интегрирането на факултета в системата на фармацевтичното образование на 
Европейския съюз, високото качество и всеобхватността на образователната му дейност са 
основни приоритети в развитието му. Това се осъществява чрез адаптираните учебни планове 
и програми, характеристиките им, съдържанието на предметите, формите на обучение и 
формите на контрол според изискванията и стандартите на ЕС. Обучението на студентите 
се провежда в новата 9-етажна сграда на Факултета по фармация, университетските аптеки, 
болничната аптека на УМБАЛ „Св. Марина“, утвърдени изнесени бази за обучение – аптеки, 
лаборатории, производствени и складови бази на фармацевтични фирми. 

Първият декан на факултета, избран от Общото събрание на университета 
през декември 2008 г. и избран за декан от Общото събрание на 
Факултета по фармация през февруари 2009 г., е доц. Димитър Атанасов 
Димитров, д.м. При създаването си, факултетът се състои от 42 души на 
основен трудов договор и включва 6 катедри като основни структурни 
звена – Катедра по химия, Катедра по биохимия, молекулна медицина и 
нутригеномика, Катедра по биология и фармацевтични науки, Катедра по 
предклинични и клинични науки, Катедра по физика и биофизика, Катедра 
по фармакология. Първоначално катедрите се помещават в сградите на 
Ректората и на Медицинския колеж. На 22.05.2009 г. колектив от МУ-
Варна под ръководството на проф. д-р Анелия Клисарова, д.м.н. – Ректор 
на МУ (2004–2012), и доц. Димитър Димитров, д.м. – декан на Факултета 
по фармация (2008–2013), получи награда „Варна“ в професионално 
направление „Хуманитарни науки“ „За разработка на проект, акредитация 
и откриване на факултет по фармация към Медицински университет – 
като важен учебен, изследователски и организационно-методичен център 
във фармацевтичната наука, аптечната и дистрибуторска дейност за Варна 
и региона на Североизточна България”. 
През 2013 г., в условията на конкурентна външна среда, се провежда първата 
програмна акредитация на Факултета по фармация. Оценката, която 
получава факултетът, е 7,75, срок на валидност – 5 години, и капацитет 350 
студенти. 
През 2013 г. е избран и нов декан – проф. Диана Георгиева Иванова, д.б.н., 
която е декан в продължение на два мандата до 2020 г. 
През този период се извършва радикална реформа в учебната дейност. През 
2013 г. ФФ се включва в проект BG051PO001-3.1.07-0046 към Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“, МОН, „Актуализиране и 
апробиране на учебните планове и програми на Факултета по фармация 
при МУ-Варна в съответствие с потребностите на фармацевтичния 
бизнес и изискванията на пазара на труда“. Създава се нов учебен план за 
специалност „Фармация“ ОКС „магистър“, отговарящ на потребностите на 
бизнеса и пазара на труда, преработени са 21 задължителни учебни програми 
и разработени 3 нови учебни програми, актуализирани – 3 програми по 

Доц. Димитър 
Атанасов Димитров, 
д.м., декан (2008-2013)

Проф. Диана Георгиева 
Иванова, д.б.н., декан 
(2013-2020)
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избираеми дисциплини. С това ФФ се превръща в 
единствения факултет в страната, който отговаря 
на изискванията на МОН за модернизиране и 
актуализиране на учебните планове. През 2013 г. е 
създаден и първият Програмен съвет на специалност 
„Фармация“ ОКС „магистър“. Изработена е система 
от критерии за анализ и оценка на образователните 
потребности на бизнес средата във фармацията. 
През 2014 г. МУ-Варна започва изграждането 
на модерна девететажна сграда (РЗП 5 287,06 
кв.м), която да бъде новият дом на Факултета по 
фармация. Официалното откриване на новата 
многофункционална сграда е година по-късно – на 
16 октомври 2015 г. Понастоящем една голяма част 
от катедрите вече се помещават в новата сграда, а 
малка част – остават в Медицинския колеж. На 
09.12.2015 г. новата сграда на факултета е отличена 
със специална награда в категория „Сгради, 
образователна инфраструктура“ в рамките на 
конкурса „Сграда на годината 2015“. 
С развиването на инфраструктурата на факултета 
се разширяват и лабораторните площи, 
направени са инвестиции в компютри и в нова 
и модерна апаратура – ИЧ спектрометър, течно 
хроматографски системи, оптико-емисионен 
спектрометър с индуктивно свързана плазма и др., 
което позволява наред с учебната да се развива и научноизследователска дейност.
Факултетът претърпява няколко структурни трансформации, като към днешна дата 
академичният състав на Факултета по фармация се състои от 82 души на основен трудов договор, 
от тях 23 са хабилитирани. В структурата на ФФ са включени 8 катедри и 3 УС (учебни сектора): 
Катедра по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика; Катедра по фармацевтична 
химия; Катедра по фармацевтични технологии; УС по технология на лекарствените форми и 
биофармация; УС по радиофармация; Катедра по организация и икономика на фармацията; 
Катедра по фармакология, токсикология и фармакотерапия; Катедра по физика и биофизика; 
Катедра по биология; УС по фармакогнозия и фармацевтична ботаника; Катедра по химия. 
През периода във факултета е въведена и длъжността зам.-декан.
През 2018 г., по повод 10 години от създаването на Факултета по фармация, се учредява 
собствено лого, което е разпознаваемо и с лекота се асоциира с МУ-Варна. 
Към настоящия момент във ФФ има нова организационно-управленска структура, като 
са формирани 4 профилни катедри: „Фармакология, токсикология и фармакотерапия“; 
„Фармацевтична химия“; „Фармацевтични технологии“ с два учебни сектора – УС 
„Радиофармация“ и УС „Технология на лекарствените форми и биофармация“ и Катедра 
„Организация и икономика на фармацията“, както и новосформирано УС „Фармакогнозия и 
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фармацевтична ботаника“ към Катедрата по биология. 
Кадрите в областта на фармацията са дефицитни, затова ФФ работи много усилено да 
развива собствените си кадри и да ги привлече като преподаватели. Към момента броят 
на професорите е 8, на доцентите – 15, гл. асистенти са 27 и 32 са асистентите. Кадровото и 
кариерно развитие е подкрепено и от следдипломното обучение, като в момента се провежда 
обучение по 16 специалности от СДО с база ФФ. Към момента 95% от преподавателите във 
факултета са придобили поне 1 специалност или са зачислени в СДО. До края на 2020 общият 
брой на зачислените специализанти е нараснал около 15 пъти спрямо 2013 г., когато са били 
10. Специализиращите са както от състава на факултета и на различни катедри в структурата 
на университета, така и от болнични заведения и от средата на бизнеса от Варна и от страната. 
Факултетът по фармация към МУ-Варна става разпознаваем, търсен като обучително звено и 
се изгражда обществено доверие към него.
Голяма стъпка напред в развитието на факултета е учреденият през 2014 г. Варненски 
фармацевтичен бизнес форум (ВФБФ) с научно-практическа конференция и с продължаващо 
обучение за магистър-фармацевти. През годините до момента са проведени 6 издания на 
форума и той се утвърждава като значимо събитие в календара на фармацевтичната общност. 
Форумът събира в едно изложение на фармацевтични фирми, презентации на иновативни 
продукти и услуги, представяне на съвременни научно-практически постижения, кръгла 
маса, уъркшопове, както и дава възможност за конкурентна изява на студенти и докторанти в 
конкурси за презентации и постери. През 2014 г. във факултета се създава и научно списание 
с отворен достъп „Scripta Scientifica Pharmaceutica“. До края на 2020 г. списанието придобива 
международен авторитет, издават се 12 бр. и 7 притурки към него, в които публикуват наши и 
чуждестранни студенти и преподаватели.
В този период ФФ се налага като най-бързо развиващото се научноизследователско звено в 
МУ-Варна. Научният потенциал на катедрите за периода от създаването на факултета бележи 
значителен ръст: броят на научните публикации нараства до над 1200, издадени са 69 учебници 
и учебни помагала, реализирани са около 1200 участия в научни форуми и са спечелени 60 
инфраструктурни и научни проекта. Днес факултетът е водещ в научни области, такива като 
нутригеномика, храни и здраве и др. Работи се по проекти, финансирани от Европейската 
комисия. За периода 2013–2019 г. общите приходи от проектна дейност във факултета възлизат 
на над 2 000 000 лв. 
ФФ е домакин и съорганизатор на множество научни национални и международни събития, 
такива като: NuGO Week 2018, Национална конференция по токсикология, 7-ма конференция 
по аналитична химия на страните от Черноморския басейн, Национална среща на асоциацията 
на катедрите по биохимия в България, Национална среща на катедрите по биология в 
медицинските университети в България и международни работни срещи по европейски 
проекти др. 
Активно се развива международното сътрудничество на факултета и интернационализацията 
на обучението на студентите по фармация. Факултетът си партнира с чуждестранни 
университети от Италия, Украйна, Полша, Македония, Унгария, Румъния, Русия и други. 
Сключени са редица договори за двустранно сътрудничество и факултетът се включва в 
дейности по програма „Еразъм+“. 
Налице е скок в реализирани изходящи и входящи мобилности по „Еразъм+“ на студенти и 
преподаватели, като общият им брой е над 60. Преподаватели от партньорски университети 
провеждат дългосрочни специализации в научноизследователските бази на факултета. Въвежда 
се практиката като част от обучението на студентите по фармация във факултета да се канят 
гост-лектори, изявени експерти в научни области, по инициатива на катедрите, в рамките на 
съвместна проектна дейност или като лектори в рамките на ежегодно провежданите научно-
практически конференции по време на Фармацевтичния бизнес форум. 
Факултетът по фармация за своето кратко съществуване активно се интегрира в мрежата от 
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фармацевтични висши училища и международни организации. Става член на 3 европейски и 
международни структури – Европейска асоциация на факултетите по фармация (EAFP) – от 
2016 г., Международна федерация по фармация (FIP) – от 2017 г., и Европейска асоциация по 
нутригеномика (NuGO) – от 2014 г. 
Обучението във ФФ е иновативно и с високо качество. Във факултета, като част от структурата 
на МУ-Варна, е въведено обучение в електронната платформа Blackboard по всички дисциплини; 
тестови текущ контрол и електронни изпити; електронен формат на учебните материали и 
лекциите от всички катедри и дисциплини. Ежегодно расте броят на привлечените студенти 
демонстратори, които подпомагат дейността на преподавателите и спомагат преподаваният 
материал да бъде по-разбираем от колегите им. Установено е договорно сътрудничество 
с Български фармацевтичен съюз (БФС) и Районната фармацевтична колегия (РФК) за 
преддипломен стаж на студенти по фармация и продължаващо обучение на завършилите 
вече магистър-фармацевти. Сключени са договори за съвместно обучение и ползване на 
бази с професионални организации, представители на фармацевтичния бизнес и сродни 
университети и факултети, което способства за постигането на ново, по-високо качество на 
обучението.
През 2016 г. към ФФ е създадена първата университетска аптека, открита на 7 октомври 2016 г. 
като част от тържествата по повод отбелязване на 55 години от създаване на МУ-Варна. През 
2019 г. отваря врати и втора университетска аптека, помещаваща се на територията на УМБАЛ 
„Св. Марина“ ЕАД – Варна. Университетските аптеки и болничната аптека на УМБАЛ „Св. 
Марина“ са база за обучение както на студенти и специализанти на ФФ към МУ-Варна, така и 
на студенти по програмите за студентски обмен. 
През 2019 г. съвместно с фармацевтичния бизнес е произведена първата хранителна добавка 
„Ентенар+”, носеща логото на МУ-Варна и Факултета по фармация. Продуктът е създаден 
от преподаватели от факултета и с участието на студенти по фармация. Понастоящем още 
няколко продукта на преподаватели от ФФ са одобрени за разработване и дистрибутиране.
От създаването на факултета до 2020 г. са дипломирани 5 випуска студенти по фармация. 
Първият випуск (Випуск 2014) от 33-ма магистър-фармацевти на МУ-Варна получава своите 
дипломи на тържествена церемония през март 2015 г. По случай дипломирането на Първи 
випуск магистър-фармацевти се учредява Награда на декана на Факултета по фармация на 
името на „Проф. д-р Делчо Желязков“, с която се удостояват преподаватели и специалисти със 
значителен принос за развитието на ФФ. На церемонията по дипломирането на Випуск 2015 
за първи път е връчена и новоучредената награда „Златен Гален“ за студенти по фармация, 
показали отличен успех по време на следването си. За периода от учредяването си през 2015 
г. наградата „Златен Гален“ е присъдена на четирима студенти, завършили обучението си по 
фармация с общ успех отличен 6.00 и принос за развитието и утвърждаването на факултета.
Студенти от факултета ежегодно са номинирани и стават лауреати на наградата на БФС за 
принос в научната работа и образованието. Младите фармацевти основават и развиват редица 
обществено значими дейности, провеждат различни кампании и вземат участие във всички 
дейности на университета – спорт, изкуство, наука и образование.
Отбелязан е ръст в кариерното развитие на академичния състав на факултета, като броят на 
обучаваните докторанти е нараснал на 58 души за периода до 2020 г. Към настоящия момент са 
акредитирани 12 нови докторски програми, а 4 други са в процедура по акредитация. 
Факултетът по фармация развива активна експертна дейност. Членове на академичния състав 
на факултета са включени в Управителния съвет и в Комисията по качество на Българския 
фармацевтичен съюз; в комисиите на Изпълнителна агенция по лекарствата и във Висшия 
съвет по фармация към Министерство на здравеопазването. 
При следващата програмна акредитация на 7.02.2019 г. оценката е заслужено по-висока – 8,75 
за срок от 5 години, и е даден по-висок капацитет за обучение на студенти – 470.
През 2020 г. е открита процедура за оценяване на проект за разкриване на професионално 
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направление 7.3. Фармация със специалности от нерегулираните професии – „Трансфер на 
технологии и иновации във фармация“ и „Козметология“ за ОКС „магистър“, което е ново 
измерение в учебната дейност на факултета. 
През 2020 г. на Общо събрание на ФФ е избран новият декан – проф. д-р Петко Маринов, д.м. 
Неговата стратегия за развитие на факултета се базира на приемственост и надграждане на 
постигнатото до момента. 

Декан
Проф. д-р Петко Пенков Маринов, д.м.

Зам.-декан „Учебна 
дейност, акредитация и 
качество“
Доц. Величка Йорданова 
Андонова, д.ф.

Настоящо ръководство на Факултета по фармация

Зам.-декан „Научна 
дейност и кариерно 
развитие“
Доц. Милка Аспарухова 
Нашар, д.ф.

Организатори „Учебна дейност“са Стилиана Николаева Петкова и Анна Русинова Денева.
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КАТЕДРА ХИМИЯ

Ръководител на Катедрата по химия от 2017 г. е проф. Любомир Евстатиев 
Македонски, д.х.н. 
Роден през 1958 година в гр. Варна. Завършва с отличие 
Химикотехнологичния университет - София през 1986 година. През 1987 
година е зачислен за редовен докторант в Института по обща и неорганична 
химия на Българската академия на науките. През 1991 година под научното 
ръководството на академик Димитър Клисурски защитава докторска 
дисертация. През периода 1991 - 2002 година работи като научен сътрудник 
и старши научен сътрудник в Института по обща и неорганична химия 
на Българската академия на науките. През 2002 година спечелва конкурс 
за главен асистент в Катедрата по химия на Медицинския университет - 
Варна. Хабилитиран е за доцент през 2008 г. Избран е за професор през 2017 
година. Основните научни интереси са в областта на качество и безопасност 
на храни. Автор на повече от 130 научни публикации, участия в над 80 
международни и национални научни форуми. Под негово ръководство 
успешно са защитени 4 докторски дисертационни труда. Експерт в 
Националната агенция за оценяване и акредитация. Ръководител и академичен координатор на 
англоезичната програма на Медицинския университет. Член на ръководството на Българския 
отдел на Балканския медицински съюз. Председател на една и член на две Държавни изпитни 
комисии за придобиване на специалност в областта на здравеопазването.
Катедрата по химия е създадена през пролетта на 1962 г. Тя е една от първите катедри на ВМИ-
Варна, където започва обучението на студентите по медицина. Ръководител на катедрата е 
доц. Д. Бакалов от ВМИ-София, първите асистенти са Вл. Лесичков, Л. Халачева и М. Щерева. 
В следващите години катедрата се обединява с тази по биохимия и става Катедра по химия 
и биохимия, като се запазва самостоятелността в работата на двете секции. Ръководител на 
Секцията по химия е гл. ас. Вл. Лесичков, а на катедрата – проф. Д. Калицин (биохимик). През 
1972 г. гл. ас. Вл. Лесичков е избран за доцент и поема лекционния курс по химия. Броят на 
студентите значително се увеличава и в Секцията по химия постъпват нови асистенти: Н. 
Енчев, Р. Черкезова, Н. Пискюлева, Кр. Христов и М. Станчева. През 1998 г. гл. ас. М. Станчева 
е избрана за доцент.
През 2001 г. в университета се създава Факултет по обществено здравеопазване и Катедра 
„Химия и биохимия“ се разделя на два учебно-научни сектора (УНС) – УНС по химия и УНС 
по биохимия. УНС по химия се прехвърля в новия факултет, а УНС по биохимия остава във 
Факултета по медицина. През 2002 г. в УНС по химия са избрани нови асистенти: Любомир 
Македонски и Теменуга Рачева, а по-късно през 2005 г. постъпват Албена Мерджанова, Георги 
Бончев и Диана Добрева. През 2006 г. се хабилитира като доцент Румяна Черкезова, а през 2008 
г. като доцент Любомир Македонски. 
С откриването на Факултета по фармация през 2008 г. УНС по химия става самостоятелна 
Катедра по химия. За ръководител на Катедрата по химия е избрана доц. Мона Станчева. С 
разкриването на Факултета по фармация се увеличават дисциплините по химия за обучение 
на студентите. Това са „Обща и неорганична химия“, „Аналитична химия“, „Физикохимия и 
колоидна химия“. Създават се нови лаборатории за практически упражнения на студентите 
и напълно се обновяват лабораториите по химия за студентите от специалност „Медицина“. 
Академичният състав нараства – новите асистенти са Катя Пейчева, Веселина Панайотова, 
Анелия Герасимова, Златина Петева, Людмила Нанева и Диляна Димова. 
Първите научни публикации в Секция „Химия“ са свързани с анализ на конкременти, 
различни форми на авитаминоза (М. Щерева), изследване на природни минерални сорбенти 
и приложението им в медицината (Вл. Лесичков и Н. Енчев). Защитават се три дисертации. 

Проф. Любомир 
Македонски, д.х.н., 

ръководител катедра
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В научните изследвания участват и студенти, няколко студентски разработки спечелват 
награди на научни сесии. С новите асистенти се разширява и научната тематика на катедрата 
– каталитични изследвания, свойствата на полимерни материали, получаване на алгинати 
от черноморски водорасли. Защитават се две дисертации – Мона Станчева в областта на 
катализата, Румяна Черкезова – полимерни материали. 
След 2005 г. в УНС по химия се създава ново направление за научни изследвания „Химия на 
храните“. В резултат на спечелен проект се създава Лаборатория по храни и околна среда, която се 
оборудва с нова високоефективна апаратура като газов хроматограф с масспектрометър, течен 
хроматограф (HPLC) с различни детектори и друга лабораторна техника. През 2009 г. катедрата 
печели научен проект „Безопасност и хранителна стойност на черноморски хранителни 

продукти”, финансиран 
от Министерството на 
образованието и науката. 
По проекта се определят 
мастни киселини и витамини, 
устойчиви органични 
замърсители и токсични 
метали в черноморски риби, 
миди, рапани. Получените 
експериментални резултати 
са използвани за оценка на 
качеството и безопасността 
на морските организми като 
храна и като биоиндикатори 
за замърсяването на морската 
екосистема. За реализирането 
на този проект Катедрата по 
химия е удостоена с голямата 
колективна награда „Варна“ 
за 2012 г. на Община Варна. 
В резултат на успешното 
реализиране на проекта са 

защитени пет дисертации за придобиване на образователно-научна степен „доктор“ и една – 
за „доктор на химическите науки“. 
През 2015 г. катедрата разработва нов голям проект за оценка и прогнозиране на състоянието 
на Черно море, като за целта са използвани морски организми като биоиндикатори. Проектът 
е осъществен със средства от Европейския финансов механизъм EEA GRANTS. По проекта е 
създадена Лаборатория за изследване на морски ресурси и аквакултури, както и Иновационен 
център по храни. Лабораторията е акредитирана през 2017 г. и е единствената в България за 
морски ресурси и аквакултури. 
Научното направление по химия на храните се развива успешно, с резултати от направените 
изследвания за качеството и безопасността на морските храни, колективът на Катедрата 
участва в редица международни форуми в Испания, Италия, Дания, Гърция, Турция, Румъния, 
Норвегия, Унгария, Чехия, Германия, Австрия, Ирландия и др., както и в национални научни 
конференции. Публикувани са над 100 научни пълно текстови статии и са осъществени 
редица партньорства с научни колективи. През периода 2016–2018 г. са спечелени и успешно 
реализирани два проекта за млади учени (с ръководители гл. ас. Веселина Панайотова и гл. 
ас. Златина Петева), а през 2018 г. е спечелен проект с сферата на фундаментални научни 
изследвания по обществени предизвикателства (с ръководител доц. Албена Мерджанова), 
финансирани от Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието. 

Екип на Катедра по химия през 2011 г.
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През 2015 г. Катедрата по химия се премества в новооткритата учебна сграда на Факултета 
по фармация. За новите учебни курсове са създадени и оборудвани нови лаборатории 
по: Неорганична химия, Аналитична химия, Физикохимия и Колоидна химия и Химия за 
студентите от специалности „Медицина“ и „Дентална медицина“. Учебната работа на катедрата 
значително нараства. В момента преподавателите от катедрата водят обучението на студентите 
по следните дисциплини:
• Химия на студентите от специалност „Медицина“ и „Дентална медицина“ БЕО и АЕО;
• Обща и неорганична химия, Аналитична химия и Физикохимия и колоидна химия на 

студентите от специалност „Магистър-фармацевт“
• Неорганична химия на студентите от специалност „Помощник-фармацевт“ на Медицинския 

колеж 
• Неорганична и органична химия на студентите от специалност „Медицински лаборант“ на 

Медицинския колеж
• Санитарна химия на студентите от специалност „Инспектор по обществено здраве“ на 

Медицинския колеж
• Аналитична химия на студентите от специалност „Медицински лаборант“ и „Помощник-

фармацевт“ на Медицинския колеж
Лекционните курсове се четат от професор Любомир Македонски и от доцентите Албена 
Мерджанова, Станислава Георгиева и Диана Добрева.
В учебната и научната работа на катедрата са включени докторанти, химици, еколог и лаборанти. 
Колективът на катедрата работи по въвеждането на нови упражнения, промени в основните 
лекционни курсове, въвеждане на нови свободноизбираеми дисциплини за студентите от 
специалност „Фармация“, както и по нови проекти, акредитация на Лабораторията по храни и 
околна среда, връзки с бизнеса, държавни агенции, фирми и други научни колективи.
Преподаватели и научни 
сътрудници: Любомир 
Евстатиев Македонски, д.х.н., 
професор, ръководител 
Катедра; Албена Василева 
Мерджанова, д.х. – доцент; 
Диана Атанасова Добрева, 
д.х. – доцент; Станислава 
Кателиева Георгиева, д.х. 
– доцент; Катя Пейчева 
Иванова, д.х. – главен 
асистент; Веселина Здравкова 
Панайотова, д.х. – главен 
асистент; Анелия Цветанова 
Герасимова-Пенева, д.х. – 
главен асистент; Людмила 
Христова Нанева, д.х. – главен 
асистент; Златина Веселинова 
Петева, д.х. – главен асистент; 
Диляна Райчева Димова – 
асистент; Ангелика Георгиева 
– докторант.

Екип на Катедра по химия
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КАТЕДРА ПО БИОХИМИЯ, МОЛЕКУЛНА МЕДИЦИНА И 
НУТРИГЕНОМИКА

Ръководител на катедрата от 2016 г. е доц. д-р Йоана Киселова-Кънева, д.б. 
Родена е през 1976 г. в Габрово. Завършва гимназия в гр. Трявна. През 1999 
г. завършва биология в Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“ 
със специализация по генетика и клетъчна биология. В периода 2000 – 2004 
г. е работила като научен сътрудник по генетика в институт по генетика, 
Българска Академия на Науките, гр. София. През 2004 г. постъпва в 
МУ-Варна като редовен докторант. През 2006 г. след конкурс заема 
академичната длъжност асистент, а през 2009 – главен асистент. През 2009 
г. придобива специалност по биохимия. През 2011 г. защитава дисертация 
на тема „Проучване на антиоксидантната активност на български лечебни 
растения“. Научни ръководители са доц. Татяна Янкова, д.б., и доц. Диана 
Иванова, д.б. От 2013 г. заема академичната длъжност „доцент“. От 2016 г. 
е ръководител катедра „Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика“. 
Ръководител е на двама успешно защитили докторанти и е консултант на 
един дипломант. Основните и научни разработки са свързани с изследване 
на биологични ефекти на лечебни растения в различни моделни системи – 

in vitro и in vivo. Работата и е свързана също и с изследване на молекулни маркери, включително 
и генетични, във връзка с някои социално-значими болести като диабет тип 2, сърдечно-
съдови, ракови и др. Член е на Европейската асоциация по нутригеномика (NuGO), Съюз на 
учените в България, секция биофизика, молекулярна биология и биохимия, колективен член 
на FEBS, Aсоциация на биохимичните катедри в България.
Катедрата по биохимия е създадена през 1962 г. в структурата на ВМИ – Варна от доц. Добрина 
Калицин (проф. от 1970) и д-р Тодор Геров. 
През периода 1973–2007 г. Катедрата по биохимия съществува като УНС първоначално към 
Катедра по медицинска химия и биохимия, а по-късно – към Катедра по предклинична, 
клинична фармакология, химия и биохимия. През този период в катедрата като асистенти 
работят д-р К. Колчаков, д-р Теменужка Пенчева и д-р Никола Иванов, д-р Живка Кунева, д-р 
Й. Данева, д-р Петър Божидаров, д-р Валерий Маринов, д-р Даниела. Герова, д-р Красимира 
Иванова, д-р Бистра Галунска, д-р Диана Иванова и д-р Трифон Червенков. 
През 1990 г. към катедрата се присъединява Централната научноизследователска лаборатория 
по биохимия към ВМИ-Варна, с ръководител доц. д-р Татяна Янкова, която оглавява и УНС по 

биохимия (1992-2007). 
В началото на 90-те години на XX век д-р 
Тодор Геров и д-р Никола Иванов са избрани 
да доценти. През 2007 г. д-р Бистра Галунска 
и д-р Диана Иванова се хабилитират като 
доценти, а УНС по биохимия се обособява 
като самостоятелна Катедра по биохимия, 
молекулна медицина и нутригеномика, 
с ръководител доц. д-р Диана Иванова. 
В периода 2007–2021 г. като асистенти в 
катедрата работят д-р Йоана Киселова, д-р 
Мария Раданова, д-р Деяна Ванкова, д-р 
Данаил Павлов, д-р Оскан Тасинов, д-р 
Милка Нашар, д-р Милена Пашева, д-р 
Неше Назифова-Тасинова, д-р Десислава 

Доц. д-р Йоана 
Киселова-Кънева, д.б., 
ръководител катедра

Доц. Татяна Янкова - ръководител на УНС по 
биохимия (2001-2007)
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Недялкова, д-р Богдан Хаджиев, д-р Юлиан 
Снегаров, д-р Миглена Николова, д-р Тодорка 
Сократева, д-р Галя Михайлова и д-р Айше 
Салим. 
През 2007 г. в рамките на инфраструктурен проект, 
финансиран от ФНИ, в структурата на катедрата 
е създадена Лаборатория по нутригеномика, 
функционални храни и нутрацевтици. От 2009 
г. лабораторията е асоцииран партньор на 
Европейската организация по нутригеномика 
(NuGО), а от 2015 г. МУ-Варна е редовен член на 
NuGО. 
През 2013 г. доц. д-р Диана Иванова, д.б.н. 
е избрана за професор, а гл. ас. д-р Йоана 
Киселова-Кънева – за доцент. През 2015 г. доц. 
д-р Бистра Галунска е избрана за професор, а 
гл. ас. д-р Милка Нашар – за доцент. През 2016 
г. гл.ас. д-р Мария Раданова е избрана за доцент. 
Дългогодишни сътрудници на катедрата са лаборантите: К. Майсторова, Н. Петрова, Йонка 
Михайлова, Анна Маринова, Ирина Брайкова, Нина Милушева и Параскева. Костова, и 
биолозите: Стефка Маринова, Яна Запрянова, Марина Даскалова, Анюта Милева. Като химик 
в Катедрата работи Даниела Ванкова. 
Основните направления на научната работа в катедрата през първите десетилетия са: 
нервно-хормонална регулация на обменните процеси; влияние на цинкови и медни йони 
върху процесите в съдовата стена и атеросклерозата; влияние на хормонални фактори върху 
активността на ензими като биомаркери за заболявания на панкреаса, бъбреци и съдова 
система; кинин-каликреинова система, свободно-радикалово окисление и антиоксиданти. 
С разкриването на Лабораторията по нутригеномика, функционални храни и нутрацевтици се 
добавят нови направления в научната работа на катедрата. Като моделни системи се въвеждат 
животински и човешки клетъчни култури. Провеждат се интервенции с участието на здрави 
доброволци и такива с компрометиран здравен статус. 
През 2019 г. към катедрата е създадена и Лаборатория за хроматографски анализ. 
Към 2021 г. в Катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика се работи по 
следните основни научни направления: 
• Нутригеномика и персонализирано хранене - Научната дейност включва подбор и скрининг 

на природни продукти, в т.ч. от български лекарствени растения, чиято биологична активност 
се изследва за антиоксидантно, противовъзпалително, имуномодулиращо, противодиабетно 
и др. действия като ресурс за производство на храни и лечебни средства. Привлечени са 
партньори от бизнеса, изпълняват се съвместни проекти в сферата на иновациите във връзка 
със създаването на продукти за хранително-вкусовата, фармацевтичната и козметичната 
индустрии. Проучват се молекулните механизми на действие на минерални води върху 
човешкия метаболизъм с оглед използването им като лечебно-питейно средство. Изследва 
се значението на мастноразтворимите витамини за превенцията и хода на хронични 
социалнозначими заболявания. Прилагат се съвременни високотехнологични методи за 
изследване на влиянието на генетични и епигенетични фактори при метаболитни нарушения 
и във връзка с индивидуални различия в метаболизма на съставки на храни, повлияване от 
храни и хранителни режими. 

