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ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ

Патрон на медицински университет - Варна
Лекар, хирург, учен, преподавател, общественик
Роден е на 30 януари 1871 г. в Гюргево (Румъния). Баща му е 
родолюбецът Иванчо Стоянов (осигурява оръжието за Ботевата 
чета), майка му е Габриела Стоянова (фон Валтер, немкиня по 
произход). Ученическите ги години П. Стоянов преминават в 
Букурещ. Там овладява и френски език (освен немски, български и 
румънски, които знае от малък; той ще говори 10 езика), изучава и 
латински. През 1889 г. се записва в медицинския факултет в Париж. 
В младостта си той е революционно настроен и има търкания с 
френските власти, поради което се налага да напусне Париж и да 
се прехвърли в Букурещкия медицински факултет. Там развива 
своя силен интерес към хирургията. Дипломира се във Вюрцбург 
(Германия), през юли 1895 г. защитава докторската си теза „Uber 
carcinoma cordis“ и полага Хипократовата клетва.

От 1895 г. започва работата му в българските болници, първоначално в Ловеч. През 1897 г. е 
командирован на двегодишна специализация по хирургия в чужбина – в Париж, после в 
Германия - в университетските клиники в Берлин, Хайделберг, Лайпциг. През 1899 г. е назначен 
за старши лекар в хирургическото отделение в Русенската първокласна болница, където ще 
извърши стотици различни операции въпреки лошите условия. След кратко връщане в Ловеч, 
на 1 април 1905 г. е назначен за старши лекар в хирургическото отделение на „Мариинската 
болница“ във Варна заради известния си вече медицински и организационен талант. От 1905-
1910 г. настъпва нов период в историята на Варненската болница – подобрен е персоналът на 
болницата, д-р П. Стоянов прави първите в България рентгенови снимки, първа операция на 
наранено сърце. Внасят се подобрения и модернизации във всички направления на болничната 
помощ. През 1906 г. е открит първият в България детски морски санаториум. Четири години 
П. Стоянов съчетава управлението на болницата и завеждането на хирургичното отделение 
с ръководството на санаториума; именно той въвежда първи в България таласотерапията, 
хелиотерапията и фанготерапията (морелечение, слънцелечение и калолечение) и активно ги 
пропагандира по европейските научни форуми до края на живота си. През Балканската война 
завежда Първа полуподвижна болница при IV дивизия, през Първата световна война е началник 
на етапни болници, носи офицерски мундир и званието „санитарен майор“. В Текир Гьол край 
Кюстенджа, Добруджа (днес Констанца, Румъния) урежда първия войнишки санаториум, като 
прилага цялостна физиотерапия – море-слънце-калолечение – и механотерапия.
На 10 юни 1918 г. се осъществява голямата му мечта, той става един от двамата професори, 
удостоени първи да станат преподаватели в новия български медицински факултет. През 1921 г. 
първият български професор хирург Параскев Стоянов изнася първата си лекция в своята катедра 
по хирургическа пропедевтика на тема „Принос към историята на българската хирургия“. На 
лекцията пред студентите, в която развива своите мисли за бъдещето на хирургията, присъства 
целият преподавателски състав на медицинския факултет. Проф. Параскев Стоянов създава своя 
хирургична школа, утвърждава се като учен и преподавател и в международен мащаб. Първи 
председател на основаното през 1934 г. Българско хирургично дружество. Бил е почетен член 
на Румънското хирургично дружество, дописен член на Френското национално дружество по 
хирургия. Има значителен брой публикации във френските научни списания. Почетен член и 
на Хирургическото дружество в Белград, член и на италианското хирургическо дружество. От 
1930 г. е член на Международната асоциация по хидрология, а от 1934 г. – на Международната 
асоциация по физиотерапия. През 1938 г. Хирургическото дружество в чест на 20-годишната му 
професорска дейност и 43-годишната му лекарска практика издава юбилейна книга. Той казва на 
своите асистенти: „Моля ви, не вдигайте шум около моята скромна личност...“ 
Освен с обществено-политическата си активност, лекарската си отдаденост, хирургическите 
умения и многопосочните си интереси в краезнанието, историята, географията Параскев Стоянов 
е запален планинар и алпинист. Той е първият българин, изкачил връх Гран Комбен (4318 м) в 
Швейцарските Алпи, за което е поздравен лично от Алеко Константинов.
Параскев Стоянов умира на 14 ноември 1940 година на 70-годишна възраст. 
През 2002 г. Медицинският университет във Варна приема за свой патрон името на проф. д-р 
Параскев Стоянов.
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АБАДЖИЕВ, д-р Методи Захариев, д.м.н., професор
Катедра по клиника на протетичната дентална медицина, ФДМ
Ръководител на катедра „Клиника на протетичната дентална медицина“ 
(от 2011) 
Роден на 08.04.1968 г. в гр. Варна. Завършил дентална медицина в МУ-Пловдив 
през 1993 г. Придобити специалности: Протетична дентална медицина 
(1997 г.). и Дентална имплантология през 2014 г. 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 
Катедра по Протетична дентална медицина и Ортодонтия на Медицински университет - Варна. 
През 2011 г. придобива квалификационна степен Експерт по имплантология към DGOI (немска 
асоциация по имплантология) Взел е 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, участвал е в създаването на 7 
учебни помагала, издал е една монография, изнесъл е лекции на 60 научни конгреси. Създал е 16 
учебни филма за студенти и специализанти. Основните му научни разработки са в областтите 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 Министерството на образованието и 
науката 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 Journal of IMAB, Quintessence International Bulgaria, Scripta Scientiffica 
medicinae dentalis-Varna.