• Молекулни биомаркери за персонализирана медицина - в тясно сътрудничество с клиниките 
на УМБАЛ „Св. Марина“ и Факултета по дентална медицина катедрата провежда изследвания 
върху генетични, епигенетични и метаболитни биомаркери при сърдечно-съдови 

1997 г. Посещение на проф. Дейвид Стансфийлд 
от Университета в Дънди, Великобритания, в 

рамките на съвместен проект за осъвременяване 
на обучението по биохимия за студенти по 

медицина, финансиран от Британски съвет
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заболявания, онкологични заболявания, заболявания на костите, гингивални заболявания 
в денталната медицина, метаболитни нарушения, гастроинтестинални, хронични бъбречни 
заболявания и др. Извършват се изследвания за намиране на биомолекулни маркери за ранно 
диагностициране и/или предсказващи риск от ранен рецидив, риск от развитие на метастази 
и отговор към терапията при пациенти със солидни тумори със специален акцент върху 
колоректален карцином. Изследват се функционални и генетично обусловени промени в 
комплементните белтъци и тяхната роля в патогенезата на системния лупус еритематодес и 
неговите усложнения. 

• Храни и фармацевтични продукти за здраве - изследват се съставът, метаболизмът и 
биологична активност на природни и синтетични продукти, включително наноматериали, 
с цел създаването на нови храни, хранителни добавки и лекарствени средства и носители 
на такива. Определя се състав на биологично-активни вещества в природни продукти и се 
проучват молекулните механизми на тяхното действие in vitro и върху биологични модели. 

В катедрата се разработват десетки проекти, свързани с научните направления с 
институционално, национално и европейско финансиране, в национални и международни 
сътрудничества. За периода от 2007 г. до момента в катедрата се работи по над 30 проекта с 
общо финансиране над 2 000 000 лв. 
Катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика е база за обучение на 
докторанти по акредитираните научни специалности „Биохимия“ и „Молекулярна биология“. 
За последните години в катедрата са защитени 12 дисертации за придобиване на ОНС 
„доктор“ и 1 дисертация за придобиване на научната степен „доктор на биологическите 
науки“. В катедрата се провежда следдипломно обучение и държавни изпити за придобиване 
на специалност по биохимия. 
Катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика е една от основните 
предклинични катедри в МУ-Варна, която провежда обучение по задължителни и избираеми 
дисциплини на български и английски език за студенти по медицина, дентална медицина, 
фармация и специалности от Факултета по обществено здраве и Медицинския колеж. Наред с 
основното обучение по биохимия, са въведени и множество свободноизбираеми дисциплини, 
такива като Молекулярна биология в медицината, Функционални храни и нутрацевтици, 
Високоефективна течна хроматография на биологично-активни вещества, Омиковите науки 
във фармацията, Биологична роля, механизъм на действие и фармакологично приложение 

на макроелементи и техните 
соли. 
Благодарение на съвместен 
проект с Университета в 
Дънди, Великобритания, 
финансиран от Британския 
съвет в катедрата се извършва 
реформа в обучението по 
биохимия и се въвеждат 
нови форми на текущ 
контрол. Разработват се и се 
издават учебни помагала за 
преподаването на български 
и английски език. Създадени 
са електронни формати на 
лекционните курсове, текущо 
оценяване и семестриални 
изпити. Издават се редица 
монографии и книги. Екип на Катедра по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика
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КАТЕДРА ПО БИОЛОГИЯ 

Настоящият ръководител на Катедрата по биология е проф. Добри 
Лазаров Иванов, д.б. Роден е през 1958 г. в гр. Мадан. Завършва биология 
в СУ „Св. Климент Охридски“ – София, Биологически факултет (1985) 
със специалност ботаника. Защитава докторска дисертация през 1990 
г. в Московския държавен университет „Ломоносов“ на тема „Лишеите 
на Пирин и тяхната екология“ и след това работи в СУ „Св. Климент 
Охридски“ като научен сътрудник и директор на Ботаническата градина 
във Варна. От 2008 г. работи в МУ-Варна, а от 2010 г. е избран за доцент 
към Катедра по биология на МУ-Варна и от същата година е ръководител 
на тази катедра. От 2017 г. е професор към катедрата. Под неговото 
ръководство са издадени 5 сборника за кандидат-студенти, единият от 
които е на английски език. Член на Българското дружеството по медицинска 
биология, СУБ, Българското ботаническо дружество, Societa' Lichenologica 
Italiana, International Association for Lichenology.
Има 47 публикации и 9 участия в научни конгреси. Основни научни 
разработки в областта на лишейната биоиндикация, биоразнообразието 
и екологията на лишеите и мъхове, флората и растителността на влажните зони, 
лекарствени растения и етноботаника. Участва в повече от 16 национални и международни 
научноизследователски проекти. Под негово ръководство са защитени 3 дисертации.
Катедрата по биология е основана през 1962 г. от проф. Мария Цонева, 
д.м.н., която е неин ръководител до 1971 г. Първите асистенти през 1962 г. 
са д-р Елизавета Бошнакова и д-р Боян Петров. През 1973 г. д-р Бошнакова 
е избрана за доцент. През 1965 г. е назначен д-р Теохари Авлавидов, ст.н.с. 
II ст. През 1965 г. постъпва и първият аспирант д-р Лиляна Василева, която 
защитава дисертация и се хабилитира през 1976 г. В катедрата са работили 
още и д-р Шидери Томов (1967–1971), д-р Георги Карев (1971–1993). От 1976 
г. до 1992 г. в катедрата работи д-р Цветанка Маринова, която защитава и 
дисертация. През 1975 г. постъпва д-р Стоян Стоянов и е избран за доцент 
по биология през 1986 г. Димитър Ковачев постъпва като асистент през 
1971 г. Защитава дисертация върху биохимия на фитохемаглутинина. 
Хабилитира се през 1991 г. като доцент по биология. Д-р Хампо Диванян 
постъпва през 1974 г. като асистент, защитава дисертация в областта на 
трансплантационната имунология през 1983 г. и се хабилитира през 2006 г. 
Д-р Димитър Цанев е избран за асистент през 1981 г., защитава дисертация 
в Германия и от 1990 г. е гл. асистент в катедрата. През 2004–2007 г. като 
асистент работи д-р Снежана Ганева. През 2007 г. за асистенти са назначени 
Светлана Стоева (до 2013 г.) и Василена Несторова (до 2017 г.). През 2008 г. е назначена ас. 
Христина Ангелова (до 2013 г.) , а през 2009 г. и ас. Галина Янева. В началото на 2009 г. са 
назначени проф. Мариана Владимирова Филипова-Маринова, д.б.н. (до 2012 г.) и доц. Стефка 
Николова Иванова, д.ф. (до 2012 г.), от 2010 г. – ас. Светла Славова и ас. Цонка Димитрова, от 
2011 г. – ас. Джени Чернева (през 2019 г. е преместена в УС по фармакогнозия и фармацевтична 
ботаника), а от 2013 г. – ас. Мария Малчева (до 2016 г.) и ас. Николета Иванова. От 2014 г. е 
назначена ас. д-р Нели Фиалковска, от 2015 г. – ас. д-р Иван Вачков, от 2019 г. – ас. Даниела 
Пепиева, от 2020 г. – ас. Ивайла Кулева. 
Ръководители на катедрата са последователно: проф. Цонева (1962–1974), доц. Бошнакова 
(1974–1990 ), доц. Стоянов (1990–1992) и доц. Ковачев (1992–2000). През 2000–2003 г. съгласно 
новата структура на университета катедрата е преименувана в УНС по медицинска биология 
в състава на Факултета по обществено здравеопазване с ръководител доц. Д. Ковачев. След 

Проф. Добри 
Лазаров Иванов, д.б., 

ръководител катедра

Проф. Мария Цонева, 
д.м.н., ръководител 

катедра (1962-1971)
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това през 2003–2005 г. УНС по медицинска биология влиза в състава на обединената катедра 
по медицинска физика, химия и биология и за ръководител е избран доц. Ст. Стоянов. През 
2009 г. Катедрата по биология влиза в състава на Факултета по фармация с ръководител доц. 
Ковачев. През 2010 г. е обединена с Катедра „Фармация“ под името Катедра по биология 
и фармацевтични науки и за ръководител е избран доц. Добри Иванов. От 2012 г. Катедра 
„Биология“ е самостоятелно звено с ръководител доц. Добри Иванов, а от 2013 г. е в състава на 
Факултета по медицина. От началото на 2015 г. катедрата е преместена в състава на Факултета 
по фармация и е с ръководител проф. Иванов. От 2019 г. към катедрата е сформиран УС по 
фармакогнозия и фармацевтична ботаника.
Катедрата по биология е базирана в сградата на Медицинския колеж и разполага с 4 учебни 
и 1 семинарна зали, както и 3 лаборатории. На разположение на учебната и научна работа е 
биохимична, имунологична и микроскопска апаратура.
Научната работа на катедрата през годините се развива в следните направления: цитогенетика 
на човека; имунология и молекулярна генетика на човека; популационно-генетични 
изследвания; дерматоглифика; антиоксидантна активност и разпространение на лечебни 
растения; биоиндикация; биоразнообразие и екология на лекарствени растения; етноботаника. 
Акредитираните докторски програми са по Медицинска биология и Ботаника.
През изтеклите години в Катедрата по биология са разработени и защитени седем докторски 
дисертации, обучени са шест специализанти и в момента се обучават още трима. Организирани 
са няколко научни прояви: три научни семинара, свързани с кръгли годишнини на катедрата; 
две сесии с международно участие на Българското дружество по медицинска биология. 
Всички от академичния състав на катедрата са членове на Българското научно дружество по 
медицинска биология. 
Общият брой на научните публикации на катедрата е над 311. 
Учебната дейност на катедрата обхваща курса по Биология на човека, включващ разделите 
обща биология, паразитология, генетика и имунология за студенти I курс от специалност 
„Медицина“ с хорариум 105 учебни часа; курс по Биология на човека и генетика на човека 
за студенти I курс специалност „Дентална медицина“ с хорариум 105 учебни часа; курс по 

биология за студенти I курс 
от специалност „Магистър-
фармацевт“ с хорариум 60 ч., 
а за специалност „Помощник-
фармацевт“ е 30 учебни часа. 
Успоредно с това се води и 
преподаване на английски език 
за чуждестранни студенти. 
Също така се провеждат 
и подготвителни курсове 
на български и английски 
език за новопостъпващи 
чуждестранни студенти с 
хорариум 94 часа.
Настоящ състав: проф. 
Добри Лазаров Иванов, д.б. 
– ръководител катедра; гл. ас. 
Галина Алексиева Янева; ас. 
Цонка Славова Димитрова; ас. 
Светла Димитрова Славова; 
ас. д-р Нели Александрова 

Екип на Катедра по биология
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Фиалковска; ас. д-р Иван Христов Вачков; ас. Николета Добромирова Иванова; ас. Даниела 
Пепиева Трайкова; ас. Ивайла Николаева Кулева.
Към момента в катедрата има зачислени трима докторанти: с редовни докторантури – ас. 
Цонка Славова Димитрова и Петя Бойчева Атанасова; на свободна практика – ас. Николета 
Добромирова Иванова.

Учебен сектор по фармакогнозия и фармацевтична ботаника

Настоящ ръководител на УС от създаването ми през 2018 г. е доц. Илия 
Желев Славов, д.б. Роден през 1980 г. в гр. Дулово, обл. Силистра. Завършва 
средно образование в родния си град. През 2003 г. е завършил МУ-София, 
Фармацевтичен факултет. От 2012 г. е асистент към Фармацевтичен факултет 
на МУ-Варна, Катедра „Фармацевтични науки“. Придобива специалност 
„Лечебни растения и фитофармацевтични продукти“ през 2014 г. От 2016 г. 
е хабилитиран преподавател (доцент), понастоящем в УС „Фармакогнозия 
и фармацевтична ботаника“ към Катедра „Биология“. Основните му 
професионални и научни интереси са в областта на фармакогнозия, 
фитохимията и фитотерапията. Има над 30 научни публикации и участия 
в над 20 международни/национални научни конгреси. Под неговото 
ръководство се обучават 3 специализанти. Член е на АMAPSEEC.
УС „Фармакогнозия и фармацевтична ботаника“ е създаден на 22.10.2018 
с решение на АС на МУ-Варна. В УС се осъществява преподаването по 
дисциплината „Фармако-
гнозия“ за студенти магистър-
фармацевти – 3-ти и 4-ти курс, 
и „Фармацевтична ботаника“ 
(за студенти магистър-
фармацевти – 2-ри и 3-ти 
курс). 
В направлението се развиват 
научни тематики, свързани 
с биоразнообразието на чер-
номорс ката флора, етно-
ботаника, фитохимия на при-
родните биологично ак тивни 
вещества (БАВ), фитотерапия 
и стандартизиране на лечебни 
растителни субстанции. 
Академичен състав: доц. Илия 
Желев, д.б.; гл. ас. Джени 
Чернева; ас. Галина Димова. Екип на Учебен сектор по фармакогнозия и фармацевтична ботаника

доц. Илия Желев 
Славов, д.б. , 

ръководител  УС
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КАТЕДРА ПО ФИЗИКА И БИОФИЗИКА

Настоящ ръководител на структурата e проф. Кръстена Николова, д.ф. 
– завършва висше образование във Физическия факултет на Пловдивски 
университет „Паисий Хилендарски“ през 2001 г., а през 2002 получава 
магистърска степен „Приложна математика“ във Факултета по математика 
и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. След 
защита на дисертационен труд на тема „Приложение на рефрактометрията 
в хранително-вкусовата промишленост“ в Централната лаборатория по 
оптичен запис и обработка на информацията към БАН, София, получава 
образователната и научна степен „доктор по физика“ (2007). В периода 
2002–2004 г. е асистент към Катедра „Математика и физика“ на УХТ, 
Пловдив, от 2004 г. до 2007 г. е старши асистент, от 2007 г. до 2011 г. е главен 
асистент към същата катедра. Хабилитирана като доцент по физика към 
Катедра „Математика и физика“ на УХТ-Пловдив през 2011 г. От 2011 г. 
до 2014 г. е гост-преподавател към Катедра „Математика, информатика и 
физика“ на Аграрния университет – Пловдив. През 2016 г. е избрана за 
доцент по физика към Катедра „Физика и биофизика“ на МУ-Варна, а през 

2018 г. – за професор по физика към същата катедра. През 2019 г. придобива специалност 
„Биофизика“. Автор е на четири учебника, над 120 научни публикации, има над 70 участия в 
международни и национални форуми и над 130 цитата в международните бази данни.
Катедра „Медицинска физика” към ВМИ – Варна се разкрива през юли 1962 г., когато за 
доцент по физика е избран Кирил Казанджиев (от 1949 г. до това време същият е асистент по 
медицинска физика в едноименната катедра във Висш медицински институт (ВМИ) – София). 
През същата година доц. Казанджиев е назначен за ръководител на катедрата. През 1968 г. доц. 
Казанджиев преминава на работа във ВМЕИ-Варна, но остава по съвместителство като доцент 
в катедрата до 1978 г. През годините 1969–1978 в различни периоди катедрата временно се 
ръководи от проф. М. Цонева, проф. Д. Даскалов и проф. Д. Желязков.
През 1962 г. за асистент в катедрата е избран Дарий Митев от Висшето военно училище в 
Шумен. През април 1963 г. катедрата увеличава своя състав с избора на още един асистент 
– Йосиф Станчев (1962–1970). По-късно за физик е назначен Димитър Армутлийски (1962), 
а след неговото преминаване през 1964 г. на работа във ВМЕИ – Варна, е назначен Пръвчо 
Пръвчев (1965–1970), преминал след това на работа като физик в Института по курортология и 
физиотерапия – Варна (по-късно Клиника по физиотерапия при МУ-Варна). През този период 
като лаборанти в катедрата работят последователно Анка Чорбаджиева (1962–1963) и Атанас 
Чорбаджиев (1963–1972), работил след 1972 г. до пенсионирането си през 1997 г. като майстор-
специалист по научна апаратура. През периода 1971–1975 постъпват асистентите Божидара 
Николова (1971), която работи в катедрата до пенсионирането си през 2001 г. и Георги Милков 
(1974) – пенсиониран през 2002 г. През 1972 г. като лаборант в катедрата е назначена среден 
химик-техник Илка Вълканова. След защитата на дисертационен труд (1975) гл. ас., к.х.н. 
Дарий Митев е хабилитиран като доцент през 1978 г., като през същата година е избран и за 
ръководител на катедрата.
През периода 1975–1985 катедрата попълва научно-преподавателския си състав с избора на 
асистентите: Пролет Русева (физик (1975–1979), асистент (1979–2013); Румен Цончев (1979–
1998); научния сътрудник Иван Бонев (физик (1980–1982), асистент (1982), научен сътрудник 
(1982–991)); Никола Колев (1982–1985); Димка Дафинова (1982–1997); Феньо Филипов (физик 
(1982), асистент (1983–1997); Стефан Кръстев (от 1985).
След пенсионирането на доц. Дарий Митев (1994) през периода 1995–1997 временно 
изпълняващ длъжността ръководител на катедрата е гл. ас., к.т.н. Румен Цончев. След проведен 
конкурс през 1997 г. за доцент и ръководител на катедрата е избран Николай Хаджийски, д.ф., 

Проф. Кръстена 
Николова, д.ф., 
ръководител катедра
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хабилитиран преди това (1992) като ст.н.с. II ст. в Института по хидро- и аеродинамика – Варна.
След проведени конкурси към катедрата последователно са избрани асистентите Наталина 
Панова (2001), Силвия Бончева (2002–2016), Янка Банева (2008), Детелина Илиева, д.ф. 
(2010), Поли Радушева (2011), Наташа Иванова (2013) и Йорданка Енева (2014). Във връзка 
с разкриването на Факултета по фармация и свързаното с това разкриване на УНС „Висша 
математика и информационни технологии“ към катедрата за асистент е избрана Ана Шишкова 
(2009–2017), дотогава асистент в Технически университет – Варна. След проведен конкурс за 
асистент по висша математика и информационни технологии е избрана и назначена Каролина 
Николова (2020).
Първоначално при разкриването си (1962) катедрата е базирана в основната сграда на тогава 
ВМИ-Варна на ул. „Марин Дринов“ 55, където разполага с две учебни лаборатории, научна 
лаборатория, три кабинета и работилница за изработване и поддръжка на учебните опитни 
постановки. През 1984 г. катедрата е пребазирана в освободената сграда на „Дом майка и 
дете“ на бул. „Мария Луиза“ 9, където разполага с четири учебни лаборатории, две научни 
лаборатории, зала за извънучебна работа, шест кабинета за преподавателите и работилница. 
След реституиране на сградата през 1992 г. катедрата е преместена в сградата на Медицински 
колеж – Варна, като са предоставени три учебни лаборатории, подготвителна лаборатория, 
кабинет за ръководителя на катедрата и едно помещение за преподавателите. След осъществени 
през 2010 г. и 2017 г. реконструкции, катедрата разполага с четири обновени учебни зали, 
оборудвани със съвременни мултимедийни системи, подготвителна лаборатория и кабинети 
за преподавателите.
В съответствие с изискванията на ЗВО и осъществената през 2000 г. реорганизация на МУ-
Варна, катедрата е преструктурирана в Учебно-научен сектор (УНС) по медицинска физика и 
биофизика, като част от Катедрата по медицинска физика, химия и биология при ФОЗ. От 2006 
до 2009 г. УНС по медицинска физика и биофизика е в състава на Катедрата по медицинска 
физика и биология при същия факултет. С разкриването на Факултета по фармация през 2009 
г. Катедрата по физика и биофизика е структурна единица от същия факултет, като в нея е 
обособен и УНС по висша математика и информационни технологии.
Ръководители през годините: доц. Кирил Казанджиев (1962–1969); проф. Мария Цонева, 
проф. Димчо Даскалов, проф. Делчо Желязков – през различни периоди между 1969 и 1978 
г.; доц. Дарий Митев (1978–1994); гл. ас. Румен Цончев – временно изпълняващ длъжността 
(1995–1997); доц. Николай Хаджийски (1997–2015); доц. Стефан Кръстев (2015–2018); проф. 
Кръстена Николова (от 2018). 
Научната работа на катедрата хронологично се развива в следните направления: ултразвуково 
въздействие върху биологични обекти, изследване на ултравиолетовата радиация по 
Варненското крайбрежие, изследване сорбционната способност на алумосиликати, 
моделиране на биологични тъкани, изследване високоеластичните свойства на човешка 
кожа, взаимодействие на отрицателни йони, разсейване на високоенергетични протони, 
изследване ефекта на течните слоеве в миелиновата обвивка върху мембранните свойства 
на симулирани случаи на демиелинизиращи невропатии, изследване на оптични свойства 
на водни, спиртни и маслени екстракти от лечебни растения със средствата на приложната 
фотоника, спектрални методи за анализ на качество и безопасност на храните и напитките, 
математическо моделиране на физични процеси. Защитени са осем дисертации и е създадено 
едно изобретение. Сътрудниците на катедрата са автори на над 150 публикации в наши и 
чуждестранни научни списания и сборници.
Преподаватели от катедрата са съавтори на учебници, ръководства за лабораторни упражнения 
и учебни помагала. Акредитирана е докторска програма „Медицинска физика“, по която е 
защитена една дисертация – на ас. Стефка Минкова през 2020 г.
Особено внимание в катедрата се отделя на формите, методите и средствата за усъвършенстване 
на учебната работа и подготовката на учебни пособия и материали. Разработени са нови 
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лабораторни упражнения, внедрени са в учебната работа множество нови учебни опитни 
постановки. В катедрата е разработена и внедрена 100-бална критерийна точкова система за 
проверка и оценяване знанията на студентите, която първоначално е въведена за студентите 
от подготвителен курс (1998), а след това и за студентите от специалност „Медицина“ за 
учебните дисциплини Медицинска физика и Биофизика (2000), модификация на същата 
система се прилага и за учебните дисциплини, водени от катедрата в колежите на университета 
(2000), при обучението на студентите от специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ 
(2006–2019), както и за учебните дисциплини за специалностите „Дентална медицина“ (2005) 
и „Фармация“ (2009). Така въведената 100-бална критерийна точкова система е напълно 
съвместима е European Credit Transfer System (ECTS), свързана c интеграцията в Европейското 
пространство за висше образование и откроява катедрата като иноватор и водеща не само в 
рамките на МУ-Варна, но и сред медицинските университети в България.
В катедрата се осъществява обучение по следните учебни дисциплини: Медицинска физика за 
специалност „Медицина“ (от 1962); ,Биофизика за специалност „Медицина“ (1975), Медицинска 
физика и апаратура за специалност „Медицинска сестра“ и Медицинска физика и апаратура 
за специалност „Акушерка“ (1997–2005), Медицинска апаратура в сестринската практика за 
специалност „Медицинска сестра“ и Медицинска апаратура в АГ практика за специалност 
„Акушерка“ (2006–2019), Лабораторна техника и апаратура за специалност „Медицински 
лаборант“ (1998), Медицинска физика за специалност „Инспектор по обществено здраве“ 
(1987). Катедрата провежда обучението на чуждестранни студенти от подготвителен курс по 
учебната дисциплина Медицинска физика – подготвителен курс (от 1992). През периода 1993–
1998 катедрата осъществява обучението по Медицинска физика и биофизика на студентите от 
специалност „Здравен мениджмънт“ редовно и задочно обучение.
От началото на 2005/2006 учебна година катедрата провежда обучението и на студентите от 
специалност „Дентална медицина“ по учебните дисциплини Медицинска физика и Биофизика. 
През 2008–2009 учебна година в катедрата започва англоезично обучение на студенти от 
специалност „Медицина“ по учебните дисциплини Медицинска физика и Биофизика (2005), 
както и обучение на чуждестранни студенти от подготвителен курс на английски език по 
учебната дисциплина Медицинска физика – подготвителен курс (2009).
С разкриването на Факултета по фармация започва обучението по учебните дисциплини 
Физика и биофизика за специалност „Фармация“ (2009), Висша математика и информационни 

технологии (2009), 
Статистически методи във 
фармацията (2009).
Академичен състав: хабили-
тирани преподава тели - проф. 
Кръстена Нико лова, д.ф.; 
доц. Стефан Кръстев, д.б.ф.; 
главни асистенти: гл. и адм. 
ас. Детелина Илиева, д.ф.; гл. 
ас. Наташа Иванова, доктор 
по педагогика, гл. ас. Стефка 
Минкова, доктор; асистенти: 
ас. Наталина Панова; ас. Янка 
Банева; ас. Поли Радушева; 
ас. Йорданка Енева, доктор 
по астрофизика; ас. Каролина 
Николова; докторанти: ас. 
Поли Радушева; ас. Наталина 
Панова; ас. Янка Банева.Екип на Катедра по биология
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КАТЕДРА ПО ФАРМАЦЕВТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ

Ръководител на Катедрата по фармацевтични технологии от март 2020 г. 
е доц. Величка Йорданова Андонова, д.ф. От 2018 г. тя е ръководител на 
Учебен сектор по технология на лекарствените форми и биофармация, а от 
29.06.2020 г. е заместник-декан „Учебна дейност, акредитация и качество“ 
на Факултета по фармация към МУ-Варна.
Доц. Андонова завършва специалност „Фармация“ в Медицински 
университет – София през 1996 г. Придобива специалност „Технология на 
лекарствата с биофармация“ през 2012 г., а през 2014 г. – образователна 
и научна степен „доктор“ по докторска програма „Технология на 
лекарствените форми и биофармация“, професионално направление 7.3 
„Фармация“. Участва в редица следдипломни курсове. Основните й научни 
интереси и разработки са в областта на фармацевтичните нанотехнологии 
и разработването на оптимизирани лекарстводоставящи системи. 
Има над 45 научни труда и повече от 50 участия в научни конгреси. 
Издаден е монографичен труд „Получаване на полимерни наноразмерни 
лекарстводоставящи системи“ и е съавтор в учебни ръководства за студенти 
от специалност „Фармация“. Води лекционни курсове по дисциплините 
Технология на лекарствените форми, Биофармация и фармакокинетика и Радиофармация за 
студенти от III, IV и V курс от специалност „Фармация“ на МУ-Варна и СИД „Технология 
на лечебно-козметичните препарати“. Ръководител е на специализанти от специалност 
„Технология на лекарствата с биофармация“. 
Катедрата по фармацевтични технологии е сформирана през април 2014 г. със заповед на Ректора 
на МУ-Варна. Тя произлиза от Катедрата по фармацевтични науки, ангажирана с преподаването 
на профилиращите дисциплини Технология на лекарствените форми, Биофармацся и 
фармакокинетика, Фармацевтична химия, Фармацевтичен анализ, Фармакогнозия, Социална 
фармация, Медицински изделия и Фармацевтични грижи, водени от 4 хабилитирани лица, 1 
главен асистент, 5 асистенти, от които единият с ОНС „доктор“, и 2 хонорувани преподаватели. 
През 2014 г. Катедрата по фармацевтични науки се разделя на Катедра по фармацевтични 
науки и фармацевтичен мениджмънт и Катедра по фармацевтични технологии. 
Първият ръководител на Катедрата по фармацевтични технологии в периода 2104–2016 г. е 
проф. Бистра Цанева Галунска (Калчева). Проф. Галунска е родена през 1956 г. в Димитровград. 
Има придобита специалност по биохимия. Основните й научни разработки са свързани с 
биохимията на оксидативния стрес, изолирането и пречистването на тъканни протеини, 
некалциемични ефекти на витамин Д, молекулни биомаркери и др. Ръководител е на научна 
група „Молекулни биомаркери за персонализирана медицина“. Специализира в Германия, 
Италия, Англия и Шотландия. От 2012 г. е председател на Комисията по етика на научните 
изследвания и е член на Контролната комисия и на Комисия „Еразъм+“ към МУ-Варна. 
В периода 2016–2020 г. ръководител на катедрата е доц. Калоян Добринов Георгиев, д.х., д.ф.н. 
Роден е през 1978 г. във Варна. Завършва фармация в МУ-София през 2003 г. Има придобити 
специалности „Фармакология“ и „Клинична фармация“ и едногодишна специализация в 
Германския център за изследване на рака (DKFZ) в Хайделберг като стипендиант на DAAD. 
През 2020 г. придобива научната степен „доктор на науките“ в направление „Фармакология“ 
(вкл. фармакокинетика и химиотерапия). Същата година е избран за ръководител на 
Катедрата по фармакология, токсикология и фармакотерапия. Основните му професионални 
и научни интереси са в областта на експерименталната химиотерапия, молекулярна биология, 
пептидната химия, лекарствените взаимодействия и лекарствения дизайн. Член е на Българския 
фармацевтичен съюз, Българското фармакологично дружество, Българското пептидно 
дружество и Европейското пептидно дружество. Има над 70 специализирани публикации и 

Доц. Величка 
Андонова, д.ф., ръково-

дител катедра и УС
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над 50 участия в конгреси и 
симпозиуми. Ръководител е 
на двама докторанти, единият 
от които успешно защитил 
през 2019 г. 
В периода 2014–2018 г. 
Катедрата по фармацевтични 
технологии обединява препо-
даването по профилните 
дис циплини Технология на 
лекарствените форми, Био-
фармация и фармакокинетика 
и Фармакогнозия, залегнали в 
учебния план за обучението 
на студенти от специалност 
„Фармация“, ОКС „магистър“. 
През 2018 г. се сформират два 
учебни сектора като струк-
турни звена на Катедрата по 
фармацевтични технологии: 

УС по технология на лекарствените форми и биофармация и УС по радиофармация, като 
перспективно направление на фармацевтичната наука. 
Към настоящия момент Катедрата по фармацевтични технологии е звено към ФФ, обединяващо 
профилните и задължителни дисциплини Технология на лекарствените форми, Биофармация 
и фармакокинетика и Радиофармация, залегнали в учебния план за обучението на студенти от 
специалност „Фармация“, ОКС „магистър”. 
Настоящият академичен състав на Катедрата по фармацевтични технологии се състои от 1 
хабилитирано лице – доц. Величка Андонова, д.ф., 1 главен асистент – Надежда Иванова, д.ф., 
и 6 асистенти: маг.-фарм. Мирена Добрева, маг.-фарм. Стефан Стефанов, маг.-фарм. Вилиана 
Гуглева, маг.-фарм. Ивайло Пехливанов, маг.-фарм. Йоана Сотирова и Теменуга Трифонова. 

Учебен сектор по технология на лекарствените форми и биофармация
Ръководител на Учебния сектор по технология на лекарствените форми и биофармация 
е доц. Величка Андонова, д.ф., която е преподавател с дългогодишен опит в учебната, 
научноизследователската и практическата работа. 
Учебният сектор по технология на лекарствените форми и биофармация е създаден като 
структурна единица към Катедра по фармацевтични технологии през 2018 г. 
Обект на научноизследователската работа на секцията е разработването на съвременни 
лекарстводоставящи системи, които осигуряват контролирано освобождаване и насочено 
действие на включените в тях лекарствени вещества с цел повишаване ефективността и 
безопасността на лекарствената терапия. Основни научни направления, по които активно се 
работи в Учебния сектор по технология на лекарствените форми и биофармация са:
• Иновативни лекарствени носители за осигуряване на изменено освобождаване и насочено 

действие: 
• Нанотехнологии в лекарствени форми за очи;
• Твърди липидни наночастици и наноструктурни липидни носители на лекарствени вещества 

и биологично активни вещества от природен произход;
• Сребърни наночастици, получени по методи на „зелен" синтез като носители на биологично 

активни вещества от природен произход;

Екип на Катедра по фармацевтични технологии
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• Синтез и охарактеризиране на иновативни полимерни микро- и наноразмерни лекарствени 
носители от microsponge тип.

• Фитопрепарати.
• Лекарствени форми с изменено освобождаване. Липидно базирани лекарстводоставящи 

системи и в частност самоемулгиращи се и двойно самоемулгиращи се лекарстводоставящи 
системи. 

• Разработване на моделни носители за екстемпорални лекарствени форми, подходящи за 
педиатричната и гериатрична практика.

• Разработване на in vitro методи за оценка на степента на in vitro / in vivo корелация при 
лекарствени продукти.

• Сензорен анализ. Метод на кварцово-кристалната микровезна (QCM). Изследване на 
възможностите за приложение на метода на QCM във фармацевтичния анализ.

• Анализ по стабилността на хидрогелни лекарствени форми, съдържащи лесно 
хидролизиращи се лекарствени вещества.

• С участието на екипа на Учебния сектор по технология на лекарствените форми и 
биофармация е създадена и внедрена първата хранителна добавка Entenar plus табл. х 
12 бр. като резултат от устойчивото сътрудничество между научно-образователната 
инфраструктура и технологично-индустриалния сектор в Р България. 

Академичният състав на Учебния сектор по технология на лекарствените форми и 
биофармация е ангажиран с преподаването на задължителните профилиращи дисциплини 
Технология на лекарствените форми, Биофармация и фармакокинетика и СИД „Технология 
на лечебно-козметичните препарати”, залегнали в учебния план за обучението на студенти 
от специалност „Фармация“, ОКС „магистър“. Учебният сектор организира и провежда 
следдипломно обучение по специалността „Технология на лекарствата и биофармация“.
Настоящият академичен състав на УС по технология на лекарствените форми и биофармация 
се състои от 1 хабилитирано лице – доц. Величка Андонова, д.ф., 1 главен асистент – Надежда 
Иванова, д.ф., и 5 асистенти: маг.-фарм. Мирена Добрева, маг.-фарм. Стефан Стефанов, маг.-
фарм. Вилиана Гуглева, маг.-фарм. Ивайло Пехливанов, маг.-фарм. Йоана Сотирова. 

Учебен сектор по радиофармация
Учебният сектор по радиофармация е създаден през 2018 г. При създаването си негов 
ръководител е доц. д-р Павел Бочев, д.м., който, със съдействието на ръководството на МУ-
Варна, въвежда за първи път у нас задължителната дисциплина Радиофармация за студенти 
от ОКС „магистър“, специалност „Фармация“. Доц. д-р Бочев заема тази позиция до септември 
2019 г. 
В УС по радиофармация се проучват и разработват нови приложения на съществуващите 
вече налични в университетската база радиофармацевтици и се валидират процесите 
с цел доближаване до GLP/GMP simplified изискванията за качество и безопасност на 
радиофармацевтичните лекарствени продукти. Друго научно направление, по което 
интензивно се работи, е проучване на терапевтични възможности за лечение на онкологични 
заболявания, свързани с приложението на радиофармацевтици.
В УС по радиофармация се преподава задължителната дисциплина Радиофармация за 
студенти от ОКС „магистър“, специалност „Фармация“, която включва 15 часа лекции и 15 
часа семинарни упражнения. 
Настоящият състав на Учебния сектор по радиофармация се състои от трима асистенти, а 
лекционният материал се преподава от хабилитирани преподаватели, които не са част от 
структурата. Лекции и семинарни упражнения са разделени тематично между проф. д-р 
Анелия Клисарова и доц. Величка Андонова, и респективно между гл. ас. Надежда Иванова, 
ас. Теменуга Трифонова и ас. Ивайло Пехливанов.
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КАТЕДРА ПО ФАРМАКОЛОГИЯ, ТОКСИКОЛОГИЯ И 
ФАРМАКОТЕРАПИЯ

Ръководител на катедрата от 2020 г. е доц. Калоян Георгиев, д.ф.н. Роден 
във Варна. Завършва фармация в МУ-София през 2003 г. От 2005 г. работи 
като асистент в Катедрата по фармакология към МУ-Варна. През 2011 
г. е зачислен като докторант към Института по молекулярна биология 
на БАН. Придобива специалност: „Фармакология“ (2010) и защитава 
докторска дисертация към БАН (2013). Специализира в Германския 
център за изследване на рака (DKFZ) в Хайделберг. Главен асистент към 
Катедра „Предклинични и клинични науки“от 2014 г. Доцент към Катедра 
„Фармакология, токсикология и фармакотерапия“ (2015). През периода 
2016–2020 г. е ръководител на Катедра „Фармацевтични технологии“. 
Придобива специалност „Клинична фармация“ през 2018 г. става „доктор 
на науките“ в направление „Фармакология“ (вкл. фармакокинетика и 
химиотерапия) през 2020 г. Има над 70 публикации и над 50 участия в 
конгреси и симпозиуми. Член на Български фармацевтичен съюз (от 2003 
г.), Българско фармакологично дружество (от 2005 г.), Българско пептидно 
дружество (от 2011 г.) и Европейското пептидно дружество (2013 г.).

В новосъздадения Фармацевтичен факултет през 2009 г. като структурно звено e включена 
Катедра „Фармакология и токсикология“, която до този момент е част от Медицинския факултет 
на университета. През 2013 г. академичният състав на Катедра „Фармакология и токсикология“ 
се разделя на две самостоятелни звена – УС „Фармакология и токсикология“, с ръководител 
доц. д-р Мариета Георгиева, д.м., която влиза в състава на Катедра „Предклинични и клинични 
науки“ към Фармацевтичен факултет и Катедра „Предклинична и клинична фармакология“ 
към Медицински факултет. Поради нарасналия брой студенти, изучаващи фармакология, 
възниква необходимостта от обособяване на самостоятелна Катедра по фармакология към 
новия факултет. От края на 2015 г. УС „Фармакология и токсикология“ се трансформира в 
самостоятелна Катедра „Фармакология, токсикология и фармакотерапия“ с ръководител доц. 
д-р Мариета Георгиева, д.м. В периода 2015–2018 г. към катедрата се създава и развива Учебно-
научна фармако-токсикологична лаборатория за анализ на лекарствени и токсични вещества. 

Преподаватели и научни 
сътрудници: доц. м.ф. Калоян 
Добринов Георгиев, д.ф.н.; 
проф. д-р Мариета Петрова 
Георгиева, д.м.; проф. д-р 
Петко Пенков Маринов, д.м.; 
проф. д-р Снежа Златева 
Златева, д.м.; гл. асистенти: - 
м.ф. Надежда Руменова Хвър-
чанова, д.ф.; д-р Габриела 
Красимирова Кехайова, д.ф.; 
м.ф. Стела Тошкова Драго-
ма нова, д.м.; асистенти - м.ф. 
Симеонка Димитрова Ди-
митрова; м.ф. Мая Петрова 
Радева-Илиева; м.ф. Елица 
Александрова Стойчев; м.ф. 
Станила Серьожева Стоева 
– анализ на лекарствени 
продукти.

Доц. Калоян Георгиев, 
д.ф.н., ръководител 
катедра

Екип на Катедра по фармакология, токсикология и фармакотерапия
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КАТЕДРА ПО ФАРМАЦЕВТИЧНА ХИМИЯ

Ръководител на катедрата от 2019 г. е доц. Светлана Фоткова Георгиева, 
д.ф. Родена е на 17.04.1981 г. в Бургас. Завършва биотехнологии в 
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас през 2006 г. със специалност 
„Биотехнологии“. През 2011 г. защитава дисертационен труд по научната 
специалност „Фармацевтична химия“ на тема: „Биотрансформация на 
съединения с естрогенна активност с помощта на имобилизирана върху 
полимерна мембрана лакказа в неизотермален биореактор“. През 2015 
г. завършва магистратура с професионална квалификация „Химик“ и 
специалност „Органична химия“ в Шуменския университет „Епископ 
Константин Преславски“. През 2019 г. придобива специалност „Анализ а 
лекарствените продукти“ по Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване 
на специалност в системата на здравеопазването. От 2012 г. е асистент 
към Катедрата „Фармацевтични науки“, ФФ при МУ-Варна. През 2013 
г. е избрана за доцент по научна специалност „Фармацевтична химия“. 
Ръководител на Катедрата по фармацевтични науки и фармацевтичен 
мениджмънт (2014–2019). Има над 60 научни публикации и участие в 15 
научни проекти. Автор и съавтор на учебни помагала за обучение на студенти по фармация, 
ОКС „магистър“. Основните научни разработки са в областта на лекарствените вещества с 
естрогенна активност, прогнозиране на реакционната способност на веществата с естрогенна 
активност; прогнозиране на токсичните ефекти на веществата с естрогенна активност; 
рискова оценка на различни органични съединения и новосинтезирани фармацевтични 
продукти; създаване на база данни за реакционната способност на органични съединения и 
фармацевтични продукти. Заместник главен редактор на научното списание „Scripta Scientifica 
Pharmaceutica“ на МУ-Варна. Член е на Научното дружество по фармация. 
Катедра „Фармацевтични науки и фармацевтичен мениджмънт“ е сформирана през април 2014 
г. със заповед на Ректора на МУ-Варна. Тя произлиза от Катедрата по фармацевтични науки, 
ангажирана с преподаването на профилиращите дисциплини Технология на лекарствените 
форми, Биофармация и фармакокинетика, Фармацевтична химия, Фармацевтичен анализ, 
Фармакогнозия, Социална фармация, Медицински изделия и Фармацевтични грижи, водени 
от 4 хабилитирани лица, 1 главен асистент, 5 асистенти, от които единият с ОНС „доктор“ и 
2 хонорувани преподаватели. За ръководител катедра единодушно е избрана доц. Светлана 
Георгиева, д.ф. 
Първоначално през 2014 г. Катедра „Фармацевтични науки и фармацевтичен мениджмънт“ е 
с 7-членен академичен състав, от които 2 хабилитирани и 5 нехабилитирани преподаватели. 
Поради нарасналия брой студенти, изучаващи фармация, нараства и броят на преподавателския 
състав в катедрата. През 2016 г. броят на академичния състав нараства на 9 членове. Така през 
2016 г. в Катедра „Фармацевтични науки и фармацевтичен мениджмънт“ са сформирани два 
учебни сектора – УС „Фармацевтична химия“ с ръководител гл. ас. Илиян Колев, д.х. и УС 
„Социална фармация“ с ръководител доц. Анна Тодорова, д.м.
През периода 2014–2015 г. в катедрата се работи по няколко основни научни направления: 
Синтез на нови органични вещества с потенциално приложение в медицината; Получаване 
на нови сензорни системи с потенциално приложение във фармацията; Наномедицина и 
нанохимия; мБезопасност и качество на храни и природни продукти; Биологично активни 
вещества в природни продукти; Фармакоикономически проучвания на лекарствената терапия 
при социално значими заболявания. Научни разработки в областта на лекарствената употреба 
и фармацевтичната регулация; Проучвания за клинична и болнична фармация; Фармацевтичен 
маркетинг и здравен мениджмънт. Фармакоепидемиология, проследяване на лекарствената 
безопасност.

Доц. Светлана 
Фоткова, д.ф., 

ръководител катедра
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През 2016 г. катедрата получава акредитация по докторска програма „Фармацевтична химия“, 
и се зачисляват двама докторанти в свободна форма на докторантура.
През 2019 г. академичният състав на Катедра „Фармацевтични науки и фармацевтичен 
мениджмънт“ се разделя на две самостоятелни звена – Катедра „Фармацевтична химия“ с 
ръководител катедра – доц. Светлана Георгиева, д.ф. и Катедра „Организация и икономика на 
фармацията“ с ръководител катедра – доц. Анна Тодорова, д.м.
Академичният състав на катедрата по фармацевтична химия възлиза на 9 членове, от които 
2-ма хабилитирани – доц. Светлана Георгиева, д.ф., ръководител на Катедра „Фармацевтична 
химия“ и доц. Илиян Колев, д.х.; 3-ма главни асистенти – гл. ас. Надя Агова, д.ф., гл. ас. Татяна 
Христова, д.х. и гл. ас. Таня Димова, д.х.; 4-ма асистенти – ас. Силвия Атанасова-Стамова, ас. 
Ивалина Василева, ас. Кристина Зафирова и ас. Ивелин Илиев.
Катедрата по фармацевтична химия развива научноизследователската си дейност съгласно 
съвременните стандарти по научната специалност. Разработват се направления за 
научноизследователската дейност, периодично се прави анализ и оценка на резултатите от 
научната дейност и се определят приоритетите, провеждат се научни колегиуми, на които се 
докладват резултати от текущи научни изследвания и се обсъждат материалите за публикуване. 
Основни научни направления: Синтез на нови органични вещества с потенциално 
приложение в медицината; Получаване на нови сензорни системи с потенциално приложение 
във фармацията; Наномедицина и нанохимия; Безопасност и качество на храни и природни 
продукти; Биологично активни вещества в природни продукти;
След получената акредитация през 2016 г. по докторска програма „Фармацевтична химия“, 
професионално направление 7.3. Фармация и област на висше образование 7. Здравеопазване 
и спорт в настоящият момент се обучават 6 броя редовни докторанти – Силвия Атанасова-
Стамова, Соня Иванова, Надя Хаджиева, Ивелин Илиев, Ивалина Василева, Таня Димова. 
Двама докторанти, зачислени в самостоятелна форма на обучение, успешно защитават своите 
дисертационни трудове през 2020 г. – Надя Агова и Надежда Иванова.
В Катедрата по фармацевтична химия се преподават дисциплините: Фармацевтична химия и 
фармацевтичен анализ за студенти по фармация от ОКС „магистър“ – лекции и упражнения; 
Фармацевтична химия за студенти от специалност „Помощник-фармацевти“, ОКС 
„професионален бакалавър“ – лекции; Органична химия за студенти по фармация от ОКС 
„магистър, за студенти по дентална медицина от ОКС „магистър“, за студенти „помощник-
фармацевт“ от ОКС „професионален бакалавър“ – упражнения;

Катедрата е отговорна за 
провеждането на държавния 
изпит по Фармацевтична 
химия и фармацевтичен 
анализ на студентите по 
фармация от ОКС „магистър“.
Академичният състав 
взема активно участие и 
провежда СДО курсове и 
модули по различни теми 
при осъществяването 
на програмите за 
специализанти. Осъществява 
също провеждането на 
краткотрайни тематични 
курсове в рамките на 
продължаващото обучение за 
магистър-фармацевти.Екип на Катедра по фармацевтична химия
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КАТЕДРА „ОРГАНИЗАЦИЯ И ИКОНОМИКА НА 
ФАРМАЦИЯТА“

Доц. Анна Христова Тодорова, д.м. e ръководител на катедрата от 2019 г. 
Родена на 13.03.1980 г. във Варна. Придобива висшето си образование по 
специалност „Фармация“ във ФФ на МУ-София през 2004 г. През 2011 
г. постъпва като асистент в катедрата по „Фармацевтични науки“ във 
ФФ при МУ-Варна. През 2016 г. придобива ОНС „доктор“ по научната 
специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и 
фармацията“ с тема н,а дисертационен труд: „Лекарствена употреба и роля 
на фармацевтите за подобряване качеството на живот при пациенти с астма 
в детска възраст“. Има признати специалности: „Организация и икономика 
на дистрибуторската и аптечната практика“ и „Организация и икономика 
на фармацевтичното производство“. От 2016 г. заема АД „доцент“ във ФФ 
на МУ-Варна. 2016–2019 г. е ръководител на УС „Социална фармация“ към 
Катедра „Фармацевтични науки и фармацевтичен мениджмънт“. През 2019 
г., след трансформирането на УС „Социална фармация“ и обособяването 
му като самостоятелно звено, е избрана за ръководител на новосъздадената 
катедра по „Организация и икономика на фармацията“ към ФФ. Автор и 
съавтор на повече от 60 научни труда, между които публикации в международни и български 
научни списания, монографичен труд, съавторство в учебници и учебни помагала за обучение 
на студенти по фармация. Основните й научни интереси са в областта на фармацевтично 
законодателство, лекарствена политика, управление на лекарственото снабдяване, 
лекарствена употреба, фармацевтични грижи и качество на живот, фармацевтичен маркетинг, 
фармакоикономика.
Катедра „Организация и икономика на фармацията“ е създадена през 2019 г. в резултат на 
преобразуването на Катедра „Фармацевтични науки и фармацевтичен мениджмънт“ с 
ръководител доц. Светлана Георгиева, д.ф., и разделянето на съставляващите я дотогава 
два учебни сектора: УС „Фармацевтична химия“ с ръководител гл. ас. Илиян Колев, д.х., 
и УС „Социална фармация“ с ръководител доц. Анна Тодорова, д.м. Те се оформят като 
самостоятелни звена, съответно Катедра „Фармацевтична химия“ с ръководител катедра доц. 
Светлана Георгиева, д.ф., и Катедра „Организация и икономика на фармацията“ с ръководител 
катедра доц. Анна Тодорова, д.м.
В новосформираната Катедрата по организация и икономика на фармацията се работи активно 
в редица научни направления: Лекарствена употреба и регулация; Мениджмънт на болестите: 
Фармацевтични грижи; Интегрирани здравни грижи; Електронно здравеопазване; Програми 
за превенция – превенция на заболявания, професионален стрес и др. Фармацевтичен 
маркетинг и здравен мениджмънт; Фармакоепидемиология, нежелани лекарствени реакции 
и фармаковижиланс; Фармакоикономически проучвания на лекарствени терапии; Клинична 
и болнична фармация; ОЗТ на лекарствени терапии и медицински изделия. Подадена е 
документация към НАОА за акредитирането на две докторски програми: „Социална фармация“ 
и „Болнична фармация“.
Членовете на катедрата са главни организатори на ежегодния Фармацевтичен бизнес форум 
и научно-практическа конференция. Мероприятието има за цел да срещне студентите и 
докторантите с представителите на бизнеса, както и да създаде условия за трайни контакти и 
сътрудничество между обучаващата организация и работодателите. Катедрата, заедно с музея 
по История на медицината са организатори и домакини на Семинар по история на фармацията 
във Варна. Преподавателите от катедрата са организатори и на Семинар по дигитален 
фармацевтичен маркетинг. Идеята на семинара e да представи на участниците същността и 

Доц. Анна Христова 
Тодорова, д.м., 

ръководител катедра
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ролята на дигиталния фармацевтичен маркетинг за успешното развитие на бизнеса на аптеките 
и фармацевтичните компании. 
През последните години в катедрата се създаде и традиция да се канят водещи специалисти в 
областта на фармацията, които да представят лекции пред студентите и специализантите по 
актуални за страната теми.
В Катедрата по организация и икономика на фармацията се преподават дисциплините: История 
на фармацията за студенти по фармация от ОКС „магистър“, 1-ви курс – лекции; Социална 
фармация и фармацевтично законодателство за студенти по фармация от ОКС „магистър“, 
3-ти курс – лекции и упражнения; Медицински изделия за студенти по фармация от ОКС 
„магистър“, 3-ти курс – лекции и упражнения; Фармакоикономика за студенти по фармация 
от ОКС „магистър“, 4-ти курс – лекции и упражнения; Фармацевтични грижи за студенти 
по фармация от ОКС „магистър“, 5-и курс – лекции и упражнения; Основи на клиничната 
фармация за студенти по фармация от ОКС „магистър“, 5-и курс – лекции; Фармацевтични 
грижи за студенти от специалност „Помощник-фармацевти“, ОКС „професионален бакалавър“ 
– лекции; Фармацевтичен маркетинг – СИД; Организационна култура и мениджмънт на 
организацията във фармацевтичния сектор – СИД; Студентски кръжок по индустриална 
фармация; Студентски кръжок по болнична фармация.
Академичният състав на катедрата взема активно участие в преподаването на редица 
дисциплини в бакалавърската програма по здравен мениджмънт и магистърските програми 
„Фармацевтичен мениджмънт и грижи“, „Здравен мениджмънт“, „Здравен мениджмънт и 
медико-социални грижи“ и „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа“ към Факултета по 
обществено здравеопазване на МУ-Варна: Рекреативен мениджмънт; Интегрирани грижи;  
Управление на продажбите; Дистрибуция и логистика на лекарствени продукти; Стратегическо 
управление и контролинг; Рекреативен мениджмънт и интегрирани грижи.
Катедрата провежда на дър жавния изпит по Социална фармация и фармацевтично 
законодателство на студен тите по фармация от ОКС „магистър“. 
Организира се и се контролира провеждането на държавния преддипломен стаж на студентите 
по фармация от ОКС „магистър“. Осъществява се координацията между обучаващите 
аптеки-бази и стажант-фармацевтите, което е със значение за практическата им подготовка и 
последващата професионална реализация .
Преподавателският екип има опита и амбицията активно да работи със студенти и 

докторанти, като ги включва 
в научноизследователска дей-
ност, и стимулира участието 
им с доклади на различни 
конференции и конгреси.
Академичният състав отго-
варя за обучението на спе-
циализантите по няколко 
СДО специалности: Орга-
ни зация и икономика на 
дист рибуторската и аптеч-
ната практика; Орга-
низация и икономика на 
фармацевтичното произ-
водство; Болнична фармация; 
Клинична фармация.
Преподавателите от катедрата 
провеждат множество те-Екип на Катедра по фармацевтична химия
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ма тични курсове и обучения по различните модули, включени в учебните програми на 
специализанти. 
Осъществяват също провеждането на специализирани тематични лекции в рамките на 
„продължаващото обучение за магистър-фармацевти“.
Настоящият академичен състав включва 8 членове, от които 3-ма хабилитирани преподаватели: 
доц. маг.-фарм. Анна Христова Тодорова, д.м., ръководител на Катедра „Организация и 
икономика на фармацията“, доц. маг.-фарм. Евгени Евгениев Григоров, д.м., и доц. Галина 
Руменова Петрова, д.и., и 4-ма нехабилитирани преподаватели, от които 2 главни асистенти 
– гл. ас. Живко Стойков Колев, д.оз., гл. ас. маг.-фарм. Иво Куманов Куманов, д.м, и 3-ма 
асистенти: ас. маг.-фарм. Мария Митков Иванова, ас. Иван Борисов Великов, ас. маг.-фарм. 
Магдалена Пешева. Техническата и организационната работа в катедрата се подпомага от 
пом.-фармацевт Силвия Вескова Симова.
Катедрата извежда за свои приоритети в обучението подготовката на специалисти със 
съвременно фармацевтично мислене и познания, професионално отношение към бизнеса и 
неговите стратегически ориентири, адекватно реагиране на изискванията на съвременните 
реалности в обществото и икономиката.
За краткия период на съществуване Катедрата по организация и икономика на фармацията 
заяви своя висок творчески потенциал, професионализъм и опит в учебната, научно-
изследователската и практическата работа.
 