АБТУЛОВ, д-р Мехмед Рейзов, асистент
Катедра по фармакология, клинична фармакология и терапия, ФМ 
Роден на 22.11.1992 г. в гр. Кубрат Завършва медицинското си образование 
с отличие в МУ-Варна през 2017 г. Редовен асистент към Катедрата по 
фармакология и клинична фармакология и терапия от октомври 2018 г. 
Специализант по „Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)“ 
(2019) и редовен докторант към същата катедра. Участва в обучението на 
дисциплините Фармакология и Клинична фармакология на студенти по 
медицина, БЕО и АЕО. Владее английски, турски и руски езици. Основните му 
научни интереси са в областта на метаболитните нарушения и ендокринната 
фармакология. Член е на БЛС.

АБУШЕВ, д-р Павел Ивелинов, асистент 
УС по урология, Катедра по хирургични болести, ФМ 
Роден на 7.11.1991 г. в гр. Силистра. Завършва медицина в МУ-Варна (2016). 
Ординатор към Клиниката по урология на УМБАЛ „Св. Марина“– Варна 
(2016), а от 2017 г. – асистент към Катедрата по хирургични болести към МУ-
Варна. На 30.01.2020 г. е зачислен като докторант към същата катедра. Има 
следните допълнителни стажове и квалификации: стаж по ядрено-магнитна 
резонансна/ултразвуково насочена трансректална фюжън биопсия в Hôpital 
Delta – Брюксел, Белгия; стаж по Supine Percutaneous Nephrolithotomy в Royal 
Free Hospital – Лондон, Великобритания. Основните му научни интереси са 
в областите ендоурология и минимално инвазивна хирургия при лечение на 

уролитиаза, диагностика и лечение на простатен карцином, лапароскопска и робот-асистирана 
хирургия в урологията. 
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АВЛАВИДОВ, д-р Теохари Проданов, ст. н. сътр. ІІ ст. 
Катедра по биология, ВМИ-Варна 
Роден на 12.02.1912 г. във Варна. Завършва гимназия във Варна и медицина 
в София през 1938 г. Придобива специалност „Паразитология“. Работи 
като участъков лекар в с. Аврен, Варненско (1938–1942), началник на 
противомаларична станция в гр. Гюмюрджина (Комотини), Гърция (1942–
1944), директор на Института за борба с маларията – Варна (1945–1949) 
и директор на Санитарно-епидемиологична станция и завеждащ сектор 
„Малария и хелминтози“ – Варна (1949–1965). Хабилитиран като ст.н. сътр. ІІ 
ст. (1965) и назначен в Катедрата по биология на МУ-Варна за преподавател по 

паразитология и сравнителна анатомия (1965–1972). След пенсионирането си (1972) продължава 
да води курс по медицинска паразитология за студентите – медици от V курс в МУ-Варна и 
Филиалния факултет в Добрич. Основните научни проблеми, които разработва, са посветени 
на разкриването на протозойния и хелминтологичен статус на населението от Варненския 
и Добричкия регион и имунитета при хелминтозите. Член на правителствената комисия по 
въпросите на маларията, работи съвместно с аналогичните комисии на Румъния и Албания. С 
неговото активно участие маларията във Варна е ликвидирана още през 1957 г., а в цялата страна 
– през 1962 г. Председател на ГК на БЧК и на ГК на Дружеството за трезвеност във Варна.