ФАКУЛТЕТ ПО ФАРМАЦИЯ 
В ЦИФРИ В НАВЕЧЕРИЕТО  
НА 60-АТА ГОДИШНИНА

Катедри 8
Служители 141
Академичен състав 82
Професори 8
Доценти 15
Главни асистенти 27
Асистенти 32
Преподаватели 0
Доктори на науките 2
Доктори 52
Акредитирани докторски програми 10
Действащи докторанти 19 
Студенти 366
Студенти – българоезично обучение 366
Студенти – англоезично обучение 0
Специализанти 98
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МЕДИЦИНСКИ 
КОЛЕЖ - ВАРНА

Медицинският колеж във Варна е създаден на 20 октомври 1942 г. като Училище за милосърдни 
сестри. За учебна сграда е определен Старческият дом на града, намиращ се в двора на сегашната 
болница МБАЛ „Св. Анна“. Първият директор на новосъздаденото училище е сестра Мария 
Пруткина, която се дипломира в Швейцария. 
Приети са първите 65 ученички от всички окръзи на Северна България. Тридесет от 
новопостъпилите завършват с отличен успех и част от тях остават на работа в държавната 
болница. 
В началото се преподава по учебните програми на Софийското училище към Българския 
червен кръст (БЧК). В учебните програми се включва и вероучение. В края на II курс се 
провежда държавен изпит пред комисия, състояща се от представител на Дирекция „Народно 
здраве“, главния лекар на болницата, директора на училището и преподавателите – лекари по 
вътрешни болести, хирургия, фармакология и анатомия. 
Избран е педагогически съвет в състав: директор; главен лекар на болницата – д-р П. Дечев; 
преподаватели – д-р Д. Данаилов, д-р Любенов; инструкторки.
Изключително важна е практическата подготовка, която започва в болницата три месеца 
след приемането им. За база се използва държавната болница с нейните сектори – вътрешно 
отделение, хирургия, гръдно отделение, родилно отделение и гинекология. 
През пролетта на 1944 г.  училището е евакуирано в Девня, където се води само практика, а 
след 9 септември 1944 г. училището отново се премества във Варна. 
През ноември 1944 г. Училището за милосърдни сестри се преименува в Медицинско 
училище за медицински сестри с директор Кръстинка Колева (медицинска сестра, завършва 
образованието си в Училище за сестри към БЧК – София през 1930 г.).
На 15 април 1945 г. е открито Училището за акушерки, което се помещава в сградата на 
Училището за сестри, с директор Йорданка Тодорова. Двете училища (Училище за акушерки и 
Училище за медицински сестри) остават да съществуват разделени до 1954 г. с еднакви цели и 
задачи: подготвяне на средни медицински кадри с установените методи и форми на обучение. 
С решение на МНЗ от 1946 г. Училището за медицински сестри се преименува в Институт 
за медицински сестри, като се приемат курсистки след завършване на XI клас. Наред с 
общообразователните дисциплини се изучават български език, история, психология и логика, 
руски език, химия, физкултура. Преустроена е организацията на учебния процес и учебната 

Мариинската болница, в двора на която през 40-те години на XX век се е намирал Старческият дом - 
първата база на Училището за милосърдни сестри 
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година е разделена на два семестъра – зимен и летен. Разработват се нови учебни програми. 
Обучението се разделя на теория, упражнения, учебна и производствена практика.
През 1948 г. училището се мести в сградата на бившия Френски колеж, намиращ се на днешния 
бул. „Сливница“ 24. Увеличен е броят на курсистите (700), което води до назначаване на нови 
инструкторки и преподаватели.
През 1950 г. Медицинският институт е преустроен в Техникум за медицински сестри с директор 
д-р Иван Златев, а впоследствие д-р Ненчо Николаев. Приемат се курсистки след завършен IX 
клас поради необходимостта от средни медицински кадри в практическото здравеопазване. 
През учебната 1950–1951 г. се организират шестмесечни преквалификационни курсове за 
самарянки, работещи към здравната мрежа и взели участие в Отечествената война, със 
завършен IX клас. 
След обединението на двете училища през 1954 г. се разкрива нов профил – „Детска медицинска 
сестра“. В обучението участват д-р Божков, д-р Ненова, д-р Папазов, д-р Божикова. Назначават 
се и нови инструкторки – Султанка Димитрова, Людмила Цонева, Добринка Янева, Райна 
Панова, Калинка Драгнева, Василка Лапакова, Мария Томова. За периода 1952–1954 г. д-р Ненчо 
Николаев е директор на Училището за медицински сестри. С писмо № 111-301/10.05.1969 г. 
Президиумът на Народното събрание дава съгласието си училището да приеме името „Д-р 
Ненчо Николаев“.
През 1961 г. се разкрива профил „Помощник-фармацевт“ с основатели Димитър Константинов 
и Хаик Барунян. Назначени са преподавателите Мария Евлогиева, Евгениева Павлова, Станка 
Якимова, Живка Стоянова, Гергана Пенева. Учебната практика на курсистите се провежда в 
аптеките под ръководството на преподавателите от профила и с помощта на управителите 
на аптеките и фармацевтите. Производствената практика се провежда не само във Варна, но 
и в аптеките на градовете Добрич, Търговище, Шумен, Силистра, Разград, Провадия. Всяка 
година се организират екскурзии с научна цел до Родопите и други планини за събиране на 
билки, необходими за изработване на хербарии по ботаника и фармакогнозия.
След откриването на Висшия медицински институт във Варна през 1961 г. училището 
става филиал на Института за усъвършенстване на средните медицински кадри. Към него 
се организират курсове с тази цел. Назначени са нови щатни преподаватели по различни 
дисциплини, работи се за издигане нивото на преподавателската работа, както и научната, 
методическата и практическата дейност.
Катедрите към Висшия медицински институт оказват помощ в преподавателската дейност 
на училището. Разработват се нови методики на учебни упражнения и тематични занятия. 
Изключителна роля в учебния процес имат специалистите от учебно-практическите бази: 
Първостепенна окръжна болница, Градска болница, Обединена работническа болница, 
Военна болница, Инфекциозна клиника, Хигиенно-епидемиологичен институт, Окръжна 
стоматологична поликлиника, Дом „Майка и дете“, както и детските ясли – „В. Благоева“, „Ал. 
Стамболийски“, „Д-р Димитров“, „Роза“ и „Ас. Златаров“, 20 аптеки в града, родилните домове и 
акушеро-гинекологични отделения в Шумен, Търговище, както и окръжните стоматологични 
поликлиники в Русе, Силистра, Разград, Шумен. 
Усъвършенства се онагледяването, оборудван е кабинет с над 1000 броя нагледни пособия 
(прожекционни и проекционни апарати, електроколориметри, черно-бели и цветни 
диапозитиви, рефрактометри, микроскопи, центрофуги, аналитични везни, електрофорезна 
вана, аптекарски везни, диапрожектор, диарамки и аспектомати). 
Библиотеката към училището се разширява, за да отговори на повишените нужди, като 
абонаментът включва 18 ежедневника, 74 списания на български, руски, немски и полски език.
През 1963 г. се разкрива профил „Медицински лаборант“. Особена е заслугата на д-р Арис 
Папазян, завеждащ лаборатория в Инфекциозна клиника. Създаването на новия профил е 
подпомогнато и от д-р П. Панайотов, проф. Г. Капрелян. Учебната и производствена практика 
се провежда в лабораториите на здравните заведения в града. 
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Изключителен принос за възраждане на специалността „Медицински лаборант“ има д-р Флора 
Цекова, която създава кабинети по микробиология, хистология и хистологична техника. Инж. 
Соня Иванова разкрива кабинети по клинична лаборатория, паразитология, химия и физика. 
През 1963 г. за директор на Медицинско училище е назначен д-р Митю Радев. До 1984 г. той 
работи всеотдайно за решаване на многобройните проблеми и задачи на училището, както и 
за утвърждаването му като център за създаване на квалифицирани кадри. 
През 1974 г. е разкрит профил „Зъботехник“ с преподаватели Жан Даиев, Искра Даиева, Ованес 
Еремян и Павел Василев. Обзавеждат се кабинети по ортодонтия, материалознание, технология 
на зъбните протези. Учебната практика се провежда в зъботехническите лаборатории към 
Окръжна стоматология, а за производствен стаж курсистите се изпращат и в други градове. 
С постановление на Министерския съвет (ПМС) № 61 от 20 май 1975 г. Обединеното медицинско 
училище се преименува в Полувисш медицински институт „Д-р Ненчо Николаев“.
До 1976 г. училището подготвя 6744 средни медицински кадри, от които 2482 медицински 
сестри, 2134 акушерки, 1202 детски сестри, 622 помощник-фармацевти, 166 медицински 
лаборанти и 138 зъботехници. 
През 1978 г. се създава клуб за ТНТМ (техническо и научно творчество на младежта) 
с ръководител д-р Флора Цекова и технически отговорник Ганка Калчева. Във всички 
специалности са организирани кръжоци, като богата и задълбочена дейност развиват 
кръжоците по фармацевтична химия, ботаника, клинична лаборатория, физиотерапия, 
приложна зъботехника. Студентите от тези кръжоци участват ежегодно в градски и 
републикански научни сесии. 
Двадесет и пет годишнината от създаването на училището е отбелязана тържествено с връчване 
на орден Кирил и Методий I степен, присъден от президиума на Народното събрание за 
отлично подготвени кадри (3472) – медицински сестри, акушерки, детски сестри, помощник-
фармацевти.
С ПМС № 23 от 21 май 1980 г. Полувисшият медицински институт се преименува в Институт 
за подготовка на здравни кадри със средно специално образование „Д-р Ненчо Николаев“, 
с директор д-р Митю Радев, заместник-директор по учебно-възпитателната работа Мария 
Бонинска, и заместник-директор по практическото обучение д-р Радка Костова. За заместник-
директор по следдипломна квалификация на средните медицински кадри е назначена д-р 
Светла Добринова. 

На 28 май 1983 г. е завършена 
новата сграда на института 
с тържествено откриване 
от академик Радой 
Попиванов (министър на 
МНЗ), акад. Атанас Малеев 
(председател на Медицинска 
академия), акад. Борис 
Пепировский (министър 
на здравеопазването на 
СССР), проф. Шимон Ниньо 
(директор на Института по 
педиатрия), проф. Гарабед 
Капрелян (ректор на ВМИ), 
д-р Христо Ганчев (главен 
лекар на ПОКБ) и др.
През 1983 г. се разкрива профил 
„Санитарен инспектор“ с 
курс на обучение три години, 

Откриване на новата учебна сграда (1983)
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като през 1984 г. са назначени първите преподаватели по практика – Таня 
Дачева, Диана Камбурова, Зоя Захариева и Росица Терзиева.
През 1984 г. д-р Митю Радев се пенсионира и за заместник-директор по 
практическото обучение е назначен д-р Янчо Янчев.
От 1 януари 1985 г. институтът е интегриран с ВМИ-Варна, като за 
заместник-ректор е избран доц. Георги Маринов, с основна задача да 
отговаря за работата на ИПЗКССО (Институт за подготовка на здравни 
кадри със средно специално образование).
През април 1987 г. доц. Г. Маринов е избран за ректор на ВМИ, като с реше-
ние на Академичния съвет за директор на института е назначен старши 
научен сътрудник втора степен Георги Якимов (Катедра „Фармаколо-
гия“), а за заместник-директор – д-р Величка Дражева („Социална 
хигиена“). През 1989 г. за заместник-директор по практическо обучение 
е избрана д-р Ели Панчелиева (педиатър). През 1990 г. с ПМС № 52 от 
09.11.1989 г. ИИЗПКСО „Д-р Ненчо Николаев“ се преименува в ПМИ 
(Полувисш медицински институт). Не се променя продължителността 
на обучението за специалност „Зъботехник“, „Помощник-фармацевт“, 
„Медицински лаборант“ и „Санитарен инспектор“.
С постановление № 16 от 27 януари 1997 г. отново се променя статутът на 
учебното заведение – от ПМИ става Медицински колеж към Медицински 
университет.
Поради пенсиониране на доц. Георги Якимов на 1.05.1999 г. за директор 
е избран доц. д-р Добрин Радев, д.м. В изпълнение на Закона за висшето 
образование на 29 септември 2000 г. е проведено първото Общо събрание 
на колежа с мандат четири години. За председател е избрана д-р Зита 
Калдерон, изслушан и приет е годишен доклад на директора, обсъден и 
приет е правилник за устройството на дейността на Медицинския колеж. 
Събрана е комисия по качество и акредитация с председател д-р Ели 
Панчелиева. Избрани са контролен съвет и съвет на колежа в състав от 
двадесет и пет души с мандат четири години. Цялостно е преустроена 
административната и учебна работа в съответствие с тази на МУ-Варна. 
През втората половина на 2001 г., след упорита работа, е разкрита и акредитирана специалността 
„Рентгенов лаборант“. Проектът за създаване на тази специалност е иницииран и подкрепен от 
проф. д-р Йоханес Лохер – главен лекар по нуклеарна медицина в Кантоналната болница Аарау 
– Швейцария и г-жа Соня Майстер – бивш директор на училището за медицински техници по 
радиология в град Базел. По проекта работят проф. д-р Анелия Клисарова, д-р Диана Тончева, 
д-р Диана Гърдевска, д-р Ели Панчелиева, Дарина Апостолова и Тодорка Желева. От 2002 г. за 
ръководител на УС „Рентгенов лаборант“ е избрана Мариана Купенова, назначена с конкурс 
за преподавател в Медицински колеж. Учебните зали и кабинети са оборудвани и създадени 
от швейцарските партньори. Проектът е за срок от две години, като впоследствие е удължен с 
още две. Провеждат се семинари с лектори от Швейцария. 
На 29 март 2002 г. е проведен съвет на колежа, на който е избран за заместник-директор Тодорка 
Желева. Подготвят се шест специалности за програмна акредитация – „Медицинска сестра“, 
„Акушерка“, „Помощник-фармацевт“, „Зъботехник“, „Медицински лаборант“, „Санитарен 
инспектор“. Основната цел е преподавателската работа в Медицинския колеж да отговаря на 
изискванията на Закона за висшето образование. 
На 4 юли 2005 г. на заседание на Академичен съвет на МУ-Варна се взема решение за обединяване 
на колежите от Добрич и Шумен с този от Варна. Така в Медицински колеж – Варна има още две 
специалности – „Рехабилитатор“ от Медицински колеж – Добрич, и „Социални дейности“ от 
Медицински колеж – Шумен. Сливането на трите колежа налага нова организация на учебния 
процес (нови седмични разписи, разпис на залите, осигуряване на работни места). 

Доц. д-р Добрин Радев, 
д.м., директор  

(1999–2007) 

Георги Якимов, ст.н.с.  
II ст., директор  

(1987–1999) 
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На 16 май 2007 г. за директор 
е избран доц. д-р Христо 
Ганчев. Заместник-директор 
остава Тодорка Желева. 
При ет е нов пра вилник на 
Меди цин ски ко  леж – Варна 
и план за ак ре дитиране на 
спе циал ностите „Помощник-
фар мацевт“, „Зъботехник“, 
„Ме ди цински лаборант“, 
„Инс пектор об ществено 
здра ве“ и „Соци ални 
дейности“.
През март 2008 г. за 
заместник-директор е назна-
чена Диана Димитрова (за-
вършва Полувисш медицин-
ски институт, специалност 

„Акушерка“, бакалавър по 
социални дейности и магистър по психология).
Във връзка с изменение на Закона за висшето образования настъпват 
промени в цялостната работа на Медицински колеж – Варна, студентите 
получават научно-образователна степен „бакалавър“ („специалист по …“). 
Това води до създаване на нови учебни планове, адаптиране на учебните 
програми в отделните учебно-научни сектори. 
Колежанският съвет взима решение за изработване на нови учебни планове 
и нови кредити на УС, които да отговарят на новите единни държавни 
изисквания, приети с постановление на МС № 238 от 26.09.2008 г.
Поради промяна в Единните държавни изисквания на съвет на колежа на 
27.11.2008 г. се приемат нови квалификационни характеристики и система 
за натрупване на кредити. Докладите-самооценка, учебните програми и 
материалите за акредитацията на специалностите „Помощник-фармацевт“, 
„Зъботехник“, „Медицински лаборант“, „Инспектор обществено здраве“ 
и „Социални дейности“ са изпратени до НАОА през пролетта на 2009 г. 

Акредитирането на специалностите става през 2009–2010 г.
Изработен е проект за разкриване на нова специалност „Медицински козметик“ (нерегулирана 
специалност), като за учебната 2011–2012 г. е извършен прием за платено обучение. Основна 
заслуга за разкриване на тази специалност има д-р Людмил Цветков – експерт учебни планове 
и програми. За учебната 2011–2012 г. са приети четиринадесет студенти. Основните учебни 
дисциплини чете д-р Илко Бакърджиев, а преподаватели по практика са Маргарита Станчева, 
Галина Димитрова и Светлана Ласкова. През 2012 г. се присъединява Десислава Гешева, а 
през 2014 г. – Деница Димитрова. Ръководител на първия курс на специалност „Медицински 
козметик“ е Диана Димитрова. През 2012–2013 г. приемът се извършва и по държавна поръчка.
Започва се работа за подготовка и разкриване на нова специалност „Медицински оптик“. 
През 2011 г. е създаден Център за професионално обучение за болногледачи с директор д-р 
Людмил Цветков. Професията е включена в държавния класификатор на специалностите в 
страната. Обучението се извършва в УМБАЛ „Света Марина“. 
На 3 април 2012 г., с решение на АС, за директор на Медицински колеж е избран доц. д-р 
Негрин Негрев (бивш заместник-ректор по учебната работа на МУ-Варна), който през май 
2012 г. става професор. Диана Димитрова остава заместник-директор през следващия мандат 

Промоция на МК-Варна (2004)

Доц. Христо Ганчев, д.м., 
директор (2007–2012) 
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от четири години.
Специалността „Медицински оптик“ е разкрита в Медицински колеж – Варна през 2013 г., 
чийто основен радетел е проф. д-р Христина Групчева, д.м.н. FEBO, FICO(Hon), FBCLA, FIACLE 
(ръководител на Катедрата по очни болести и зрителни науки). Първият 
випуск се дипломира през учебната 2015/2016 г. 
През 2015 г., след разкриването на филиала на Медицинския университет 
във Велико Търново, който бива оглавен от доц. Диана Димитрова, за зам.-
директор е избран Николай Недев – асистент към УС „Рехабилитатор“.
На 12 април 2016 г. с решение на Академичен съвет е избрана за директор на 
Медицински колеж – Варна проф. д-р Димитричка Близнакова, д.м., която 
завършва МУ-Варна през 1979 г. с отличен успех. След конкурс е назначена 
за асистент в Катедра „Педиатрия“ през 1980 г., защитава дисертация на тема 
„Ехографска диагностика на отделителната система в норма и патология“ 
през 1991 г., избрана за доцент през 2004 г., а от 2006 г. е ръководител на УНС 
„Детски и инфекциозни болести“ към Факултета по дентална медицина, 
МУ-Варна. През 2015 г. е избрана за любим преподавател на випуск 
2014/2015. През 2016 г. е избрана за професор. Има две специалности – 
„Педиатрия“ и „Детска нефрология“. Интересите й са в областта на детската 
нефрология и ултразвуковата диагностика на отделителната система. 
Автор е на „Ръководство по ултразвукова диагностика на отделителната 
система в детската възраст“ (1995), „Наръчник на бъбречно болното дете“ 
(1999), „Диагностични алгоритми в детската нефрология с абдоминална 
ехография“ (2013), „За детската нефрология – практично“ (2015), „Диалог 
между родител и лекар с грижа за детските бъбреци“. Има над 150 
публикации в наши и чужди списания. Член е на Български лекарски 
съюз, Българско дружество по детска нефрология, Българско дружество 
по генетика на човека, Съюз на научните работници. 
През 2020 г., на 15 юни, с Решение на Академичния съвет за директор на 
Медицински колеж – Варна е избрана доц. Антоанета Цветкова, д.и. Доц. 
Антоанета Здравкова Цветкова, д.и., е родена на 23.07.1971 г. в Шумен. В 
периода 2010–2020 г. последователно е асистент, доцент, ръководител на 
Учебен сектор „Помощник-фармацевт“ в Медицински колеж, МУ-Варна, 
магистър „Здравен мениджмънт“ в МУ-Варна. Магистър по фармация 
„Оценка на здравните технологии с фармакоикономика“, международна 
магистърска програма на ФФ на МУ-София. От 2015 г. е доцент в УС 
„Помощник-фармацевт“, придобита специалност „Икономика на здравеопазването“. През 
2015 защитава дисертационен труд на тема „Социални и фармакоикономически аспекти 
при употребата на лекарствени продукти, отпускани без рецепта“. Член на: Европейската 
партньорска мрежа на СЗО „Региони за здраве“ 2015–2019 г., БНДОЗ (Българско научно 
дружество по обществено здраве), Българската Асоциация по фармакоикономика (ISPOR 
Bulgarian Chapter), БАМС (Българска академия по медицина на съня) БДОСХ (Българско 
дружество по обстуктивна сънна апнея и хъркане), IBSON (International Black Sea Otology and 
Neurotology Association).
След изминалите 78 години от създаването на Медицински колеж той разполага с осем учебни 
сектора по специалностите „Помощник-фармацевт“, „Зъботехник“, „Инспектор обществено 
здраве“, „Медицински лаборант“, „Рентгенов лаборант“, „Медицински козметик“ „Медицински 
оптик“ и „Рехабилитатор“, преминали успешна акредитация. В тях работят опитни 
преподаватели, които с много знания, ентусиазъм и желание предават опита си на младите 
хора. През 2017 г. са акредитирани за срок от шест години специалностите „Зъботехник“ (с 
оценка 9.05) и „Медицински лаборант“ (с оценка 9.02). За срок от 5 години са акредитирани 
специалностите „Помощник-фармацевт“ (с оценка 8.96), „Рехабилитатор“ (с оценка 8.86) и 
„Инспектор по обществено здраве“ (с оценка 8.86). 

Проф. д-р Димитричка 
Близнакова, д.м., 

директор (2016–2020) 

Проф. д-р Негрин 
Негрев, д.м.н., 

директор (2012–2016) 
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ДИРЕКТОРИ (на сестринско училище)
м.с. Мария Пруткина (1942–1944) 
м.с. Кръстинка Колева (1944–1950)
м.с. Сийка Давидова (1950–1954)
д-р Иван Златев (1950–1951) 
д-р Ненчо Николаев (1952–1954)
Акушерка Йорданка Тодорова (директор на Акушерско училище 1945–1952)
д-р Георги Стефанов - директор на Акушерско училище (1952–1954) на половин длъжност
д-р Желез Елефтеров - директор на Акушерско училище (1952–1954) на половин длъжност
д-р Денка Дончева (директор на Обединено медицинско училище, 1954–1955) 
д-р Лиляна Димитрова (директор на Обединено медицинско училище, 1955–1958) 
д-р Константин Димитров (директор 1958–1962) 
д-р Митю Радев (директор 1963–1984) 
доц. д-р Георги Маринов, д.м. (1985–1986) 
доц. д-р Георги Якимов, д.м. (1987–1999) 
доц. д-р Добрин Радев, д.м. (1999–2007) 
доц. Христо Ганчев, д.м. (2007–2012) 
проф. д-р Негрин Негрев, д.м.н. (2012–2016) 
проф. д-р Димитричка Близнакова, д.м. (2016–2020) 
доц. Антоанета Цветкова, д.и. (2020 до днес)

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРИ
Мария Бонинска (1953–1982) 
д-р Радка Костова (1964–1987) 
д-р Янчо Янев (1984–1989)
д-р Ели Панчелиева (1989–1992) 
д-р Величко Дражев (1987–2000)
Тодорка Желева (2000–2008)
доц. Диана Димитрова, д.пс. (2008–2015) 

Настоящо ръководство на Медицински колеж - Варна

Директор на 
Медицински колеж
Доц. Антоанета 
Здравкова Цветкова, д.и.

Заместник-директор 
на Медицински колеж
Доц. Николай 
Светославов Недев, д.оз. 

Организатори „Учебна дейност“ са Мариела Иванова Данаилова-Дахуи; Розалина Кирилова 
Георгиева; Добринка Николаева Тилева; Ива Цветанова Цанева-Петкова.
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УС „ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ“
Професията помощник-фармацевт е регулирана професия на територията на Република 
България и нейното практикуване е свързано с полагане на фундаментални отговорности: 
фармацевтични грижи, промоция на здравето, профилактика на заболяванията. Помощник-
фармацевтът е професионален бакалавър, който участва активно при лекарствоснабдяването 
и лекарстворазпространението. Въз основа на придобитите теоретични знания и практически 
умения по време на обучението, помощник-фармацевтът има следните възможности за 
професионална реализация: аптеки от открит тип, болнични аптеки, 
аптечни складове, фармацевтични фирми, фармацевтични заводи, 
дрогерии, магазини за медицински изделия, научноизследователски 
институти, висши училища, галено-фасовъчни лаборатории. 
Настоящ ръководител на УС „Помощник-фармацевт“ е гл. ас. Силвия 
Михайлова, д.х. Родена е през 1978 г. във Варна. Завършва фармация в 
Медицински университет – София. Има придобита специалност по анализ 
на лекарствата. През 2013 г., след успешно издържан конкурс, е назначена 
като асистент към УС „Помощник-фармацевт“ към Медицински колеж – 
Варна. През 2019 г., след защита на дисертационен труд, придобива научна 
степен „доктор“. През 2020 г., след конкурс, заема академична длъжност 
„главен асистент“. Основните й професионални интереси са в областта на 
пептидната химия и приложението на пептидите като лекарства, както 
и в областта на социалнозначими незаразни хронични заболявания. 
Ръководи учебни занятия на помощник-фармацевти по дисциплините 
фармацевтична химия и хомеопатия. 
С цел задоволяване нуждите на здравеопазването в Североизточна България през 1961 г. се 
разкрива специалност „Помощник-фармацевт” към Обединеното медицинско училище (ОМУ) 
във Варна. Основатели на специалността са магистър-фармацевт Димитър Константинов – 
управител на Аптечно управление, и магистър-фармацевт Хаик Баронян, който е назначен 
на щат в училището. Скоро след това са назначени преподавателите Мария Евлогиева (1962), 
Евгения Попова (1962), Станка Якимова (1963), Живка Стоянова (1964), Гергана Пенева (1974). 
В профила преподават специалисти с дългогодишен професионален опит по технология 
на лекарствата – Константинов, Баронян, Попова, Стоянова, Пенева; по органична химия, 
неорганична химия, фармацевтична химия – Тодоров, Драгнев, Нешева, Цанева, Якимова, 
Пенева; по ботаника – Снежана Станева; по фармакогнозия – Мария Евлогиева; по организация 
на аптечното дело – Константинов, Христова; по фармакология – д-р Мангърова, д-р Георгиев, 
д-р Темнялов, д-р Христозова; по медицинско стокознание – Константинов, Попова, Пенева; по 
фармацевтична етика – Нели Димитрова; по латински език – Мирчева, по-късно В. Терзиева. 
Учебната практика се провежда в аптеките под ръководството на преподавателите от профила 
и с помощта на управителите на аптеките и фармацевтите в тях. 
През 1975 г. медицинските училища са преобразувани в полувисши медицински институти 
(ПМИ). През 1983 г. в профил „Помощник-фармацевт“ за преподавател по теория е назначена 
маг.-фарм. Милка Мандова, която напуска през 1997 г. поради преминаване на друга работа. 
В профил „Помощник-фармацевт“ през 1987 г. за преподавател по фармакология е назначена 
маг.-фарм. Евдокия Илиева. През същата година се пенсионира Мария Евлогиева. От 1989 до 
2018 г. в Учебния сектор преподава маг.-фарм. Свобода Ралева. През годините води лекции и 
упражнения по дисциплините организация и икономика на аптечното дело, аналитична химия, 
фармацевтична ботаника и фармакогнозия. През 1994 г. Станка Якимова се пенсионира, но 
остава да преподава на хонорар. През 1996 г. за преподавател по технология на лекарствата 
е назначена маг.-фарм. Ваня Бянова, която до 2018 г. води упражнения по технология на 
лекарствата с биофармация и учебна практика. 

Гл. ас. Силвия 
Михайлова, д.х, 

ръководител УС



370

През 1997 г. полувисшите 
медицински институти се 
трансформират в колежи, а 
образованието е „специалист“. 
Днес висше образование по 
специалност „Помощник-
фармацевт“ за образователно-
квалификационна степен 
„професионален бакалавър“ 
се придобива в колежи към 
медицинските университети, 
които отговарят на 
изискванията на Закона за 
висшето образование. 
През 1999 г. на хонорар 
е назначена маг.-фарм. 
Йорданка Кънева. От 2007 до 
2010 г. е щатен преподавател и 
води лекции и упражнения по 
фармацевтична химия.

За да отговори на изискванията на Закона за висше образование, през 2003 г. на щат към 
Медицински колеж – Варна в УС „Помощник-фармацевт“ е избран доц. Димитър Димитров, 
който до 2018 г. чете лекции по дисциплината социална фармация и фармацевтично 
законодателство. В периода 2006–2008 г. преподавател по технология на лекарствата е доц. 
Бранимира Пенева. От 2009 до 2018 г. лекции по технология на лекарствата с биофармация в 
учебния сектор чете доц. Стефка Николова-Титева.
През 2008 г. поради промяна в Единните държавни изисквания (ЕДИ) на съвет на колежа 
се приемат нови квалификационни характеристики и система за натрупване на кредити. 
Акредитирането на специалностите се извършва в периода 2009–2010 г., като на специалност 
„Помощник-фармацевт“ е дадена оценка „Добра“, със срок на валидност 6 години и капацитет 
60 студенти. През следващите години капацитетът на специалността се увеличава на 90 
студенти (2013), 120 студенти (2015) и 140 студенти (2017).
През 2010 г. като хоноруван преподавател в учебния сектор работи Антоанета Цветкова. През 
2011 г., след успешно издържан конкурс, тя е назначена като асистент и води упражнения по 
социална фармация и фармацевтично законодателство. През 2015 г. придобива научна степен 
„доктор по икономика“. С цел обезпечаване практическото обучение по задължителните 
дисциплини на специалност „Помощник-фармацевт“ през 2013 г., 2015 г. и 2020 г. са проведени 
конкурси и са назначени петима нови асистенти – Силвия Михайлова (фармацевтична химия), 
Димана Димитрова (фармакогнозия), Момчил Ламбев, Антония Христова и Пламен Бекяров 
(технология на лекарствата с биофармация). През 2018 г. като преподавател по практика е 
назначена Десислава Александрова.
Ръководители на УС „Помощник-фармацевт“ през годините са Евгения Попова (до 1998 г.); 
Свобода Ралева (1998–2012); Антоанета Цветкова (2012–2020).
Настоящият състав на УС „Помощник-фармацевт“ се състои от: един доцент който чете лекции 
по дисциплините социална фармация и фармацевтично законодателство, медицински изделия, 
хранителни добавки, ОТС и фитопрепарати в Медицински колеж – Варна; приложни аспекти 
на икономическата теория в здравния и фармацевтичен сектор в магистърска програма по 
„Фармацевтичен мениджмънт и грижи“ към ФОЗ в МУ-Варна, един гл. асистент, който води 
учебни занятия по фармацевтична химия; трима асистенти по технология на лекарствата с 
биофармация; един асистент по фармакогнозия; един преподавател по практика. 

Екип на УС „Помощник-фармацевт“
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УС „МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ“
Лабораторната диагностика осигурява необходимата информация за ранна диагноза, контрол 
на динамиката на болестния процес, оценка на лечението и степента на възстановяване на 
здравето и трудоспособността, както и е неизменна част от ефективната профилактика. 
Това прави специалността „Медицински лаборант“ необходима, значима и незаменима за 
извънболничната и болнична помощ.
Специалността „Медицински лаборант“ във Варна е разкрита през 1963 г. от д-р Арис Нерсес 
Папазян (ръководител на Клинична лаборатория към Инфекциозна болница – Варна от 1963 г. 
до 1980 г.) с помощта на д-р Гарабед Капрелян (бъдещ Ректор на МУ-Варна в периода 1979–1983) 
и д-р П. Панайотов (по това време завеждащ лаборатория в Окръжна поликлиника – Варна) 
към съществуващия тогава Техникум за медицински сестри (днес Медицински колеж). Д-р 
А. Папазян е възпитаник на Немската частна гимназия и Държавната мъжка гимназия „Цар 
Фердинанд І“ във Варна. Следва медицина в Инсбрук, Австрия (1941–1944) и се дипломира 
в Медицински факултет – София (1948). Специализира „Клинична лаборатория“ в ИСУЛ – 
София, за която има призната специалност (1956).
Сред първите преподаватели са: д-р Милка Кильовска (по-късно професор; р. 1932 г.) – 
хистология; д-р Георги Ковчазов – паразитология; д-р Илияна Власакова (р. 1930) – анатомия, 
физиология и физиотерапия; лекарите д-р А. Папазян и д-р П. Панайотов – вътрешни болести 
и клинична лаборатория; д-р Вачков – гражданска отбрана; В. Терзиева – латински език; 
философия – Димов.
През 1967 г. специалността е временно закрита и отново е възобновена през 1974 г. от инженер 
С. Иванова и д-р Флора Цекова. Д-р Ф. Цекова (1933–2013) е дългогодишен преподавател 
по микробиология и в резултат на нейните усилия редица випуски успяват да намерят 
успешна професионална реализация. Сред преподавателите от това 
време се открояват: д-р Здравко Нанов (по-късно професор (1936–2017) – 
хистология; проф. Г. Капрелян (1928–2001) и доц. Веселин Русев (р. 1943) 
– микробиология; д-р Петър Божидаров (р. 1939) – биохимия; лекарите д-р 
А. Папазян, д-р Стоянов и д-р Мерджанов – клинична лаборатория; Дора 
Желева – философия и други.
Принос за развитието и оформяне на съвременния облик на специалността 
има доц. Ваня Тодорова, ръководител на УС от 2007 до 2015 г. Под нейното 
ръководство и с участието на преподавателите Габриела Цанкова (по-късно 
д.б. и доцент в Катедрата по микробиология и вирусология) и Лилия Бенева 
(преподавател с дългогодишен стаж) младите лаборанти се подготвят за 
бъдещата си работа. 
От 2015 г. ръководител на УС „Медицински лаборант“ е доц. д-р 
Цветелина Костадинова. Доц. д-р Костадинова завършва медицина в 
МУ-Варна през 1996 г. През 2008 г. придобива специалност по вирусология, 
а през 2012 г. завършва магистратура по здравен мениджмънт. Започва 
работа като преподавател през 2012 г. и защитава докторантура на тема 
„Сероепидемиологични и лабораторно-диагностични проучвания за разпространението и 
клиничната значимост на ЕBV инфекция“. Хабилитира се през 2019 г., като от същата година 
работи и като лекар-вирусолог към Лабораторията по микробиология и вирусология към 
УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. Автор е на редица публикации в сферата на вирусологията и 
микробиологията. 
Обучението по специалност „Медицински лаборант“ е разпределено в три години и отговаря на 
държавните изискванията и на нуждите на различните диагностични и научноизследователски 
лаборатории. Базирано е на развитието на технологиите и новите методи за диагностика и 
изследователска работа. За продължаване на обучението на медицинските лаборанти са 
разкрити специалности по „Управление на здравни грижи“ и „Опазване на общественото 

Доц. д-р Цветелина 
Костадинова, 

ръководител УС
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здраве“ към Факултета по 
обществено здравеопазване в 
МУ-Варна. 
Основна образователна цел 
е изграждане и развиване 
на практически навици 
и умения. Те осигуряват 
конкурентоспособност и 
възможност за професионално 
интегриране на медицинския 
лаборант в медико-
диагностичните лаборатории. 
Задължителните учебни 
дисциплини, даващи базисни 
и специализирани знания и 
умения, са 26 с общ хорариум 
1800 часа, като упражненията 
са от приблизително 
половината от тях (858 часа). 
Като се прибавят часовете за 

учебна практика (1200 часа) и преддипломният стаж (600 часа), обучението в специалността 
е основно практично ориентирано. За последните пет години (2015–2020) са обучени 97 
медицински лаборанти. Основни дисциплини, които се изучават през трите години, са 
клинична лаборатория и микробиология и вирусология. Студентите изучават по-активно и 
медицинска генетика, хистология и паразитология. 
Преподавателският състав на УС „Медицински лаборант“ през годините се е променял, 
като в момента се състои от 3-ма преподаватели на основен и 2-ма на втори трудов договор. 
Благодарение на подкрепата на ръководството на МК и на МУ-Варна преподавателите в 
сектора имат възможност да се развиват и да участват в редица проекти и проучвания. През 
последните 5 г. има две защитени докторантури към Факултета по управление на здравни 
грижи и Катедрата по микробиология и вирусология, в които има акредитирани докторски 
програми. Вследствие на това за този период има и две хабилитации. В обучението са включени 
преподаватели и специалисти от други катедри. 

УС „ИНСПЕКТОР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”
Инспекторът по обществено здраве е специалист от регулираните професии в професионално 
направление 7.5. Здравни грижи и област висше образование 7. Здравеопазване и спорт. 
Обучението по специалност „Инспектор по обществено здраве” е насочено към изграждане 
на специалисти, които осъществяват държавен здравен контрол с цел опазване и укрепване 
на общественото здраве в Република България. Това е държавна здравна дейност, свързана с 
изпълнение на установените с нормативен акт здравни изисквания за: 
• Контрол на обекти с обществено предназначение;
• Контрол на продукти, стоки и дейности със значение за здравето на човека; 
• Контрол на условията на жизнената среда; 
• Надзор на заразните болести. 
Обучението се осъществява в Медицински колеж – Варна, в УС „Инспектор по обществено 
здраве (ИОЗ)“. Настоящ ръководител на учебния сектор е доц. д-р Стефан Цеков, д.м. От 

Екип на УС „Медицински лаборант“



373

2008 г. до 2010 г. той работи като доцент по нервни болести в Учебно-научен сектор (УНС) 
„Клинични науки“ – Медицински колеж – Варна. От 2010 г. е назначен като ръководител на УНС 
„Инспектор по обществено здраве и социални дейности“, а след закриване на специалността 
„Социални дейности“ през 2014 г. остава ръководител на УС ИОЗ. Обучението му на студенти 
от специалността ИОЗ е свързано с дисциплината Долекарска помощ.
Специалността „Инспектор по обществено здраве“ в Медицински колеж – Варна е с над 
37-годишна история. Началото на обучението е поставено през 1983 г. в Института за подготовка 
на здравни кадри със средно образование (ИПЗКССО) – Варна, където е разкрита нова 
специалност „Санитарен инспектор“. С допълнение към Закона за здравето (2004) специалността 
е преименувана в „Здравен инспектор“, а с Постановление 238/26.09.2008 г. – в „Инспектор 
по обществено здраве“. През 2007 г. с Приложение 2 на Закона за изменение и допълнение 
на Закона за висшето образование е въведена и нова образователна-квалификационна степен 
(ОКС) – „професионален бакалавър по…“. Обучението е с продължителност 3 години (шест 
семестъра, от които пет учебни и един – преддипломен стаж).
Първият ръководител на специалността е Зоя Захариева (1984–1985). Курсови ръководители 
на първите приети два курса са д-р Илиана Власакова и д-р Мариана Дончева. През годините 
следващи ръководители на учебния сектор са: д-р Иванка Капитанова (1985–1989), д-р Станка 
Апостолова (1989–1995), д-р Зита Калдерон (1995–2007), доц. д-р Бисера Юстиниянова (2007–
2009) и д-р Евгения Цанкова (2009–2010).
Първите преподавателите по учебна практика са назначени чрез конкурс през 1984 г. Това са 
санитарните инспектори Зоя Захариева, Таня Дачева, Диана Камбурова и Росица Христова. 
През следващите години са назначени и д-р Зита Калдерон, д-р Станка Апостолова, д-р 
Иванка Капитанова, инспектор Катя Йорданова (1985), д-р Евгения Цанкова (1986) и Светлана 
Попова (2009). В обучението на студентите по специализираните дисциплини участват и 
преподаватели от Катедра „Хигиена и епидемиология“.
През годините професионалната квалификация на преподавателите се повишава. За периода 
2005–2020 г. в УС „Инспектор по обществено здраве“ са защитени общо 4 докторски дисертации 
– преп. Катя Йорданова, ас. Светла Попова, доц. д-р Цветелина Търпоманова, ас. Даниел Монов. 
От 1984 г. до 2013 г. учебният сектор разполага със собствена материална база в Медицински 
колеж – Варна (3 учебни зали и 3 работни кабинета). През 2013 г. е осигурена база на територията 
на РЗИ-Варна (1 учебна зала и два работни кабинета). През 2020 г. започва изграждане и 
оборудване на нови зали и кабинети, които ще отговарят на съвременните изисквания за 
обучението на студентите, вкл. и в електронна среда. 
Преподавателите от УС ИОЗ обезпечават преподаването по задължителните учебни 
дисциплини: Долекарска помощ, Социална медицина и промоция на здраве, Комунална 
хигиена (упражнения и учебна практика), Хигиена на детско-юношеската възраст (упражнения 
и учебна практика), ,Хигиена на труда (упражнения и учебна практика), Хигиена на хранене 
(упражнения и учебна практика), Епидемиология (учебна практика), както и по избираемите 
дисциплини: Промоция на здравето в училище и Промоция на здравето на работното място.
Учебните планове и програми периодично се актуализират. Само за периода 2017–2020 г. са 
актуализирани 16 учебни програми и са приети 5 нови учебни плана. Изучаваните задължителни 
учебни дисциплини съгласно учебните планове на специалност ИОЗ в МК-Варна са сходни с 
тези, изучавани в страната, което улеснява вътрешната мобилност на студентите. Гласувани 
са и допълнителни бази за провеждане на държавен стаж извън Варна: РЗИ – Добрич; ОДБХ 
– Добрич; ОДБХ – Сливен; РЗИ – Сливен; „ВИВА Феникс – СТМ“ ООД – Добрич, РЗИ-Русе., 
ОДБХ – Русе, СТМ „Санси“ – Русе. Тази вътрешна мобилност на студентите дава възможност 
за директната им комуникация с бъдещи работодатели и повлиява благоприятно тяхната 
мотивираност за по-добра подготовка и по-висока успеваемост по време на обучението. 
През периода 2011–2020 г. са отчетени над 240 участия на преподавателите от УС ИОЗ в 
научноизследователска дейност (научни доклади, публикации, монографии и научни проекти), 
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свързана със специалността. Участието на студентите в съвместни научни 
разработки и проекти дава възможност за допълнително надграждане на 
техните знания и придобиване на нови умения и компетентности в учебния 
процес.
Настоящият състав на структурата на УС ИОЗ е изцяло подновен и 
включва: 
• хабилитирани преподаватели: доц. д-р Стефан Цеков, д.м. – ръководител 

на УС ИОЗ, и доц. д-р Цветелина Търпоманова, д. м. 
• асистенти: Даниел Монов, д.о.з. – главен асистент, Валентина Александрова 

– докторант към Катедра „Социална медицина и организация на 
здравеопазването“ при МУ-Варна, Яна Тошева – административен 
асистент, докторант към катедра „Здравни грижи“ при МУ-Варна.

Основната атестация за качеството на обучение по специалността ИОЗ в 
МК – Варна е реализацията на завършилите студенти. В УС ИОЗ се води 

регистър на завършилите 
и реализиралите се по 
специалността студенти (от 
випуск 2013/2014 г.), като през 
последните години се отчита 
четирикратно по-висока 
реализация. 
В резултат на проведена 
процедура за програмна 
акредитация на специалността 
ИОЗ – МК-Варна, с решение 
на Акредитационния съвет 
на Националната агенция за 
оценяване и акредитация от 
2017 г. е дадена програмна 
акредитация с обща оценка 
8,86 за срок от пет години.

 

УС „РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ“

Специалността „Рентгенов лаборант“ в Медицински колеж – Варна е разкрита през учебната 
2001/2002 г. по проект за сътрудничество и подпомагане на страните от Източна Европа 
между Швейцария и България. Инициатори на този проект са проф. д-р Йоханес Лохер и 
г-жа Соня Майстер от швейцарска страна и доц. д-р Анелия Клисарова (сега професор) 
като заместник-ректор на МУ-Варна. Осъществяването му е резултат на дългогодишното 
плодотворно сътрудничество между МУ-Варна и МУ в Базел, както и между УМБАЛ „Св. 
Марина“ и Кантоналната болница в Аарау (Швейцария). Първоначалната идея на проекта 
е била не само да се разкрие специалност, от чиито специалисти нашият регион е имал 
сериозна необходимост, но и да въведе организация на учебния процес и учебни програми, 
съответстващи на европейските стандарти при обучението по специалността, чрез въвеждане 
на модули – теоретичен и практически, методи на преподаване, контрол и оценка на 
студентите, съобразно европейските норми. За първи път в страната беше въведено модулното 
практическо обучение, което да предхожда теоретичното. Този подход дава възможност на 
студентите да придобият практически опит, необходим при усвояване на сложната материя. 

Екип на УС „Инспектор по обществено здраве“

Доц. д-р Стефан 
Цеков, д.м., 
ръководител УС
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Ценна помощ при съгласуването на учебните програми с българското и 
европейско законодателство оказва г-жа Соня Майстер – бивш директор 
в Училището за MTRA (медицински техник по радиология) в Базел. Сред 
първите преподаватели в специалността са проф. д-р Боян Балев – образна 
диагностика, проф. д-р А. Клисарова – нуклеарна медицина, проф. д-р 
Лена Маринова – лъчелечение и ас. Мариана Купенова – ръководител на 
специалността от създаването й и преподавател по Образна диагностика, 
Обработка на образите в образната диагностика и Учебна практика.
Ас. Мариана Купенова, д.оз., е ръководител на УС „Рентгенов лаборант” от 
2001 г. Родена във Варна. Завършва Медицински колеж – Пловдив през 1982 
г. със специалност „Рентгенов лаборант“. През 2000 г. завършва с отличие 
бакалавърска степен по специалност „Здравни грижи” в МУ-София, а 
след това през 2003 г. придобива и магистърска степен по педагогика в СУ 
„Климент Охридски” – София. През 2012 г. завършва втора магистърска 
степен „Управление на здравните грижи” в МУ-Варна. През 2019 г. защитава 
успешно дисертация за ОНС 
„доктор” на тема: „Формиране 
на професионалните 
компетентности на 
рентгеновите лаборанти, 
съобразно европейските 
стандарти и потребностите 
на съвременното 
здравеопазване“. Участва 
активно при разработването и 
актуализирането на учебните 
програми и цялостната 
организация на учебния 
процес. Основните й научни 
интереси са в областта на 
иновациите в образната 
диагностика, нуклеарната 
медицина и лъчелечението, 
и непрекъснатото 
усъвършенстване на 
професионалните компетентности на рентгеновите лаборанти. Внедрява за първи път в 
колежанска специалност модулното обучение под методичното ръководство на швейцарски 
партньори от Медицинския университет в Базел и Кантоналната болница в Аарау, по чийто 
съвместен проект с МУ-Варна е разкрита специалността „Рентгенов лаборант”. Участва 
активно в създаването на Българската асоциация на лаборантите в образната диагностика 
и терапия (БАЛОДТ). Член е на: Европейската федерация на рентгенологичните дружества 
(EFRS) и БАЛОДТ и БАПЗГ. Има над 35 научни публикации в национални и международни 
научни издания и цитирания, включително и в издания с импакт фактор, както и участия в 
над 23 национални и международни научни форуми. 
В началото приемът на студентите е бил 10 души, като с всяка изминала година се е увеличавал, 
за да достигне днес капацитет от 72 души. Обучението е с продължителност 3 години, през 
които се изучават задължителни, избираеми, факултативни дисциплини, учебна практика, 
включваща прилагането на съвременни дигитални методи и техники за образна диагностика, 
нуклеарна медицина и лъчелечение. Последният семестър е предвиден за преддипломен стаж, 
провеждан в реална работна среда. Учебната практика и преддипломният стаж се провеждат 
в здравните заведения в града, които имат акредитация от НАОА за обучение на студенти и с 
които МУ-Варна има сключени договори за обучение. Специалността е високотехнологична, 

Мариана Купенова, 
д.оз., ръководител УС

Екип на УС „Рентгенов лаборант“
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обучението е съобразено и организирано в съответствие с дейностите на различните образно-
диагностични и лечебни звена. Студентите имат възможност да се обучават и работят на 
апаратура от последно поколение, както в образната диагностика, така и в нуклеарната медицина 
и лъчелечението. Усвояват се и методи и техники в нуклеарномедицинската диагностика и 
метаболитна терапия – РЕТ СТ, както и съвременни методи за лъчелечение на онкологични и 
неонкологични заболявания с линейни ускорители и апарати за радиохирургия. 
Завършилите специалност „Рентгенов лаборант“ могат да продължат обучението си за 
придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалността 
„Управление на здравни грижи“ или в магистърската програма „Информационни технологии 
в здравеопазването и здравните грижи” към Факултета по обществено здравеопазване на МУ-
Варна. 
Задължителните учебни дисциплини, осигуряващи фундаменталната подготовка, са 28 на брой 
с общ хорариум 1755 часа, от които 1110 часа лекции и 645 часа упражнения. Преддипломният 
стаж е 600 часа, а учебната практика – 1095 часа. 
От създаването на специалността до момента успешно са се дипломирали не само български 
студенти, а и такива от Република Северна Македония и Република Турция.
Обучението на студентите от специалност „Рентгенов лаборант“ се осъществява от 
преподаватели от различни катедри на МУ-Варна, имащи отношение към учебния план 
и дисциплините, които се изучават в специалността. Преподавателският състав на УС 
„Рентгенов лаборант“ е висококвалифициран и мотивиран за развитие и усъвършенстване. 
Всички преподаватели от учебния сектор имат успешна колаборация и съвместни публикации 
със студенти.
Образната диагностика, нуклеарната медицина и лъчелечението са важна част от диагностичния 
и лечебен процес в системата на здравеопазването, дават възможност за поставяне на точна 
диагноза и адекватно лечение. Постоянното усъвършенстване на медицинската техника и 
апаратура и въвеждането на иновативни образно-диагностични методи за диагностика и 
лечение, както и повсеместната дигитализация на лечебния процес изискват подготвени, 
висококомпетентни рентгенови лаборанти, конкурентноспособни на пазара на труда, което е 
основна цел на обучението им.

УС „РЕХАБИЛИТАТОР“
Данни за използването на физическите упражнения като лечебно средство се откриват 
още през 3000 г. пр.н.е. Понятието „рехабилитация“ (rehabilitates, rehabilitatio), идващо от 
латинското „re“ – отново, наново и „habilis“ – изправен, използваем, означава възстановяване 
на годността и възможностите на определен субект. Днес в термина се влага широк смисъл. В 
медицински аспект рехабилитацията има приложение като основно или спомагателно лечение 
при редица състояния и заболявания. Тя представлява комплекс от различни мероприятия, 
като физикална терапия, кинезитерапия, балнеолечение, масаж и др. 
В България през 1961 в София в Медицински колеж „Й. Филаретова” се разкрива специалност 
„Рехабилитатор“. Медицински училища за рехабилитатори се разкриват в Плевен (1966), 
Пловдив (1973), Стара Загора (1994), Бургас, Добрич (1997).
В Медицински колеж – Добрич в началото лекционният курс се изнася от хабилитирани 
преподаватели от МУ-Варна: доц. д-р Г. Маринов, д.м., проф. д-р Р. Шишков, д.м., доц. д-р 
Е. Дянков, д.м., доц. д-р М. Георгиева, д.м., доц. д-р Г. Бекярова, д.м., доц. д-р И. Коцев, д.м., 
доц. д-р Ст. Стаматов, доц. д-р Т. Тодоров, доц. д-р М. Минков и др., като част от лекционния 
курс и практическите упражнения се водят от нехабилитирани хонорувани преподаватели. 
За повишаване качеството на обучението по специалните дисциплини се налага през 2001 г. 
назначаването на асистенти по кинезитерапия Елена Крайчева, Асие Феимова, Невен Цонев и 
доц. д-р Лиляна Боянова (специалност по физикална терапия). 
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През 2005 г. колежите в Добрич и Варна се обединяват, като студентите от специалност 
„Рехабилитатор” продължават обучение в Медицинския колеж – Варна. Водещи преподаватели 
са доц. д-р Лиляна Боянова, д.м. (ръководител на УС „Рехабилитатор“), и асистентите Елена 
Крайчева, Зюмбюл Наим, Невен Цонев. След конкурс са назначени през 2009 г. асистент 
Николай Недев, а през 2012 г. асистент Силвия Филкова. От 2013 г. обучението на студентите е 
пребазитано в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. Поради увеличаване капацитета на специалността 
възниква потребност от назначаването на нови асистенти. През 2016 г. академичният състав 
на УС „Рехабилитатор“ се състои от доц. д-р Параскева Манчева, д.м., и асистентите Николай 
Недев, Елена Крайчева, Силвия Филкова, Станислава Богомилова, Яни Шивачев, Донка 
Николова, Гергана Ненова. 
Ръководители на учебния сектор през годините са: доц. д-р Лиляна Димитрова Боянова, д.м. 
(9.2001–6.2012), доц. Николай Недев, д.о.з. (9.2013-5.2015 и 1.2020-7.2020), проф. д-р Параскева 
Манчева Драганова, д.м.н. (6.2015-12.2019).
Настоящият ръководител на учебен сектор „Рехабилитатор“ е гл. ас. 
Силвия Филкова, д.о.з. През 1992 г. завършва специалност „Рехабилитатор“ 
в Полувисшия медицински институт „Й. Филаретова” – София. Има 
придобити магистърски степени по здравен мениджмънт (2000) и 
рехабилитация, морелечение, уелнес и спа“ (2016) в МУ-Варна.
През 2012 г. след конкурс е назначена за асистент в УС „Рехабилитатор“ към 
Медицинския колеж на МУ-Варна. След защита на дисертационен труд на 
тема „Профилактика на гръбначни изкривявания при деца в предучилищна 
възраст” през 2017 г. получава образователната и научна степен „доктор”. 
Системно надгражда своите професионални умения и научен интерес 
в редица обучения в областта на медицинската рехабилитация и по-
конкретно гръбначните изкривявания, сред които са Scientific Exercises 
Approach to Scoliosis (SEAS) и Schroth Barcelona Scoliosis Physical Therapy 
School (BSPTS). Академичната длъжност главен асистент придобива през 
2018 г. Участва в научни мероприятия на национални и международни 
научни форуми и конгреси. Има над 50 публикации в национални и чужди 
научни издания. Член е на национални профе сионални и научни орга-
низации: Асоциацията на физиотерапевтите в България и Научното дружество по социална 
медицина.
Основните научни интереси 
и разработки на доц. Николай 
Недев са в следните области: 
Рехабилитационни грижи при 
пациенти, преживели мозъчен 
инсулт; Обхват и възможности 
на респираторната рехаби-
литация в общественото 
здраве; Рехабилитационни 
грижи при по-често срещани 
хронични заболявания; 
Усъвършенстване на студент-
ското обучение в Медицински 
колеж – Варна (иновативни 
методи и електронни форми 
на обучение).
Гл. ас. Силвия Филкова има 
научни интереси и разработки 

Силвия Филкова, д.о.з., 
ръководител УС
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в областта на промоцията и профилактика на гръбначните изкривявания и рехабилитация 
при функционални и структурни гръбначни изкривявания.
Основните научни интереси и разработки на ас. Елена Крайчева са в следните области: 
Рехабилитация при заболявания в детска възраст; Кинезитерапия в акушерството и 
гинекологията; Неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху човешкото 
здраве.
Ас. Донка Николова има научни интереси и разработки в областта на Рехабилитацията при 
заболявания на вътрешните органи; Респираторно здраве; Комплексна рехабилитация и 
психологични подходи при възрастни и стари хора.
В учебния сектор са защитени четири дисертации. Три от тях са докторски дисертации, а една 
е за научна степен „доктор на медицинските науки“. 
През годините са разработени нови учебни програми за свободноизбираеми дисциплини 
по зонотерапия от проф. д-р П. Манчева, д.м.н., и ас. Донка Николова; по Кинезитерапия 
в акушерството и гинекологията от проф. д-р П. Манчева, д.м.н., и ас. Елена Крайчева и 
Специфични физиотерапевтични упражнения при сколиоза, изготвена от гл. ас. Силвия 
Филкова, д.о.з.
Лекциите и упражненията на специалните дисциплини в сектора се преподават както следва: 
Лечебен масаж от доц. Николай Недев, д.о.з., гл.ас. Силвия Филкова д.о.з., ас. Елена Крайчева 
Кинезитерапия от доц. Николай Недев, д.о.з., гл.ас. Силвия Филкова д.о.з., ас. Елена Крайчева, 
ас. Донка Николова
Кинезиология от доц. Николай Недев, д.о.з., ас. Елена Крайчева 
Патокинезиология от доц. Николай Недев, д.о.з., ас. Елена Крайчева
Ерготерапия от ас. Елена Крайчева, гл.ас. Силвия Филкова д.о.з.
ММТ от доц. Николай Недев, д.о.з., ас. Елена Крайчева 
Асистенти от УС „Рехабилитатор“ преподават и в други учебни сектори:
• в специалност „Акушерка“ в Катедра „Здравни грижи“ – Кинезитерапия при бременни и в 

послеродовия период преподава ас. Елена Крайчева. 
• В УС „Медицински козметик“ по задължителните дисциплини Лечебен масаж и Оздравителна 

гимнастика преподава ас. Елена Крайчева.
В настоящия състав на структурата има един хабилитиран преподавател, един главен асистент 
и двама асистенти, които са зачислени в докторска програма. 