АВРАМОВ, д-р Данко Тонев, асистент 
Катедра по психиатрия и медицинска психология, ФМ 
Роден на 19.04.1988 във Варна. Завършва „Международни икономически 
отношения“ във ВСУ (2011) и медицина в МУ-Варна (2019). През 2019 г. започва 
работа като лекар и специализира „Психиатрия“ във Втора психиатрична 
клиника към УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. От 2020 г. е асистент в Катедрата 
по психиатрия и медицинска психология към МУ-Варна, след което е приет 
за докторант в редовна форма на обучение в същата катедра.

АВРАМОВ, д-р Иван Харалампиев, д.м., гл. асистент 
Катедра по акушерство и гинекология, ФМ 
Роден на 27.02.1932 г. в Пловдив. Завършва гимназия и медицина в Пловдив 
(1956). Придобива специалност по акушерство и гинекология. Специализира 
в София, Москва и Санкт Петербург. Завършва задочно и специалността 
„Научна информация“ в СУ (1971–1972). Работи като участъков лекар в с. 
Преселенци, Добричко (1956–1958). Завършва клинична ординатура в АГ 
болница – Варна (1958–1960) и е назначен за завеждащ АГ отделение на 
Р. болница в Генерал Тошево (1960–1961). Инспектор по „Майчинство и 
детство“ в отдел „Народно здраве“ на ОНС-Добрич (1961–1962) и на ОНС-
Варна (1962–1966). Хоноруван асистент (1965–1966) и редовен асистент 

в Катедрата по акушерство и гинекология на МУ-Варна (1967). От 1977 г. е гл. асистент в 
Катедрата по акушерство и гинекология на ВМИ-Плевен (1977–1979) и в катедрата на филиалния 
Медицински факултет – Добрич (1979–1991). Защитава кандидатска дисертация през 1974 г. на 
тема „Върху някои клинични, етиологични и патогенетични аспекти на синдрома Лесной-Щайн-
Левентал“ (с научен ръководител проф. Илиев). Основните му научни разработки са в областта 
на гинекологичната ендокринология. Съавтор е на монографиите „Синдром на Лесной-Щайн 
Левентал“, „Клинична акушеро-гинекологична ендокринология“ и др. Член на редколегията на 
в. „Медик” – Варна. Член на Научното дружество на акушер-гинеколозите в България и на СУБ. 
Председател на Градския комитет за трезвеност – Варна и зам.-кмет на Община Добрич (1991–
1992). Пенсионира се през 1993 г.
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АВРАМОВ, д-р Тони Данков, д.м., доцент
УС по неврохирургия, Катедра по неврохирургия и УНГ болести, ФМ 
Роден на 18.05.1954 г. във Варна. Завършва езикова гимназия и медицина в МУ-
Варна (1979). Придобива специалност „Неврохирургия“ (1988). Работи като 
ординатор – невролог в ПН диспансер – Добрич (1980). Избран е за асистент 
в Катедрата по неврохирургия на МУ-Варна през 1981 г. Редовен аспирант 
в НИИ по неврохирургия „Бурденко“ – Москва (1984–1988). Защитава 
кандидатска дисертация в Москва (1988) на тема „Микрохирургична 
анатомия на селарна и параселарна област – профузни кръвотечения от 
разкъсване на вътрешната сънна артерия” (научен ръководител проф. 

Сербиненко). Основните му научни разработки са по проблемите на невроонкологията, съдовата 
микроневрохирургия и дегенеративните заболявания на гръбначния стълб. Хабилитация през 
2014 г. Издава монография на тема „Анатомия и ангиографска класификация на вътрешната 
сънна артерия за клиничната практика“. Ръководител е на УС по неврохирургия в периода 2017–
2019 г.