УС „МЕДИЦИНСКИ КОЗМЕТИК“
Стремежът на всички хора към физическата красота е естествен и толкова 
стар, колкото човечеството. Въпреки че професията на козметика има 
древна история, систематичните научни знания в тази област съпровождат 
развитието на медицинската наука.
Медицинската козметика заема все по-голям дял от терапевтичния арсенал 
в дерматологията и грижите за кожата. Това предполага нов поглед върху 
образованието на лицата, които предоставят консултативни и козметични 
услуги, самостоятелно или в екип с други медицински специалисти. 
Така възниква необходимостта да се въведе обучение по специалност 
„Медицинска козметика“.
Специалност „Медицински козметик“ в Медицински колеж – Варна към 
Медицински университет – Варна е създадена през 2011 г. с ръководител д-р 
Илко Бакърджиев, д.м., специалист кожни и венерически болести. Д-р Илко 
Бакърджиев завършва медицина през 1994 г. в Медицинския университет 
в морската столица. Специализира в областта на дерматологията във 

Доц. д-р Илко 
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Варна – в Клиниката по кожни и венерически болести, под ръководството на проф. д-р Златко 
Пенев, д.м.н., в София – при проф. Невена Берова, д.м.н., както и в Германия, Малта, Испания, 
Франция и Италия. Защитава докторска дисертация в областта на полово предаваните 
заболявания. Д-р Бакърджиев е автор на няколко изобретения в областта на дерматологията 
и криохирургията и множество публикации в български и международни специализирани 
дерматологични издания. Организатор е на един от най-големите дерматологични форуми в 
България – Пролетни дерматологични дни. Член е на Българското дерматологично дружество, 
Съюза на учените в България, Балканската асоциация по история на медицината, Европейската 
академия по дерматология и венерология, Международната организация по дерматоскопия и 
Скандинавското дерматологично дружество. 
През 2011 г. е приет първият випуск студенти – 14 на брой в платена форма на обучение. 
През същата година е открит и първият специализиран кабинет по медицинска козметика с 
първи преподавател по практика Маргарита Станчева. През 2012 г. е разкрит и втори кабинет 
за практическо обучение. И двата кабинета са обзаведени и оборудвани със съвременна 
апаратура, обезпечаваща провеждането на учебния процес. Последователно постъпват 
преподавателите по практика Светлана Ласкова, Десислава Гешева и Деница Димитрова. 
През 2012 г. специалността е официално акредитирана с отлична оценка и са приети първите 
31 студенти държавна поръчка. През 2013 г. д-р Илко Бакърджиев, д.м., е хабилитиран за 
„доцент“ в последствие ръководител на обособения Учебен сектор „Медицински козметик“. 
Образователно-квалификационната степен, по която се провежда обучението, е „професионален 
бакалавър“. Нивото на подготовка отговаря на съвременните постижения на медицината, в 
частност на козметологията, дерматологията, пластичната хирургия, фармацията, физикалната 
терапия, ІТ, мениджмънта и др., както и на непрекъснатото им развитие. Обучението по 
специалността се провежда в редовна форма в рамките на 3 академични години, разпределени 
в 6 семестъра. Последният семестър включва 600 часа преддипломен стаж. Задължителните 
учебни дисциплини, осигуряващи фундаменталната подготовка са: 28 на брой с общ 
хорариум 1140 часа, от които 960 часа лекции и упражнения, 840 часа учебна практика и 
600 часа преддипломен стаж. С най-голям хорариум са обща и специална дерматология, 
дерматоалергология, медицинска козметика, лазери в дерматологията, технология на лечебно-
козметични препарати, анатомия, физиология, физикална терапия, лечебен масаж, уелнес и 
спа, пластична хирургия. В Медицинския колеж – Варна са изградени зали за провеждане на 
практическо обучение, оборудвани както с базова апаратура, така и с апарати за неинвазивна 
кислородна мезотерапия, криотерапия и др., напълно отговарящи на европейските и световни 
стандарти.
През 2015 г. е създаден 
Учебен козметичен център, 
към който са обособени 
три самостоятелни 
специализирани кабинета: 
медицинска козметика – 
лице, медицинска козметика 
– тяло, и кабинет по маникюр 
и педикюр, оборудвани с 
най-съвременна апаратура. 
По време на обучението 
още от самото начало се 
набляга на практическата 
подготовка и възможността 
за самостоятелна работа 
непосредствено след 
завършване на образованието. 
Преподавателският със тав 
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активно работи в разработването и прилагането на нови козметични методи, технологии и 
средства и внедряването им в практическото обучение на студентите. През 2021 г. специалността 
отбелязва своя 10-годишен юбилей. Дипломирани са 10 випуска с общо 285 студенти. 
Медицинският козметик е медицински специалист от направление „Здравни грижи“ с висше 
образувание и ОКС „професионален бакалавър“.

УЧЕБЕН СЕКТОР „МЕДИЦИНСКИ ОПТИК“
Медицинският оптик е специалист по медицинска оптика и оптична 
корекция на зрението и има право да работи във всички оптики, 
оптични центрове, работилници и заводи, складове за оптични средства 
и офталмологични практики. Медицинският оптик е квалифициран 
да оценява, изработва и препоръчва оптични средства, както и да 
дава консултации по проблемите на зрението, включително зрителна 
рехабилитация, превенция и профилактика. В зависимост от обема на 
работата и сложността на проблема може да работи самостоятелно или под 
ръководството на лекар, специалист по очни болести.
Специалността „Медицински оптик“ е разкрита в Медицински колеж 
– Варна през 2013 г. и от проф. д-р Христина Групчева, д.м.н., FEBO, 
FICO(Hon), FBCLA, FIACLE (ръководител на Катедрата по очни болести 
и зрителни науки), като първият випуск се дипломира през учебната 
2015/2016 г. Със своя ентусиазъм, новаторство и ясен поглед в бъдещето, за 
първи път в България проф. Групчева поставя началото на бакалавърската 
степен „Медицински оптик“, като продължава да обучава и вдъхновява 

млади специалисти със своите знания, умения и професионален опит.
Специалността е изключително търсена, особено след разработване на магистърска програма 
„Оптометрист“, позволяваща надграждане на знанията в рамките на 5 години.
Образователно-квалификационната степен, по която се провежда обучението, е 
„професионален бакалавър“. Квалификационната характеристика поставя следните 
изисквания пред обучаващите се студенти: 
• обучение в Медицински колеж, редовна форма, с продължителност не по-малко от 3 учебни 

години
• достъп до обучението след завършено средно образование и успешно положени писмени 

конкурсни изпити
• обучение по задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини
• минимален хорариум по задължителните учебни дисциплини от 1440 часа, включващ 

лекционно обучение от хабилитирани в съответната област преподаватели и практическо 
обучение. 

Теоретическата и практическата подготовка по време на обучението е насочена към усвояване 
на достатъчни познания в следните насоки: фундаментални медико-биологични знания и 
задълбочена подготовка по оптика, физична и клинична рефракция; специални медицински 
знания и умения по оптика; организационно-управленски знания и умения; комуникативни, 
етични, научноизследователски, законови и др. В обучението на студентите са включени 
преподаватели и специалисти от други катедри.
Съдържанието на квалификационната характеристика на специалността съответства на 
обявените цели и е разработена в съответствие с европейските директиви и нуждите на 
потребителите, в съответствие с учебния план. 
Подготовката на студентите включва всички базови познания за работа като техник по очна 
оптика, както и нужните медицински познания с цел да се отговори на закона за здравето 
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и да се осигури възможност 
за компетентна консултация 
по проблемите на зрението. 
Завършилите специалността 
„Медицински оптик“ могат 
да намерят професионална 
реализация както в оптики 
и оптически центрове, та ка 
и в специализирани офтал-
мологични лечебни заведения. 
Броят на дипломираните 
студенти през годините са: 
2016 г. – 16, 2017 г. – 15, 2018 
г. – 10, 2019 г. – 14. От 2016 г. 
завършилите с много добър 
успех могат да надграждат 
магистратура „Оптометрист“. 
Курсът на обучение е 
двугодишен. 
От 2017 г. ръководител на УС „Медицински оптик“ е д-р Димитър Групчев, д.м. Завършва 
медицина в МУ-Варна през 2016 г. През 2020 г. завършва специализация по очни болести. 
Започва работа като преподавател през 2015 г. Автор е на редица публикации в сферата на 
очните болести и зрителни науки. Взима участие в специализирани курсове по офталмология 
в Италия, Австрия и Белгия. Участва с постер и презентация на Световния конгрес по 
офталмология през 2019 г. Съавтор е в учебник по очни болести за студенти по медицина. 
И двете специалности са нерегулирани и са съобразени изцяло с единните държавни 
изисквания. За да осигури качество на обучението, МУ-Варна оборудва най-съвременната 
лаборатория за изработка на очила и кабинет за рефракция и контактна корекция. Това са 
условия, в които студентите практически могат да получат познания в реална работна среда 
под контрола на преподаватели и асистенти. На изявените студенти се осигуряват условия за 
кариерно развитие като демонстранти, а в последствие и като преподаватели. 
Практическите занимания са неизменна и съществена част от програмата на учебен сектор 
„Медицински оптик”. Те се провеждат през трите години на обучение като естествено 
продължение на материала, преподаван по време на лекции и семинарни упражнения. 
Основната им цел е студентите да се запознаят пълно и детайлно с основните похвати и методи 
при изработката на цялостен чифт очила, както и начини за корекцията им. В спокойна среда 
и сред дружелюбен преподавателски състав студентът получава знания и умения, които са 
изключително практически насочени в сферата на очната корекция.
Занятията се провеждат във високотехнологично оборудвана лаборатория с най-съвременни 
машини за периферна обработка на диоптрични лещи и устройства за спомагателни дейности. 
Студентите преминават през всички етапи на процеса по изработка, като всеки етап завършва 
с изработено изделие и проверка от страна на водещия преподавател. На всеки студент се 
обръща персонално внимание и се следи за надграждане на теоретичните знания и покриване на 
пропуски, при установени такива. В края на всеки модул се прави обзор на знанията и уменията. 
Освен чисто техническото изпълнение на поставените задачи, се провеждат и семинарни 
занятия, по време на които се разискват реални казуси от практиката и се търсят най-добрите 
решения за справянето с тях. Всички тези похвати помагат на студентите смело и уверено 
да стъпят на професионалната сцена и с отговорност да поемат към предизвикателствата на 
очната оптика.
Бъдещите планове за професията са наднационално обучение. Започва онлайн практически 
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курс за нуждите на Русия, като се планират подобни и по-мащабни инициативи както в ЕС, 
така в цялата международна мрежа на МУ-Варна.
Перспективата пред специалността е голяма поради необходимостта от квалифицирани кадри 
в оптическия бранш. Засилва се интересът от срана на бизнеса към завършващите студенти 
поради високата им подготовка и практически умения. Предвиждат се установяване на още 
по-трайни и задълбочени връзки с бизнес средите и още по-силен обмен на студенти и лектори 
с цел да се подобри и развива практическата насоченост на специалността. 

УС „ЗЪБОТЕХНИК“
УС „Зъботехник“ е създаден през 1974 г. Приемът на студенти се извършва след положен изпит 
по скулптиране на зъб от глина. Първите преподаватели по зъботехника са Жан Даиев, Ованес 
Еремян, Павел Василев и Искра Даиева, които водят упражнения по специалните учебни 
дисциплини и практика. По това време е поканен д-р Фурнаджиев, който води лекциите по 
Технология на зъбните протези. 
През 1975 г. са назначени Стоян Караджов и д-р Христо Курудимов (зъболекар), който ръководи 
профила до 1980 г. и преподава лекционния материал по Ортодонтия, Анатомия, физиология 
и биомеханика на дъвкателния апарат и Челюстно-лицева ортопедия. След напускането на 
д-р Хр. Курудимов ръководител на профила става Ов. Еремян, който заема длъжността до 
1986 г. Следващият ръководител на профила е Жан Даиев. Базата за обучение непрекъснато се 
обновява. Приемът на студенти се увеличава, което води до необходимостта от назначаване 
на нови преподаватели – Максим Симов (1983), Румен Радев (1985) и Михаела Варнева (1986). 
Поради пенсионирането на Жан Даиев през 1995 г. за ръководител на профил „Зъботехника” 
е назначен Ст. Караджов, който напуска учебното заведение през 1997 г. и на длъжността е 
назначен Максим Симов – ръководител до пролетта на 2020 г.
През 1995 г. за преподаватели на срочен трудов договор са назначени Ненко Цветков и Стоян 
Грозданов, а през есента на 1996 г. – Емил Енчев и Минко Милев. През същата година за 
хоноруван преподавател по Технология на зъбните протези е поканен д-р Методи Абаджиев.
През 1996 с приетите промени в Закона за висшето образование ПМИ се преобразуват в 
медицински колежи с тригодишен срок на обучение и ОКС „специалист“. Обучението по 
зъботехника до 1997 г. се провежда от щатни, хонорувани и гост-преподаватели: проф. д-р 
Стефан Иванов по Зъботехническо материалознание, апаратура и инструментариум и доц. 
д-р Петър Кацаров по Технология на зъбните протези. Лекционните курсове по някои от 
специалните учебни дисциплини са водени от дентални лекари от практиката – Ив. Чолаков, 
М. Найденова, Ж. Чаушев, С. Арнаутска, Г. Радушева, доц. Сотиров, Р. Даскалова, В. Желев, доц. 
Клисаров, Т. Таргова, Ив. Бъчваров. В практическото обучение са участвали колеги зъботехници 
от практиката – А. Николчев, Л. Николчева, Г. Хаджидимов, Н. Кипровска, М. Маркова, С. 
Шаранкова, М. Златев, А. Ставрев, А. Крумов, Н. Шаранков, К. Янчев, К. Фиалковски и много 
др. През декември 2000 г. М. Симов, М. Варнева, Ст. Грозданов, Н. Цветков, М. Милев и Е. 
Енчев приключват обучението си и придобиват ОКС „бакалавър” по специалност „Здравни 
грижи и преподавател в медицински колеж” във ВМИ-Пловдив.
За няколко години лекционния курс по Анатомия и морфология на зъбите с рисуване, 
скулптиране и моделиране се провежда от проф. д-р Спасимир Николов. 
От 2006 г. колежът става основно звено в МУ-Варна. 
След влизането на България в Европейския съюз за приравняване на българските 
образователно-квалификационни степени с европейските с постановление на МС, е приета 
Наредба за ЕДИ за придобиване на висше образование по специалност „Зъботехник” от 
професионално направление „Здравни грижи” за образователно-квалификационна степен 
„професионален бакалавър”. 
След създаването на Факултета по дентална медицина преподаватели от катедрите по 
Протетична дентална медицина и Материалознание, водят лекционните курсове по някои от 
специалните учебни дисциплини – проф. д-р М. Абаджиев, проф. Ц. Дикова и асистентите С. 
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Симеонов, К. Ногалчев, Ив. Бъчваров, Р. Василева и Г. Костадинов.
През декември 2011 г. преподавател М. Варнева е зачислена в свободна 
форма на докторантура, която приключва през юни 2013 г. след успешна 
публична защита. Тя е първият преподавател по специалността (в 
България), който е защитил докторска дисертация.
По идея на проф. А. Керековска от април 2013 г. в МК ежегодно се провежда 
кандидат-студентски курс „Въведение в моделирането“, който се радва на 
все по-голям интерес сред кандидат-студентите по специалността.
От есента на 2013 г. учебен сектор „Зъботехник“ разполага с девет учебни 
зали, обзаведени със зъботехнически маси и апаратура, за провеждане на 
учебно-практически занятия и учебна практика. Модернизираната база на 
учебния сектор дава възможност на студентите да се запознаят с новите 
технологии, за които има апаратура и консумативи, и да получат добра 
основа, върху която да надграждат знания, умения и професионални 
компетенции. 
Поради увеличаване на приема след проведен конкурс в началото на учебната 2013/2014 г. са 
назначени Светлана Пенева и Ани Атанасова.
В края на 2014 г. стартира Проект № Б02/19 от 19.12.2014 г. по фонд Наука към МУ-Варна ,,3D 
принтиране и приложението му в съвременните методи за лечение в протетичната дентална 
медицина“. По проекта работят хабилитирани и нехабилитирани преподаватели от Факултета 
по дентална медицина и преподаватели от УС „Зъботехник“ – ас. М. Симов, преподавател Св. 
Пенева и зъботехник Д. Павлова. 
През 2015 г. ас. М. Симов е зачислен като докторант в свободна форма към катедрата по 
„Здравни грижи”. В последствие са зачислени Светлана Пенева, Минко Милев и Ненко 
Цветков. През септември 2015 г. преподавател М. Варнева, д.м., придобива академично звание 
,,доцент“ в МК, УС „Зъботехник”. През 2016 г. успешно защитават дисертационните си трудове 
и се хабилитират ас. Максим Симов и преподавател Светлана Пенева по научна специалност 
„Управление на здравните грижи“. През 2016, 2017 и 2018 г. трима преподаватели (Минко 
Милев, Ненко Цветков и Ани Атанасова) придобиват ОНС „доктор” по научна специалност 
„Управление на здравните грижи”. През 2018 г. след конкурс на длъжност „преподавател висше 
училище“ в УС „Зъботехник“ е назначена Нела Калпакчиева.
Доц. Минко Милев, доктор, е ръководител на УС „Зъботехник“ от пролетта на 2020 г. 
Завършва специалност ,,Зъботехника“ в ПМИ – Варна през 1994 г., а от 1996 г. е преподавател 
по специалността. През 2000 г. придобива бакалавърска степен по здравни грижи във 
ВМИ-Пловдив. През 2013 
г. придобива магистърска 
степен по управление на 
здравни грижи в МУ-Варна. 
През 2016 г. по негова идея 
е разработена и внедрена 
иновативна система за 
оценяване на кандидат-
студентите по специалност 
„Зъботехник“ в МК-Варна. 
След успешна защита на 
дисертационен труд на тема 
„Интегрирани комуникации в 
работата на зъботехническата 
лаборатория” през 2016 г. 
придобива ОНС „доктор” 
по научна специалност 
„Управление на здравните 
грижи”. От 2018 г. е доцент 
по научна специалност 

Доц. Минко Милев, 
доктор, ръководител УС

Екип на УС „Зъботехник“
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„Управление на здравните грижи“. Основните му интереси са в областта на естетика в 
зъбопротезирането, технология на зъбните протези и зъботехническо материалознание. Има 
около 40 публикации в списания и 5 цитирания на научните трудове. От 2012 г. редовно участва 
в национални и международни научни форуми и конференции с 20 доклада публикувани в 
сборници. През 2017 и 2018 г. участва в мобилност по програма „Еразъм+“ в Естония Tallinn 
Health Care College. Член е на БАЗ. 
За последните пет години са обучени 190 зъботехници, които успешно се реализират в 
практиката:

Випуск 2016 Випуск 2017 Випуск 2018 Випуск 2019 Випуск 2020
45 39 34 37 35

Задължителните учебни дисциплини, осигуряващи фундаменталната подготовка, са 20 на брой 
с общ хорариум 2880 часа, от които 728 часа лекции, 787 часа упражнения и 1365 часа учебна 
практика. Преддипломният стаж е 600 часа. През курса на обучение студентите са длъжни да 
изберат минимум 2 от предлаганите 7 избираеми учебни дисциплини.
За периода 2011/2020 г. са отпечатани над 219 научни труда на преподаватели от УС „Зъботехник“, 
включващи: дисертационни трудове (6); монографии (4); учебни помагала (4); регистриран 1 
полезен модел в Патентното ведомство на Р България (от доц. М. Варнева, д.м.).

Активно е и участието на 
студентите в провежданите 
ежегодни научни сесии на 
Медицинския колеж от 
2012 г. 
Медицински колеж – Варна 
реализира обучението 
по специалността „Зъбо-
техник” с професионална 
квалифи кация „Зъбо-
техник” и ОКС „профе-
сио нален бака лавър”, като 
се съчетават междуна род-
ните стандарти и изиск-
вания към професията 
с акцент на нейната 
хуманност и обществена 
значимост.
Макар и сравнително 
от скоро, само от 47 
години, обучението по 
зъботехника във Варна има 
традиции и перспективи. 
Свидетелство за тради-
циите са многото успеш-
но реализирали се в 
практиката специалисти и 
тяхната удовлетвореност. 
Новите студенти, избрали 
професията „Зъботехник“ 
в Медицински колеж към 
МУ-Варна, са бъдещето 
и перспективите пред 
учебното заведение.

Екип на МК - Варна

Отдел административен на МК - Варна
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Директор на Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации 
и спорт (ДЧЕОКС) от 2014 г. е проф. Иван Мерджанов, д.п. Роден е на 
03.04.1962 г. във Варна. Завършва Първа езикова гимназия (немски език) 
във Варна и немска филология във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и 
университета в Росток, Германия през 1987 г. Придобита специалност – 
немска филология. Специализира съвременна немска литература във В. 
Търново. Гимназиален учител е в Провадия (1987–990) и преподавател 
и ръководител на Катедрата по чужди езици на Стопанска академия 
„Д.А. Ценов“ – Свищов (1990–1992). От 1992 г. е преподавател и старши 
преподавател по специализиран немски език за медицински цели към 
Катедрата по чужди езици, а по-късно в Департамент по чуждоезиково 
обучение, комуникация и спорт към МУ-Варна. Има над 60 публикации 
и участия в научни конференции, специализира в Залцбург, Дюселдорф, 
Кремс, Берлин и Мюнхен. Основни научни разработки в областта на 
методиката на чуждоезиковото обучение, дидактиката на електронното 
обучение и приложението на дигиталните медии в преподаването на 
специализиран чужд език. През март 2013 г. придобива образователната 
и научна степен „доктор“, а от 2014 г. е доцент и директор на ДЧЕОКС. На 16 януари 2020 г. е 
избран за професор в катедра „Западни и класически езици“ на департамента.
Организатори „Учебна дейност“ са Аксел Юсеин Ниязиева и Мариана Петрова Белова.

История и развитие на департамента
Департаментът по чуждоезиково обучение, комуникация и спорт е наследник на Катедрата 
по чужди езици, основана през септември 1962 г. В съответствие с изискването на ЗВО с 
решение на Общото събрание от 26 юни 2000 г. е приета нова структура на МУ-Варна, в която 
Катедрата по чужди езици се трансформира в езиков департамент. Новото структурно звено 
на Медицинския университет е утвърдено като Департамент по чуждоезиково обучение, 
комуникация, педагогика и спорт от МОН през март 2001 г. (писмо изх. № 10646/ 27.03.2001 г.) 
Първите преподаватели в Катедрата по чужди езици при МУ-Варна са Лиляна Димитрова – по 
руски език и Меглена Димова – по немски език. Скоро към тях се присъединяват преподавателите 
Светлана Георгиева – по латински език и Лиляна Маринова – по френски език. Те полагат 
основите на научнообосновано чуждоезиково обучение за медицински цели, което се оформя 
като водещ принцип в по-нататъшното развитие на това академично звено. От създаването си 
досега департаментът допринася всестранно за съвременната европейска визия на МУ-Варна 
и го утвърждава като модерно висше училище, подготвящо професионалисти за бъдещето. 
През периода 1962–1992 г. ръководител на катедрата е доц. д-р Лиляна Димитрова, която 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО 
ЧУЖДОЕЗИКОВО 
ОБУЧЕНИЕ, 
КОМУНИКАЦИИ, 
ПЕДАГОГИКА И СПОРТ

Проф. Иван 
Мерджанов, д.п., 

директор на ДЧЕОКС
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завършва руска филология през 1956 г., специализира в МГУ, СССР, защитава докторска 
дисертация през 1975 г. и е избрана за доцент през 1981 г. Автор е на учебни помагала, речници, 
учебници, както и организатор на периодично провеждани научнопрактически конференции 
от Катедрата по чужди езици в рамките на научните сесии на МУ-Варна и съорганизатор 
на научните конференции по наукометрия и лингвистика на научен текст. През 2007 г. доц. 
Лиляна Димитрова е удостоена с наградата „Почетен знак със синя лента“ на МУ-Варна. 

От 1995 до 2001 г. ръководител на Катедрата по чужди езици е проф. д-р 
Виолета Тачева, която е избрана за директор на департамента през 2001 г. 
и остава негов директор до 2014 г. Тя завършва българска филология във 
ВТУ и спечелва конкурс за редовен преподавател в катедрата през 1980 г. 
Специализира в БАН и в Института по приложна лингвистика в Единбург, 
Шотландия, а като докторант на Института за български език към БАН 
защитава докторска дисертация през 1996 г. През 2000 г. е избрана за доцент, 
а от 2015 г., след проведен конкурс, е професор в Катедрата по славянски 
езици и комуникация към департамента. Автор е на 5 монографии, 5 студии, 
12 учебника, 5 речника, 4 учебни помагала, 90 статии и доклада, рецензент 
в 20 научни журита за присъждане на образователни и научни степени и 
длъжности в различни български университети, научен ръководител на 3 
успешно защитили докторанти. Професор д-р Виолета Тачева е наградена 
от ръководството на Медицинския университет с най-високото отличие 
„Почетен знак със синя лента“ през 2014 г., а през 2018 г. получава награда 
„Варна“ за утвърждаването на Варна като международен и национален 
културен и академичен център, за всестранното популяризиране на 

българския език в Европа и за високите научни постижения в областта на висшето образование. 
Обучението по чужди езици и комуникация в МУ-Варна е прагматично и ориентирано 
изцяло към спецификата на чуждия език с оглед на професионалните нужди на конкретна 
специалност – устни и писмени контакти в определена научна или професионална област със 
специалисти от други страни, свободно ползване на научна литература на чужд език, участия 
в международни научни изяви. Тенденцията за изграждане на общоевропейско образователно 
пространство и развитието на европейските университетски мрежи превръща департамента в 
необходимо и полезно структурно звено на МУ-Варна
В условията на XXI век департаментът се превърна в основно академично звено, което не само 
осигурява езиковото обучение по медицински латински, български, английски и немски език 
на студентите от четирите факултета и Медицински колеж, но първи въвежда електронни 
форми на обучение по български и немски език, предложи онлайн-курсове и тестове, както и 
електронни изпити за българските и чуждестранните студенти от всички специалности.
От 2006 г. департаментът е официален представител за Европа на Европейския езиков 
консорциум при създаването на тестове по български език като чужд за всички нива за доказване 
на писмено и устно владеене на български език в цял свят. Високият професионализъм на 
преподавателите – автори на тестовете по български език, допринасят за избирането на 
департамента и за национален център за цяла България. Така от 2011 г. към департамента 
се създава Европейски езиков център – Варна, за провеждане на тестове за установяване на 
езикова компетентност по български, английски, немски и руски език като чужд.

Учебна дейност
Департаментът осъществява обучение по чужди езици за специални цели, комуникация и 
спорт на студенти, докторанти и специализанти от всички специалности на Медицинския 
университет в задължителната и свободноизбираемата програма. За целите на обучението 
по чужди езици се използват най-новите постижения в световната теория и практика на 
чуждоезиковото обучение, авторски специализиран онлайн-курсове и актуални учебници и 
помагала, разработени от преподавателите по отделните дисциплини. От 1990 г. към катедрата 

Проф. Виолета Тачева, 
д.п., директор на 
де пар тамента (1995-
2001)



387

е създаден подготвителен курс по български език за чуждестранни студенти и специализанти, 
а от 2009 г. се открива и подготвителен курс по английски език за медицински специалности, 
който подготвя и изпитва чуждестранни кандидат-студенти по медицина и дентална медицина 
за англоезичната програма.
Учебната дейност на департамента обхваща годишно между 13 000 и 15 000 академични лекции 
и упражнения по дисциплините:
• латински език за медицина, дентална медицина, фармация, обществено здравеопазване, 

медицински сестри, акушерки и всички специалности от Медицински колеж;
• съвременни европейски езици (английски, немски, руски) за медицина, дентална 

медицина, фармация, обществено здравеопазване, медицински сестри, акушерки и всички 
специалности от Медицински колеж;

• общ български език като чужд и специализиран български език за медицина, дентална 
медицина, фармация на нива от А1 до С1;

• бизнес комуникация за здравен мениджмънт, здравни грижи и обществено здравеопазване;
• медицинска комуникация – медицина, дентална медицина, фонетика, съвременен български 

език, психолингвистика за логопеди комуникативни умения за висш мениджмънт;
• физическо възпитание и спорт за българските и чуждестранните студенти.
Проверката и оценката на езиковите знания и умения се осъществява чрез модерна комплексна 
система от междинни и финални тестове с обхващане на всички речеви умения в писмена 
и устна форма. За тестовете по всички дисциплини са изготвени необходимите тестови 
спецификации съобразно световните стандарти. От 2015 г. изпитите по български и немски 
език, а от 2017 г. и по латински език, се провеждат в електронен формат в компютърните зали 
на МУ-Варна. От 2020 г. всички изпити в департамента протичат дистанционно в електронен 
и видеоконферентен формат в електронната платформа на университета при максимална 
сигурност и обективност на изпитните резултати. 

Научна дейност
Основните области за научноизследователска дейност на преподавателите в департамента 
са: когнитивна и приложна лингвистика, сравнително езикознание, теория и методика на 
чуждоезиковото обучение за специални цели, дидактика на електронното и дистанционното 
обучение. 
От 1998 г. департаментът организира и провежда традиционно на всеки три години авторитетни 
международни теоретико-практични научни конференции по приложна лингвистика в 
България с фокус върху научните изследвания в следните основни области:
• Чужд език и научно-професионално развитие;
• Професионална реализация и бизнес чрез чужд език;
• Лингвистични, социолингвистични, психолингвистични и културологични аспекти на 

специализираното езиково обучение;
• Нови технологии, стратегии и подходи в специализираното езиково обучение.
Тези конференции се превръщат в уникален форум за среща на езикови специалисти и 
за представяне на най-новите постижения в чуждоезиковата теория и практика. Много 
чужди и български лингвисти свързват Медицинския университет във Варна с перфектно 
организираните и проведени на високо равнище конференции. През периода 2014–2020 г. се 
провеждат три издания на този традиционен форум с участници от всички водещи български 
университети и от чужбина – Германия, Унгария, Сърбия, Румъния и др. Последната – девета 
конференция – се проведе изцяло в онлайн формат с повече от 50 участници от страната и 
чужбина. 
За периода от 2012 г. до 2020 г. в департамента са издадени 8 монографии, над 15 учебника 
и учебни помагала, разработени и актуализирани са повече 80 учебни програми по 
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различни дисциплини в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение. През същия 
период преподавателите от департамента са направили над 270 публикации в български и 
чуждестранни издания и са участвали в над 40 национални и международни конференции и 
конгреси. 
Департаментът е осъществил 5 международни и 2 национални проекта по програмите 
„Темпус“, „Грундвиг“, „Леонардо“, „Сократ“ и „Еразъм+“, чрез които през периода 1996–
2020 г. се осъществи научно-методическа и езикова квалификация на преподаватели чрез 
30 специализации в Шотландия, Германия, Испания, Финландия, Турция, Латвия и бяха 
разработени електронни ресурси и курсове по специализиран английски, немски и български 
език както за нуждите на МУ-Варна, така и за обучаващи се от цял свят. 
Защитени дисертационни трудове през периода 2012–2020 г.: Иван Мерджанов (2013), Мария 
Костова (2013), Албена Добрева (2014), Силвена Ставрева-Доростолска (2014), Илина Дойкова 
(2016), Надежда Амуджиева (2017), Евдокия Скочева-Шопова (2018), Жулиета Виденова (2019).
Зачислени в свободна докторантура: ст. преп. Катерина Пенева, ст. преп. Йорданка Стефанова 
и преп. Даниела Иванова.
В рамките на департамента функционират 2 катедри и 1 учебен сектор по физическо възпитание 
и спорт. Катедрата по славянски езици и комуникация е създадена през 2014, като ръководител 
до 2018 г. е проф. Виолета Тачева, д.ф., а от 2018 г. – доц. Албена Добрева, д.ф. Катедрата по 
западни и класически езици функционира от 2018 г. с ръководител доц. Илина Дойкова, д.ф. 

Академичен състав
Академичният състав на департамента включва 32 преподаватели на основен трудов договор: 
5 хабилитирани преподаватели (2 професори и 3 доценти), 15 старши преподаватели и 12 
преподаватели. В щата на департамента са включени двама организатори учебна дейност и 

хигиенист.
През различни периоди от 
време в катедрата са работили: 
Никола Делев и Петя Монева 
(френски език), Стоянка 
Михова (руски и български 
език), Руска Василева, Йордан 
Котев, Светла Георгиева, 
Миглена Маринова, Даринка 
Георгиева (български 
език), Пепа Смядовска, 
Румяна Слабакова, Снежана 
Донева, Анета Докова, 
Йоанна Рачовска, Светла 
Трендафилова, Валентина 
Райнова (английски език), 
Емилия Георгиева и Тодорка 
Александрова (латински 
език).Екип на ДЧЕОКС
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КАТЕДРА „СЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ И КОМУНИКАЦИЯ“

Ръководител на катедрата от 2018 г. е доц. Албена Добрева, д.ф. Родена на 
23.04.1977 г. Завършва специалност „Българска филология“ във ВТУ „Св. 
св. Кирил и Методий“, като придобива и магистратура по български език 
през 2000 г. През 2014 г. защитава дисертация в Софийски университет „Св. 
Климент Охридски“, а се хабилитира като доцент през 2018 г. с монографията 
„Как говорим за здраве“. През 2016 г. завършва и специалност „Английска 
филология“ в ШУ „Епископ Константин Преславски“. Автор е на 1 
монография, 1 студия, съавтор в 10 учебника, 1 речник, 2 учебни помагала, 
42 статии и доклада. Участва като рецензент в научна конференция и в 
научно жури. Доц. Добрева е координатор и експерт (изпитващ и съставител 
на тестове) по български език като чужд към Европейския консорциум за 
сертифициране на постиженията по съвременни езици – гр. Печ, Унгария.
Катедрата по славянски езици и комуникация като структура в Департамента 
по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт е създадена през 2014 
г. В нея работят 14 висококвалифицирани преподаватели по български 
език и 1 преподавател по български и по руски език, от които – три са 
хабилитираните лица, четирима доктори по български език и трима зачислени докторанти, 
осем са старши преподаватели, и трима преподаватели. Първият ръководител в периода 2014–
2018 г. е проф. Виолета Тачева, д.ф. Научната дейност, първо като УНС и след това като катедра, 
се поддържа активно с подготовката, организирането и участието в девет международни 
форума на департамента. Членовете на Катедра „Славянски езици и комуникация“ имат 
научни интереси и разработки, като ежегодно вземат участие в престижни международни 
форуми и списания с над 20 доклада, статии и студии, в следните области: български език като 
чужд за общи и академични цели, съвременен български език, психолингвистика, стилистика 
на научната реч, теория на текста, електронно обучение, дигитални медии и дистанционни 
образователни технологии в педагогическата практика, клинична терминология и комуникация, 
комуникативни умения в медицинската и денталната практика, бизнес комуникация и PR в 
здравеопазването. Учебната дейност на катедрата обхваща воденето на академични лекции и 
упражнения по дисциплините: общ български език за чуждестранни студенти в специалностите 
медицина и дентална медицина, ниво А1-А2; общ български език, ниво В1-В2; български 
език като чужд за студенти по 
медицина, дентална медицина 
и фармация – БЕО, първи 
и втори курс, медицинска 
комуникация – медицина, 
ден  тал на медицина, фонетика, 
съв  ре  менен български език, 
пси хо линг висти  ка за ло го -
педи, комуникативни уме-
ния – медицински козме-
тик, медицински оптик, 
медицински лаборант, аку-
шерки, медицински сестри и 
др. (медицински колеж, ФОЗ). 
Обучението на студентите 
се провежда присъствено и 
онлайн в учебната платформа 
Blackboard със съвременни и 
модерни учебни материали: 

Доц. Албена Добрева, 
д.ф., ръководител 

катедра

Екип на Катедра по славянски езици и комуникация
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учебни единици на книжни носители, онлайн материали, над 800 електронни тестове, над 50 
видеофилма и аудиозаписи. Академичното обучение на студентите в МУ-Варна се допълва с 
езикова практика, провеждана всяка пролет до Пловдив и Перперикон. Издателската дейност 
на Катедра „Славянски езици и комуникация“ е солидно представена чрез отпечатването на 
повече от 5 монографии, 20 учебника, от които 18 по български език и 2 по руски език, 10 учебни 
помагала, 5 учебни речника (за студентите по медицина и дентална медицина, англоезична и 
българоезична програма), участие в 9 сборника от научни конференции с над 2500 стр., както 
и 1 електронен учебник и два онлайн видеокурса по общ български език – А1-А2 и В1-В2. 
Участието на членовете на катедрата в проекти се забелязва в изпълнението на 6 международни 
и 3 национални проекта за чуждоезиково обучение за медицински цели на обща стойност 
1 300 000 евро. Всички преподаватели са членове (като изпитващи и автори на тестовете по 
български език) на Консорциума за сертифициране на постижения по съвременни езици със 
седалище, гр. Печ, Унгария. Партньори на катедрата: Медицински университет – София, СУ 
„Св. Климент Охридски“, Университетът в гр. Печ, Унгария, Университетът в гр. Ялова, Турция 
и др.
Академичен състав: доц. Албена Недкова Добрева, д.ф. – ръководител катедра; проф. Виолета 
Горанова Тачева, д.ф.; доц. Силвена Николова Ставрева-Доростолска, д.ф.; ст. преп. Евдокия 
Стефанова Скочева-Шопова, д.ф.; ст. преп. Веселина Андонова Няголова; ст. преп. Севда 
Иванова Христова; ст. преп. Йорданка Тодорова Стефанова; ст. преп. Катерина Георгиева; 
ст. преп. Петър Петров Фотев; ст. преп. Петя Георгиева Райкова; ст. преп. Даниела Миткова 
Танчева-Стефанова; преп. Валентина Тихомирова Симеонова; преп. Даниела Христова 
Иванова; преп. Йордан Руменов Рачев.
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Доц. Илина Дойкова, 
ръководител катедра

КАТЕДРА „ЗАПАДНИ И КЛАСИЧЕСКИ ЕЗИЦИ“

Ръководител на Катедра „Западни и класически езици“ е доц. Илина 
Цветанова Дойкова – филолог, доцент по английски език за медицински 
цели. Родена е на 22.02.1967 г. във Варна. Завършва Първа езикова гимназия 
във Варна (английски и немски) и филология във ВТУ „Св. св. Кирил и 
Методий” (1986–1991) с придобити специалности английска филология и 
българска филология. Завършва специализация „Проблеми на обучението 
по български език като чужд“ в Софийския университет (2015). Работи като 
двуезичен преподавател, старши и гл. асистент по английски за специални 
цели в ИУ, ТУ-Варна и Висше училище по приложни науки в гр. Хамбург. 
Била е ръководител езиков център към БМКЦ – Варна, ръководител на 
Българското училище в гр. Хамбург и академичен директор на Висшето 
училище по мениджмънт – Варна. През 2015 г. придобива образователна и 
научна степен „доктор“, а от 2018 г. е избрана за доцент на МУ-Варна и за 
ръководител на катедра „Западни и класически езици“ към ДЧЕОКС. 
Катедра „Западни и класически езици“ е основана през 2018 г. и е в 
състав: проф. Иван Мерджанов (немски език), ст. преп. Лъчезар Попов (английски език), ст. 
преп. Славея Горанова (английски език), преп. Цветелина Вътева (английски език), ст. преп. 
Надежда Амуджиева, д.ф. (латински език), ст. преп. Веселин Стойков (латински език), преп. 
Стела Петрова (латински език) и преп. Ивана Икономова, д.ф. (латински език). Катедрата 
предлага задължително специализирано обучение по английски, немски и латински език 
за студентите от факултети „Медицина“, „Дентална медицина, „Фармация“, „Обществено 
здравеопазване“ и Медицински колеж на МУ-Варна и свободноизбираеми дисциплини по 
чужд език за професионални цели. Преподавателите по латински, английски и немски език 
за медицински цели са автори на учебни, речникови и тестови материали, съобразени със 
световните стандарти.
Мисията на Катедра „Западни и класически езици” е да постига високо качество на обучението 
по специализиран чужд език и професионалната комуникация, което способства за 
формирането на компетентни здравни специалисти. Основната цел на катедрата е да изгражда 
знания, умения и компетентности по чужд език за успешна научно-професионална реализация 
и да въвежда нови технологии в езиковото обучение. 
Международната дейност 
е един от приоритетите на 
катедрата. Членовете на 
катедрата в сътрудничество 
с другите преподаватели от 
департамента участват актив-
но в 4 големи международни 
и 1 национален проект за 
чуждоезиково обучение за ме-
дицински цели. По програма 
„Еразъм+” в периода 2018–
2021 г. успешно се осъщест-
вява международен проект 
за онлайн-обучение по анг-
лийски и немски език за 
ме дицински специалисти 
HELP2 с партньори от Чехия, 
Словакия, Германия, Литва, 
Румъния и Португалия.

Екип на Катедра по западни и класически езици
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УЧЕБЕН СЕКТОР ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

Ръководител на УС по физическо възпитание и спорт от 2007 г. е ст. преп. 
Жулиета Георгиева Виденова, д.уоз. Родена на 22.05.1970 г. във Варна. 
Завършва НСА „В. Левски“ – София през 1994 г. Придобити специалности: 
треньор по лека атлетика и учител по физическо възпитание. От 2003 г. e 
преподавател в МУ-Варна.
Със създаването на ВМИ-Варна през 1962 г. се основава и студентският 
спортен клуб „Медик” с преподаватели Мария Божкова и Иван Иванов. 
За работата на клуба отговарят заместник-ректорите на ВМИ-Варна. През 
1962–1974 г. постъпват: Георги Ставрев, Мичо Мичев, Янчо Милков и 
Момчил Проданов. Тогава с решение на Академичния съвет на ВМИ-Варна, 
се създава Катедрата по физическо възпитание и спорт. За ръководител 
на катедрата е избрана ст. преподавател М. Божкова. През 1977–1992 г. 
ръководител на катедрата е Г. Ставрев (с изключение на периода 1989–1991 
г., когато катедрата е поверена на доц. Илия Димитров, специалист по 
лечебна физкултура). През 1992 г. катедрата се трансформира в Сектор по 
физкултура към Учебния отдел на университета с отговорник М. Проданов. 

От март 2001 г. секторът се включва в Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации 
и спорт.
За учебната и тренировъчната дейност на студентите са предоставени две спортни зали на 
територията на МУ-Варна, една за практикуване на спортовете баскетбол, волейбол и тенис и 
втора – фитнес зала, която студентите посещават в задължителните учебни часове. Физическото 
възпитание е задължителна форма на обучение за студентите от всички специалности на 
четирите факултета на МУ-Варна и на Медицински колеж. Съществува и свободна форма на 
обучение за студентите от всички курсове по спортовете: баскетбол, волейбол, тенис, лека 
атлетика, карате и бодибилдинг.
От учебната 2012/2013 г. студентите имат възможност да избират спорт, с който да се занимават в 
часовете по физическо възпитание. Най-изявените в спортно отношение студенти се включват 
в сформираните представителни отбори на университета, като с тяхната подготовка се заемат 
професионални треньори. Техният труд и спортният устрем на студентите водят до завоюването 

за първи път в 16-годишната 
история на Варненската 
универсиада на титлата 
„комплексен победител“ през 
2015 г. Този успех е оценен 
високо от ръководството на 
университета с връчването 
на „Академична награда със 
синя лента“ за Учебния сектор 
по физическо възпитание 
и спорт. През последните 
години са спечелени стотици 
медали от градски, регионални 
и държавни първенства, както 
и от международни турнири. 
Спортовете с традиционно 
силно участие в университета 
са плуване, тенис, волейбол, 
футбол, баскетбол, тенис на 

Ст. преп. Жулиета 
Георгиева Виденова, 
д.уоз, ръководител УС

Екип на УС по физическо възпитание
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маса, лека атлетика. През 2017 г. университетът придобива три плавателни съда, включително 
и ветроходна яхта „Хигия“, която служи като база за провеждане на практическо обучение по 
ветроходство. Университетският отбор се утвърждава като пълноправен и конкурентен член 
във ветроходните среди в България.
През 40-годишната си история учебният сектор организира десетки зимни и летни спортни 
лагери и турнири по игровите форми на масовата физкултура. Катедрата е дългогодишен 
участник в националните студентски групи и финалите на общостудентските игри. Връх на 
спортното майсторство е участието в олимпийските игри на четирима студенти медици. На 
олимпиадата през 1968 г. в Мексико участват Мария Николова и Юлиян Русев (плуване) и 
Райна Атанасова (гимнастика). На олимпиадата в Москва през 1980 г. участва Бинко Колев, 
който е и европейски вицешампион на 800 м през 1979 г. във Виена и участник на Универсиадата 
в Мексико през 1980 г.
Състав на Учебен сектор по физическо възпитание и спорт: ст. преп. Жулиета Георгиева 
Виденова, д.уоз. – ръководител; ст. преп. Ивелина Славчева Чекоева; ст. преп. Даниела Антонова 
Петрова; преп. Георги Георгиев Филипов; преп. Любен Иванов Чобанов; преп. Борис Митков 
Янков; преп. Юли Юриев Василев; преп. Златка Янева Радуканова; преп. Галина Димова Дикова.
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Филиалният факултет в гр. Добрич (тогава Толбухин) е открит на 16.12.1978 г. Първият учебен 
ден започва с 98 студенти от III курс с 5 доценти и 11 асистенти. Доц. д-р Алекси Майсторски е 
зам.-декан и ръководи всички дейности по подготовката на базата и организацията на учебния 
процес. Първите доценти са: д-р Димитър Марков, д-р Иван Козарев, д-р Венета Гърдевска и 
д-р Неделчо Георгиев. Месец по-късно към тях се присъединяват доц. д-р Иван Цончев и доц. 
д-р Енчо Калчев.

През първите години про-
дължават усилени строител-
ни и реконструк ционни дей-
ности за разширяване на 
базата, особено на клинич-
ните дисциплини. Надстроя-
ва се етаж върху сградата 
на Окръжната болница, 
разкрива се Психиатрична 
болница, полагат се основите 
на нов Хирургичен корпус. 
Последният е заложен 
върху канадски проект с 8 
операционни зали, свързани 
с околовръстен коридор, 
позволяващ еднопосочно 
регулиране на потока от 
болни и персонал. Осигурени 
са добре оборудвани зали за 
КАРИЛ. Така се гарантира 
независимост на оперативната 

дейност на хирурзи, ортопеди, неврохирурзи и на специалистите по очни и УНГ болести. 
Стопанската част е изведена от болницата и се свързва с последната посредством тунел. 
Откриването на този съвременен хирургичен комплекс става през 1986 г. Преди това (1979–
1980) щатът на филиалния факултет се попълва с нови хабилитирани лица: доц. д-р Иван 
Стаменов, доц. д-р Георги Марков, доц. д-р Любомир Иванов, доц. д-р Димитър Арнаудов, доц. 
д-р Иван Янчев, доц. д-р Денчо Цоневски. По-късно (1981–1982) са избрани доц. д-р Петър 
Бояджиев, доц. д-р Лука Пранчев, доц. д-р Димитър Божилов, доц. д-р Иван Попов, доц. д-р 
Иван Йовчев, доц. д-р Пенка Сучкова. През 1984 г. постъпват на работа доц. д-р Димитър 
Минчев и доц. д-р Георги Попов, а също доц. д-р Михаил Делийски, доц. д-р Ана Белчева, доц. 
д-р Димитър Камбуров, доц. д-р Сениха Солакова и доц. д-р Емилия Пейчева. Академичният 
съвет на МУ-Варна избира и първия професор във факултета д-р Енчо Калчев – 1986 г.
Ръководители (декани) на факултета последователно са доц. д-р Димитър Марков (1979–1983), 
доц. д-р Димитър Божилов (1983–1989) и проф. д-р Енчо Калчев (1989–1993).
Броят на студентите, обучавани след III курс във факултета, непрекъснато нараства. От 195 

ФИЛИАЛЕН 
ФАКУЛТЕТ НА ВМИ-
ВАРНА В ДОБРИЧ

Откриване на филиалния факултет в гр. Добрич
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(1978–1979) достига 319 (1985–1986). През есента на 1982 г. става дипломирането на първите 
85 възпитаници на факултета. До закриването му броят им достига 697.
Присъствието на факултета в Добрич води до подобряване на диагностичната и лечебната 
дейност в катедрите и клиниките по ортопедия, съдебна медицина, неврология, патоанатомия, 
рентгенология, детски болести и радиоизотопна диагностика. Провежда се регулярно лечебно-
консултативна и организационно-методична помощ в окръзите на Североизточна България.
Окръжната болница като база на факултета почти удвоява болничните легла. Разкриват се Трето 
вътрешно (Гастроентерологично) отделение, Клиника по ендокринология, неврохирургия и 
радиоизотопна диагностика. Във всяка клиника се вливат нови кадри – асистенти. Повечето от 
тях са с по две специалности. Така успоредно с подобряване и разширяване на болничната база 
се изграждат специалности по много медицински профили за един голям район от страната 
и за значително повишаване на диагностичните възможности на съществуващите структури, 
чрез нови методи, технически и лабораторни средства. Успоредно с това се увеличава обемът 
на научноизследователската работа. Защитени са докторантури от преподавателския състав 
на факултета (д-р Искрен Коцев, д-р Нели Спасова, д-р Борислав Дърленски, д-р Димитър 
Ганчев, д-р Белчо Белчев и д-р Щерю Иванов) и на Окръжната болница (д-р Петър Мънгов, д-р 
Петър Станчев, д-р Тошо Тошев, д-р Йосиф Георгиев, д-р Софка Берова, д-р Васил Желязков, 
д-р Илия Кръстев). Защитени са две дисертации за доктори на науките (проф. д-р Енчо Калчев 
и доц. д-р Белчо Белчев). Хабилитирани са и кадри от щата на болницата (доц. д-р Тошо Ташев, 
доц. д-р Васил Желязков и доц. д-р Петър Мънгов) и на факултета (доц. д-р Нели Спасова, доц. 
д-р Искрен Коцев, доц. д-р Белчо Белчев и доц. д-р Борислав Дърленски).
Проведени са семинари по медицинска статистика (1986) с участието на проф. д-р Димитър 
Сепетлиев и по организация и управление на диагностично-лечебната и научната дейност 
(1987) под ръководството на проф. д-р Алекси Вълчев.
Филиалният факултет е организатор на четири конгреса по клинична токсикология (1979, 
1982, 1984 и 1989 г.), три конференции по ендокринология и бъбречни заболявания (1996, 1989 
и 2000 г.).
Политическите промени в страната от 1989 г., както и редица финансови, кадрови, демографски 
и други проблеми, водят до закриването на факултета в Добрич. Но в града и съседните окръзи 
продължават да работят негови преподаватели, сътрудници и възпитаници.
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Филиал Сливен е открит през 2013 г. в структурата на МУ-Варна с предмет на дейност 
обучение на студенти по специалностите от регулираните професии „Медицинска сестра“ 
и „Акушерка“ от професионално направление „Здравни грижи“. За филиала, създаден на 
основание Решение на 41-ото Народно събрание на Република България, публикувано в ДВ 
№10/2013 г., е предвиден капацитет от 80 студенти за специалност „Медицинска сестра“ и 
80 – за специалност „Акушерка“. Този капацитет е гъвкав съобразно нуждите на здравната 

система от обезпеченост със 
съответни специалисти. 
Филиал Сливен функционира 
като основно звено на 
университета и организира 
дейността си съгласно всички 
университетски нормативни 
документи. Управлява се от 
директор. Първият избран 
директор е доц. д-р Нели 
Спасова Колева, д.м.
Настоящият директор е проф. 
д-р Иван Николов Димитров, 
д.м.н. Проф. д-р Иван 
Димитров завършва висше 
образование по медицина 
в МУ-Варна. През 2007 г. 
придобива специалност 
по нервни болести. От 
2009 г. има образователна 
и научна степен „доктор”, 
присъдена от Висшата 
атестационна комисия. 
Работи последователно като 
асистент, старши асистент и 
главен асистент в Катедрата 
по неврология към МУ-
Варна. През 2013 г. е избран за 
доцент и първи ръководител 
на Катедрата по здравни 
грижи във Филиал Сливен 
на университета. Директор 
на филиала е от учебната 
2015/2016 г. Придобива научна 
степен „доктор на науките“ и 
от 2018 г. е професор. Основен 
автор или съавтор е на 
повече от 120 пълнотекстови 

ФИЛИАЛ СЛИВЕН

Откриване на Филиал Сливен (2013)

Екип на Филиал Сливен (2013)
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публикации и 3 монографии. Автор е на глави от учебници и учебни помагала. Проф. Димитров 
работи по специалността си в Първа клиника по нервни болести, УМБАЛ „Св. Марина“ – 
Варна.Заместник-директор е проф. Иван Александров, д.пс.н. - клиничен психолог. През 2008 
г. придобива образователна и научна степен „доктор“, присъдена от Висшата атестационна 
комисия. През 2017 г. придобива научната степен „доктор на психологическите науки“. Работи 
като клиничен психолог в Първа клиника по психиатрия към УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. 
През 2015 г. е избран за доцент по специалност „Медицинска психология“ към МУ-Варна, 
както и за ръководител на Катедрата по здравни грижи във филиала на МУ-Варна в Сливен. 
Проявява научни интереси в областите медицинска психология, обща и клинична психология, 
психология на личността, ПТСР. Практическата му насоченост е в направленията, свързани 
с психологическата диагностика, консултирането, психологическите измервания, методиката 
на научните изследвания и статистиката.
В началото филиалът е базиран в няколко помещения, предоставени от МБАЛ „Д-р Иван 
Селимински“ – Сливен, а през 2015 г. е преструктуриран в собствена, самостоятелна, изцяло 
обновена материална база, намираща се в Сливен, на ул. „Ген. Столетов“ 30. Мястото е от голяма 
важност за историята на българското здравеопазване. Там през 1878 г. е учредено първото 
червенокръстко дружество в страната. За събитието напомня паметна плоча. 
Настоящата сграда на филиала е функционирала като учебно заведение в Сливен, като през 
определен период там са се подготвяли здравни кадри. Тя е просторна, на три етажа и един 
приземен. Има четири лекционни зали на територията си, в т.ч. аула с площ 130 квадратни 
метра. В залите са инсталирани съвременни средства за онагледяване и интензифициране на 
учебния процес (интерактивни дъски, мрежово свързани системи за интерактивно обучение 
в електронна среда), в отговор на световните тенденции, целящи повишаване качеството 
на обучението. Продължават да се използват и две лекционни зали в МБАЛ „Д-р Иван 
Селимински“. В сградата на филиала са оборудвани по два учебно-практически кабинета за 
всяка от специалностите. Те са снабдени с компютри за визуализация на учебно-практическото 
занятие и са обзаведени така, че да се пресъздаде реална клинична обстановка, в т.ч. са налични 
специализирани мулажи и симулатори. Този подход създава добра практическа възможност 
студентите да усвояват знания и начални практически умения за сестринските и акушерски 
грижи в обстановка, близка до реалната. Компютърната зала на филиала е съоръжена с техника 
от последно поколение. Библиотеката има богат фонд и предлага 10 компютърни работни 
места с достъп до интернет. Материално-техническата база, която Филиал Сливен осигурява за 
специалностите „Медицинска 
сестра” и „Акушерка“, е 
отлично поддържана. На 
територията на филиала е 
осигурена бърза интернет 
връзка, в т.ч. безжична, 
която е със свободен достъп 
за студентите. Осигурени са 
клинични бази за практическо 
обучение на студенти и 
докторанти. На студентите са 
предоставени възможности 
за спорт – оборудвана е зала с 
фитнес уреди и маса за тенис, 
а в двора, който е озеленен 
и стриктно поддържан, е 
изградено спортно игрище. 
Обособени са паркоместа и 
място за велосипеди. Промоция, Филиал Сливен (2017)
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Основните за обучаваните специалности дисциплини се водят от преподаватели във Филиал 
Сливен. Стимулират се научните изяви както на преподавателите, така и на обучаваните 
студенти от специалност „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ и докторантите, като се 
осигурява подкрепа за участие в национални и международни научни прояви и за отпечатване 
на научната продукция в специализирани издания. Ръководството на филиала организира 
през 2016 и 2018 г. научни конференции под мотото „Съвременни тенденции в здравните 
грижи“, втората от които съвпада с петгодишния юбилей на институцията. Създадени са 
предпоставки и се осъществява международно сътрудничество както в обучението, така и в 
научноизследователската работа. 
Организацията на преподаването във Филиал Сливен се извършва от Катедрата по здравни 
грижи. Обучението в клинични условия се провежда в базите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“, 
МБАЛ „Хаджи Димитър“, както и в други специфични структури в Сливен, като са осигурени 
възможности за посещение и провеждане на занятия в университетските бази във Варна.
Организатор „Учебна дейност“ е Николай Неделчев Динков.
Филиалът има ясно определена мисия да подготвя висококвалифицирани професионалисти, 
има изградена политика за осигуряване на качество в процеса на обучението. С решение на 
Акредитационния съвет на НАОА получава акредитация на докторска програма по управление 
на здравните грижи.
Подборът и осигуряването на научно-преподавателския състав във Филиал Сливен се 
извършва в съответствие със законите на Република България, правилниците за тяхното 
приложение и правилниците на МУ-Варна. 
Преподаватели от Филиал Сливен са канени като гост-професори, лектори, консултанти 
и експерти в чуждестранни висши училища и научноизследователски организации, 
краткосрочните и дългосрочни специализации са утвърдени в практиката. Осъществяват се 
мобилности по програма „Еразъм +“. Филиал Сливен има сключен договор за международно 
сътрудничество с Университета по природни и хуманитарни науки в Шедълце, Полша.
Във Филиал Сливен е установена практика за поддържане и подкрепа на творческата 
активност на преподавателския състав, като резултатите от научноизследователската дейност 
са включени в обучението на студентите. Проследява се реализацията на дипломиралите се 
медицински сестри и акушерки, като се стимулира продължаващото им обучение, в т.ч. в 
рамките на действащата към катедрата докторска програма по управление на здравните грижи. 
Разработена е стратегия за развитие на филиала и Катедрата по здравни грижи. Работи се 
върху популяризирането на дейността на филиала, провеждат се анкетни проучвания сред 
студентите, ежегодно се организира рекламна кампания в ключови учебни заведения в града и 
други населени места. Филиалът активно участва в обществени събития в община Сливен и е 
значим партньор в сътрудничеството с лечебните заведения.

Настоящо ръководство на Филиал Сливен

Директор 
Проф. д-р Иван Николов 
Димитров, д.м.н.

Заместник-директор
Проф. Иван 
Александров, д.пс.н.
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КАТЕДРА ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ НА ФИЛИАЛ СЛИВЕН

Катедрата по здравни грижи e създадена като академична структура във Филиала на МУ-
Варна в Сливен. Това е първата катедра по здравни грижи извън структурата на Факултета по 
обществено здраве. Тя се ползва с академична самостоятелност и представя предложенията 
си пред Академичния съвет на университета. Още със създаването си катедрата е предвидена 
като водещо научно звено в направлението на здравните грижи. В структурата й понастоящем 
функционира докторска програма „Управление на здравните грижи”. В катедрата във Филиал 
Сливен са приети и първите докторанти по здравни грижи в редовна форма на обучение.
Изискванията към развитието на катедрата като водещо научно звено в структурата на 
Медицинския университет определят и гласуването на кандидатурата на първия й ръководител 
– проф. д-р Иван Димитров, д.м.н – специалист с престижни постижения в сферата на 
невронауките и методологията на научните изследвания. След назначаването му на позицията 
директор на филиала през 2015 г., за ръководител е избран проф. Иван Александров, д.пс.н.  
С този избор е постигнат плавен преход, без да се нарушават принципите на научност, 
академичност и цялостната стратегия за развитие на филиала. Проф. Александров извън 
клиничната му практика е специалист по методология и дизайн на научните изследвания, 
психометрия и статистика. Двамата ръководители са едни от най-младите професори в 
университета, защитили съответно и научни степени „доктор на науките“ в своите направления. 
Основен критерий за качеството на обучението в катедрата е и академичният й състав. 
В Катедрата по здравни грижи съществува самостоятелна цялостна стратегия за качеството 
на обучение, процеса на неговата реализация и бъдещата визия за развитие на филиала. 
Тази стратегия не само изпълнява изискванията на приетата официално в Медицинския 
университет, но я надгражда качествено по отношение на конкретни показатели, свързани с 
развитието на филиала като учебен и научен център. 
Материално-техническата база във Филиал Сливен на МУ-Варна предоставя отлични условия 
за учебна и научноизследователска дейност на студентите от специалност „Медицинска 
сестра“, ОКС „бакалавър“ и специалност „Акушерка”, ОКС „бакалавър“.
Много важен принос за развитието на катедрата е наличието на акредитирана докторска 
програма по научна специалност „Управление на здравните грижи“, от професионално 
направление 7.4. „Обществено здраве“, в област на висшето образование 7. Здравеопазване и 
спорт. С решение на Акредитационния съвет на НАОА, протокол № 1/08.01.2015 г., докторската 
програма е с обща оценка по критериите 9,33, със срок на валидност от 6 години. Към момента 
в тази програма са защитени 4 дисертации за придобиване на ОНС „доктор“. Двама от 
хабилитираните преподаватели в катедрата са придобили научна степен „доктор на науките“. 
Бивши и настоящи докторанти в Катедра „Здравни грижи“ са: Пепа Джеджева, Мариана 
Желязкова, Даниел Монов, Виолета Алексиева, Мария Цочева, Елена Иванова, Мюжгян Сабри, 
Донка Султанова, Полина Драгнева, Живка Маргосян, Теодора Радева, Любка Кръстева. Към 
настоящия момент първите четирима от тях са успешно защитили, а останалите са в процес 
на работа.
Развитието на докторската програма и популярността й в страната привличат докторанти 
както от други структури на университета (Факултета по обществено здраве, Медицински 
колеж), така и специалисти от практиката (УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, психиатрични 
клиники) и извън университетските структури. 
Всички преподаватели, които участват в обучението на студентите от специалност „Медицинска 
сестра“, ОКС „бакалавър“, и специалност „Акушерка”, ОКС „бакалавър“, имат необходимата 
компетентност за преподаването на различните дисциплини от учебния план. Те постоянно 
усъвършенстват своята квалификация чрез посещение на различни специализирани курсове, 
организирани в МУ-Варна, страната и чужбина.
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Доказателство за високото ниво на уменията на хабилитираните преподаватели са поканите 
към тях за гост-лектори в наши и чужди университети, броят на цитиранията на научните им 
трудове, както и тяхното цялостно значение в научната карта на преподавателите в България.
Проф. Иван Александров, д.пс.н., ръководител на катедрата, е водещ специалист в МУ-Варна 
и на национално ниво по дисциплините, свързани с клиничната и медицинска психология 
в България. В качеството си на такъв води и е водил във ВСУ „Черноризец Храбър”, Катедра 
„Психология” – 3 дисциплини; Технически университет – Варна, Катедра „Социални, 
стопански и правни науки” – 3 дисциплини; ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” – една дисциплина. Член 
е на държавната изпитна комисия към Министерството на здравеопазването по клинична 
психология.
Проф. д-р Иван Димитров, д.м.н., директор на филиала, е един от водещите специалисти 
в обучението по нервни болести на МУ-Варна. Извън класическото преподаване води и 
дисциплината Неврология на студенти по програма „Еразъм“, води курсове и участва в 
Комисията за сертифициране по високоспециализирана дейност „Електроенцефалография“, 
участва в курсове за следдипломно обучение на общопрактикуващи лекари. Член е на 
държавната изпитна комисия към Министерството на здравеопазването по нервни болести.
Проф. Елена Желева, д.п., е водещ преподавател по дисциплините, свързани с методиката на 
обучението по здравни грижи. Качествата й като преподавател са оценени и от други висши 
учебни заведения. Тя е гост-преподавател на Тракийски университет – Стара Загора, Русенски 
университет „Ангел Кънчев“, Университета в Шедълце, Полша.
Нехабилитираните преподаватели във филиала са: гл. адм. ас. Пепа Джеджева, д.оз., гл. 
ас. Мариана Желязкова д.оз., гл. ас. Пепа Димитрова-Чиликова, д.оз., ас. Живка Маргосян 
(за специалност „Медицинска сестра“), ас. Виолета Алексиева, д.оз., ас. Мария Цочева (за 
специалност „Акушерка”), ас. д-р Пламен Димитров, д.м. 
Асистенти към катедрата работят също: д-р Кирил Славов (2014–2015 г., по специалност 
„Анестезиология, реанимация и интензивно лечение“), д-р Иван Радков (2016–2020 г., по 
специалност „Акушерство и гинекология”) и Стоянка Перчемлиева (2015 г., по специалност 
„Акушерка“).
За определени дисциплини катедрата разчита и на хонорувани преподаватели от базите за 
обучение в Сливен. Така се осигурява възможност за приобщаването им към академичната 
дейност. За академичния състав са организирани специа лизи рани квалификационни кур сове 

за надграждане качест вото на 
подготовката им по методика 
на академич ното преподаване 
и научно изследователската 
дей ност, мениджмънт на уни-
верситетските структури, 
уп рав ление на европейски 
проек ти, специализиран чужд 
език, педагогически уме ния, 
електронни и други техно логии 
за презентиране, ускорени 
комуникации и компютърни 
умения. В подготовката 
на академичния състав в 
качеството си на експерти се 
включват и хабилитираните 
преподаватели в катедрата.Екип на Катедра „Здравни грижи“, Филиал Сливен
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Филиал Шумен към МУ-Варна е разкрит с решение на Народното събрание от 21 юли 2015 
г., благодарение на визионерския подход на университета. Във филиала се осъществява 
обучение по специалности от регулираните професии „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ с 
образователно-квалификационна степен „бакалавър“. Обучението се провежда в редовна форма 
с продължителност четири години, като последната е преддипломен стаж. Специалностите са 
акредитирани с висока оценка за срок от 5 години. Ежегодно се увеличава приемът на студенти 
и за учебната 2020/2021 г. общият им брой е 199.
Филиал Шумен разполага със съвременна материална база с обща площ от 2248 кв.м. За 
обучението на студентите е създадена, поддържа се и модернизира материално-техническа 
и информационна база. Оборудвани са пет модерни учебни зали за лекционно обучение със 
система за видеоконферентна връзка за целите на теоретичната подготовка на студентите, 
която създава възможност за връзка с всички точки и структури на МУ-Варна в реално 
време. Специализираните 
осем лаборатории по здравни 
грижи (инструментална, 
операционна, интензивни 
грижи, женска консултация и 
др.) разполагат с необходимия 
инструментариум, макети 
и мулажи за усвояване на 
специфични сестрински 
и акушерски умения в 
обстановка, близка до 
реалната. За нуждите на 
студентите и преподавателите 
са осигурени 44 компютъра. 
За обучението на студентите 
от Филиал Шумен е осигурен 
достъп и за използването 
на платформа Blackboard, 
където студентите могат да 

ФИЛИАЛ ШУМЕН

Откриване на Филиал Шумен, 2015 г.
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ползват лекции на преподавателите по различни дисциплини, както и да провеждат обучение, 
дискусии, семинари и изпити в дистанцирана среда.
Придобиването на общи и специализирани клинични знания и изграждането на практически 
умения се реализира в акредитирани лечебни заведения за болнична и извънболнична 
медицинска помощ в Шумен и университетските клиники във Варна. Клиничната учебна 
практика, преддипломният стаж и учебно-практически занятия се провеждат в 22 учебно-
практически бази. Основните лечебни заведения – МБАЛ Шумен АД, КОЦ и СБАЛК „Мадара“, 
които се намират в непосредствена близост до академичната структура. 
Във Филиал Шумен е изградена библиотека с библиотечен фонд, наброяващ близо 3000 
библиотечни единици специализирана медицинска литература и научни издания. Обособени 
са и 6 електронни читателски места с достъп до бази данни и централната библиотека на МУ-
Варна.
Материалната база на Филиал Шумен се обогатява благодарение на местната власт и 
представители на бизнеса в лицето на Община Шумен и „Алкомет“ АД. С направените дарения 
са оборудвани фитнес център, приемен кабинет и лаборатории по здравни грижи.
За краткото време от съществуването си филиалът е посетен от представители на държавната и 
местна власт, ръководители на здравни, учебни и социални институции, съсловни организации 
(2017 г. вицепрезидентът Илияна Йотова, 2019 г. г-н Бойко Борисов – министър-председател на 
Р България, депутати от региона, Милка Василева – председател на БАПЗГ и др.).
Работодатели от Североизточна България проявяват интерес за ежегодни срещи със стажантите 
от специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“. Целта на тези срещи е да се обсъдят 
възможности за бъдеща професионална реализация и провеждане на студентски практики.
От август 2015 г. директор на Филиал Шумен е проф. д-р Соня Тончева, д.оз.н. Ръководител на 
Катедра „Здравни грижи“ е проф. д-р Явор Корновски, д.м.н.
Защитени са 5 дисертации за ОНС „доктор“ и 2 – НС „доктор на науките“. През периода 2015–
2020 г. приключват пет процедури (в специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“) 
и стартира една процедура за придобиване на научна степен „доктор“. Защитени са 2 
дисертационни труда за присъждане на НС „доктор на науките“. Трима преподаватели от 
академичния състав са придобили специалност. 
Настоящият директор на филиал Шумен е проф. Соня Колева Тончева, д.оз.н. Родена на 
29.09.1960 г. в Шумен. Завършва ПМИ-Шумен през 1981 г. като детска медицинска сестра, а по-
късно ШУ „Еп. К. Преславски“ „магистър“ по биология (1989) и по социални дейности (2004). 
През 2003 г. придобива ОНС „доктор“. През 2005 г. е избрана за „доцент“ и от 2006–2015 г. е първи 
ръководител на Катедра „Здравни грижи“ в МУ-Варна. През 2007 г. придобива специалност 
„Медицинска педагогика“ в МУ-Варна. От 2013 г. е „професор“ по социална медицина и 
организация на здравеопазването и фармацията“ в МУ-Варна, а през 2018 г. придобива НС 
„доктор на науките“ по управление на здравните грижи. Научен ръководител на 21 докторанти. 
От 2015 г. е директор на филиала на МУ-Варна в Шумен. Два мандата е избирана за председател 
на Националния съвет по качество към БАПЗГ, а от 2015 г. е член на УС на БАПЗГ. Член на 
редакционните колегии на специализирани списания у нас и чужбина: „Здравни грижи“, 
„Македонско сестринство“, „Евразийски журнал“, Р. Турция, и Електронно издание на ФОЗ, 
МУ-Варна. Експерт за обучението по здравни грижи в Европейския форум на националните 
сестрински и акушерски асоциации и СЗО (EFNNMA). От 2016 г. е национален консултант 
по здравни грижи, а от 2019 г. е главен координатор на ЕС по здравни грижи към МЗ. Има 
проведени обучения и лекторати в С. Македония, Р. Турция, Норвегия, Нидерландия, Естония, 
Уелс и др. Има издадени 3 монографии, 3 учебника, 5 учебни пособия, повече от 150 статии и 
повече от 50 доклада, изнесени на научни форуми у нас и в чужбина. Носител на престижни 
награди: на БАПЗГ за научни приноси към сестринството в България – статуетката на Лесис 
Кепра (2008), почетен знак и почетен диплом на МУ-Варна (2010), диплома, кристален приз 
„THE BEST PAPER“ на РУ „Ангел Кънчев“ (2017), юбилейна сребърна монета „Старият бряст – 
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хилядолетен символ на Сливен“ от кмета на Сливен (2019), златна значка за цялостен принос 
в развитието на здравеопазването в Шумен (КОЦ – Шумен, 2019). През 2020 г. е удостоена за 
принос в сферата на хуманитарните и педагогически науки с „Наградата на Шумен“ в системата 
на образованието и науката – диплом, почетен знак и вписване в почетната книга на Шумен.
Членува в национални и международни организации: СБУ – клон Варна, ОС на БЧК Шумен, 
БАПЗГ, БАОЗ, ЕАОЗ, БАСА.
Заместник-директор на филиала е доц. Теодора Николаева Евтимова, доктор. Родена е през 
1970 г. в Шумен. Завършва ПМИ „Д-р Ненчо Николаев” – Варна, специалност „Акушерка“. 
Дипломирана в ШУ „Еп. Константин Преславски“ с магистърска степен в специалностите 
„Социална педагогика“ и „Социални дейности“ със специализация „Социална администрация“ 
и „Управление на здравните грижи“ в МУ-Варна. От 1994 г. е преподавател в специалност 
„Акушерка“ в Медицински колеж – Шумен, а от 2005 г. в специалност „Социални дейности“ в 
Медицински колеж – Варна. От 2014 г., след конкурс, е асистент в Катедра „Здравни грижи“ на 
МУ-Варна. Има специалност „Медицинска педагогика“. Преподавател към Катедра „Здравни 
грижи“ на Филиал Шумен от 2015 г., а от 2019 г. е заместник-директор.
Защитава дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по 
научна специалност „Управление на здравните грижи“. През 2018 г. придобива академична 
длъжност „доцент“ в професионално направление „Обществено здраве“. Монографичният 
труд „Актуални подходи при продължителна акушерска грижа“ е свързан с научните й 
интереси в областта на автономните акушерски практики. Участва в преподавателска 
мобилност по програма „Еразъм +“ в Република Северна Македония и Естония. В съавторство 
има издадени 3 учебника и участия в международни и национални научни форуми с над 30 
научни публикации. Член е на БАПЗГ , БАОЗ и EUPHA.
Организатори „Учебна дейност“ са Сияна Мариянова Миткова и Цвета Цонева Желязкова.
Настоящият академичен състав на Катедра „Здравни грижи“ включва: хабилитирани 
преподаватели – проф. Соня Тончева, проф. Явор Корновски, доц. Теодора Евтимова, доц. Елис 
Исмаил, доц. Тамара Цветкова; главни асистенти – гл.ас. Христина Генчева, гл.ас. Радостина 
Жечева, гл.ас. Мария Добрева; асистенти – ас. Теодора Димитрова, ас. Милена Тодорова, ас. 
Анна Димова, ас. Теодора Кюлева, ас. д-р Екатерина Трендафилова; преподаватели – преп. 
Елица Стоичкова и преп. Каролина Николова.
Научната дейност включва участия в национални, европейски и международни форуми, 
публикации в издания в страната и чужбина. В МУ-Варна е изградена широка мрежа от 
партньорски университети, 
за да имат възможност 
преподавателите и 
дипломантите да осъществят 
мобилност по програма 
„Еразъм+“. За периода 
2015–2020 г. са осъществени 
18 студентски и 8 
преподавателски мобилности 
от Филиал Шумен в градовете 
Одрин, Кастамону, Измир в 
Република Турция, Битола 
в Република Северна 
Македония и Талин, Естония.
За периода 5 преподаватели 
участват като академични 
наставници на 124 студенти 
по Проект „Студентски Откриване на Филиал Шумен
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практики фаза 1 и 2“, осъществени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси“, съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Важен аспект в обучението на студентите е насърчаването на интерес и изграждането на 
умения към научноизследователска работа. Резултат на колаборацията между академичния 
състав и студентите са техните самостоятелни изяви в Юбилеен фестивал „Море и здраве“ 
и Международна конференция на ФОЗ-Варна, студентски научни конференции на Русенски 
университет и МУ-Плевен и др. През 2019 г. студенти от Филиал Шумен печелят първите три 
места в националния конкурс за есе на тема „Предизвикателството да работя в България“. 
Студентската постерна секция на Националния форум по здравни грижи – Шумен се организира 
от 2016 г. от студентите на Филиал Шумен и вземат участие студенти от медицинските 
университети в страната.
Филиал Шумен инициира студентско състезание „Учим, за да помагаме“, което се провежда 
през ноември 2019 г. В състезанието вземат участие отбори от специалностите „Медицинска 
сестра“ и „Акушерка“ от МУ-Варна и филиалите във Велико Търново и Шумен, РУ „Ангел 
Кънчев“ и МУ-Плевен. При оспорвана надпревара състезателите показват задълбочени знания 
и умения за сестрински и акушерски грижи и обменят професионален опит.
Освен научните изяви, преподавателите и студентите от Филиал Шумен имат възможността да 
се включат в ежегодни благотворителни кампании, проекти и събития извън учебния процес: 
семинар, организиран съвместно с Алианс на хората с редки болести, инициатива „Болница за 
плюшени мечета“, участие в спортно мероприятие „Трявна ултра“, Световен ден на съня, Дни 
на отворени врати, Нощ на учените, Международна конференция на БАОЗ. Традиционно се 
отбелязват професионалните празници на медицинската сестра и акушерка. 
Подкрепят се социалнозначимите дейности за гражданите на Шумен чрез участието на 
студентите от двете специалности в Проект „Ролята на студентите от специалност „Акушерка“ 
и „Медицинска сестра“ в подобряване качеството на живот в пенсионерските клубове“. 
Лекционният курс съдържа 28 основни дисциплини. За специалност „Акушерка“ 
задължителните дисциплини са 13, а за специалност „Медицинска сестра“ - 17 Хабилитираните 
и нехабилитирани преподаватели на основен трудов договор във филиала осъществяват 
преподаване и по три от избираемите и една факултативна дисциплина за двете специалности.
Практическата част от обучението също е обезпечена с преподаватели на щат (учебно-
практически занятия, клинична учебна практика и преддипломен стаж).
За поддържане на качество на обучението на студентите хабилитираните преподаватели от 
Филиал Шумен, самостоятелно и в съавторство, разработват монографични трудове, учебници 
и помагала. За периода са издадени 9 учебници, учебни помагала и монографии. 

Настоящо ръководство на Филиал Шумен

Директор на Филиал 
Шумен
Проф. Соня Колева 
Тончева, д.оз.н.

Заместник-директор 
на Филиал Щумен
Доц. Теодора Николаева 
Евтимова, доктор
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Филиал Велико Търново е разкрит след решение на НАОА (Протокол № 20/06.11.2014) и 
решение на Народното събрание, публикувано в ДВ, бр. 53/14.07.2015. Инициативата за 
разкриването му принадлежи на кмета на града – инж. Даниел Панов. 
Във филиала се осъществява обучение по специалности от регулираните професии 
„Медицинска сестра“ и „Акушерка“ с образователно-квалификационна степен „бакалавър“. 
Обучението се провежда в редовна форма с продължителност четири години, като последната 
е преддипломен стаж. С решение на Акредитационния съвет на НАОА от 26.07.2018 г. е 
определен общ капацитет от 170 студенти. Срокът на получената акредитация е пет години 
на основание на обща оценка 
8.70 (за специалност 
„Медицинска сестра“) и 8.81 
(за специалност „Акушерка“). 
Филиалът е разположен в 
старинната част на Велико 
Търново и се помещава в 
сграда с 150-годишна история. 
Разполага с материална база, 
разположена на площ 1300 
кв.м. Студентите се обучават в 
5 лекционни зали с обща площ 
500 кв.м, модерно оборудвани 
с видеоконферентна връзка, 
която дава възможност за 
свързване с всички точки 
и структури на МУ-Варна в 
реално време. За нуждите на 
практическото обучение са 
ситуирани пет кабинета, в 
които е създадена реалистична 
клинична обстановка чрез 
специализирани мулажи и 
симулатори. На разположение 
на студентите е обзаведена 
компютърна зала с 18 места, 
библиотека с над 1700 тома 
и електронен достъп по 
всяко време до платформата 
Blackboard и неограничен и 
бърз интернет. Клиничната 
практика се провежда в 18 
учебно-практически бази, 
като най-голямата от тях 
е МОБАЛ „Д-р Стефан 

ФИЛИАЛ ВЕЛИКО 
ТЪРНОВО

Филиал Велико Търново
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Черкезов“ с 307 болнични легла. 
За директор на филиала е избрана 
доц. Диана Димитрова. Родена 
през 1959 г. във Варна. За върш-
ва Полувисшия меди цински 
институт – Варна, специалност 
„Акушерка“ през 1980 г. През 1999 
г. получава бакалавърска сте пен по 
социални дейности от ВСУ, а през 
2003 г. се дипломира в магистърска 
програма по психология във ВТУ 
„Св. Св. Кирил и Методий“. От 
2015 г. е магистър по „Управление 
на здравните грижи“ от МУ-Варна. 
През 2012 г. получава научна 
степен “доктор”, а през 2013 г. - 
академична длъжност „доцент“.

Организатор „Учебна дейност“ на филиала е Диляна Димитрова Димитрова. 
За ръководител на Катедра „Здравни грижи“ през 2015 г. е избран проф. д-р Петър Маринов, 
д.м.н. (2015–2018). От 2018 г. ръководител катедра е доц. д-р Асен Куцарова, д.м.
Настоящият академичен състав на Катедра „Здравни грижи“ включва: хабилитирани 
преподаватели: проф. д-р Маргаритка Бончева, д.м.; доц. Диана Димитрова, д.пс.; доц. д-р Асен 
Куцаров, д.м.; доц. д-р Светлозар Стойков, д.м.; главни асистенти: гл. ас. Янка Маркова, д.оз; гл. 
ас. Вероника Иванова, д.пс.; асистенти: ас. Жана Павловска, д.оз; ас. Катя Василева; ас. Даниела 
Тасева; ас. Иван Андреев; ас. д-р Вероника Михайлова; ас. Любка Кръстева; преподаватели: 
преп. Диана Димитрова; преп. Йорданка Димитрова. В кратката история на катедрата двама 
асистенти защитават дисертации и придобиват ОНС „доктор“, а трима преподаватели 
придобиват по-висока научна степен. 
Филиалът е средище на научна и образователна дейност. Традиционна е конференцията 
„Детето като пациент“, която се провежда ежегодно в сътрудничество с Катедрата по хигиена 
и епидемиология на МУ-Варна, както и практическите курсове за учители и ученици на тема 
„Първа долекарска помощ в училище“ и „Школа за бременни“, в които активно участват 
студентите от двете специалности. Филиалът е първото звено, в което е организиран 
Студентски кръжок за научно писане с пълнотекстово отпечатани научни публикации. 

Настоящо ръководство на Филиал Велико Търново

Екип на Филиал Велико Търново

Директор на Филиал 
Велико Търново
Доц. Диана 
Димитрова, доктор

Ръководител Катедра 
„Здравни грижи“
Доц. д-р Асен Куцаров, д.м.
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БАЗИ НА МЕДИЦИНСКИ 
УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
ПОЧИВНА СТАНЦИЯ „ЗОРНИЦА“
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ПОЧИВНА БАЗА, К.К. „ЧАЙКА“

ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО
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АКАДЕМИЧЕН СПОРТЕН КОМПЛЕКС ЗА МОРСКИ 
СПОРТОВЕ, МЕСТНОСТ „МАЛКА ЧАЙКА“



МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

СИМВОЛИ



ОТЛИЧИЯ И 
НАГРАДИ