АВРАМОВА, д-р Анна Георгиева, асистент
Клиника по гастроентерология и нефрология, Катедра по вътрешни болести
Родена е на 12.12.1945 г. в гр. Варна. В родния си град завършва езикова гимназия с френски език 
и медицина (1970). Има придобити специалности по вътрешни болести и нефрология. Стажант-
асистент е в Катедрата по вътрешни болести и терапия на МУ-Варна (1971-1973) и редовен асистент 
в Клиниката по гастроентерология и нефрология на обединената Катедра по вътрешни болести 
(1973-1980). След напускане на университета поради заболяване е ординатор в Отделението по 
вътрешни болести на Окръжна болница – Варна (1986-1994). От 1994 г. е участъков лекар в с. 
Зафирово, Тутраканско. Основните й научни разработки са свързани с проучване на липидната 
обмяна при болни с хронична бъбречна недостатъчност.

АГОВА, Надя Василева, д.ф., гл. асистент 
Катедра по фармацевтична химия, ФФ 
Родена през 1991 г. в гр. Петрич. Дипломира се като магистър-фармацевт в 
МУ-Варна (2015). Асистент по Фармацевтична химия (от 2016) в Катедрата 
по фармацевтични науки и фармацевтичен мениджмънт. Докторант 
на самостоятелна подготовка към Катедрата по фармацевтична химия, 
специалност „Фармацевтична химия” (от 2016). През същата година 
започва работа и в университетската аптека „Медунифарм“. През 2019 г. 
придобива образователна и научна степен „доктор“ по научната специалност 
„Фармацевтична химия“ с дисертационен труд на тема „Получаване и 
охарактеризиране на бексаротенови производни с потенциална биологична 

активност“. През същата година придобива специалност по анализ на лекарствените продукти. 
От 2020 г. заема длъжност „гл. асистент“. Понастоящем специализира „Токсикология и 
токсикологичен анализ“. Член е на БФС и БНДФ. Има над 20 научни публикации и участия в 
над 30 научни конгреси. Съавтор на ръководства за студенти по фармация. Активно участва 
в разработването и провеждането на семинарни и практически упражнения по дисциплината 
„Фармацевтична химия“.

АЙЛАДЪНОВ, д-р Веселин Стоянов, д.м., гл. асистент
Клиника по урология 
Роден е на 24.04.1938 г. в гр. Шумен. Завършва гимназия и медицина във Варна (1965). Има 
придобита специалност по урология. Специализира в Москва. Работи като ординатор-хирург в 
Районна болница – Нови Пазар (1965-1968), ординатор в детска хирургическа клиника (1969) и 
ординатор в Клиниката по урология на МУ-Варна (1969-1971). Избран е за асистент в клиниката 
(1972), в която работи до пенсионирането си през 1999 г. Защитава кандидатска дисертация 
през 1975 г. на тема “Трансуретрална хирургия при лечението на обструктивните заболявания 
на мехурната шийка и задната уретра” (научен ръководител доц. Гочев). Член е на Научното 
дружество по урология.
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АЛАХВЕРДЯН, д-р Розмари Пюзант, д.м., доцент 
Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, ФМ 
Родена на 21.07.1939 г. във Варна. Завършва гимназия във Варна и медицина 
във ВМИ-София (1963). Придобива специалности по вътрешни болести 
(1973), клинична хематология (1984) и ендокринология (1986). Специализира 
в София и в Германия. Работи като ординатор във вътрешно отделение 
на РБ – Тервел (1963–1964), на РБ-Провадия (1964–1967), на Ученическа 
поликлиника – Варна (1967–1969) и Окръжна болница – Варна (1969–1973). 
Асистент в Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести на ВМИ-Варна. 
Хабилитирана като доцент през 1973 г. Защитава кандидатска дисертация 

(1982) на тема „Върху нивото на фибриноген – фибриндеградационните продукти при някои 
вътрешни заболявания“ (с научен ръководител доц. К. Денчев). Ръководител е на Клиниката 
по кардиология и ревматология на филиала на МУ-Добрич (1988–1991). От 1991 г. е доцент в 
Геронтопсихиатрично отделение на Катедрата по психиатрия на МУ-Варна. Основните й научни 
разработки са посветени на промените в хемостазата и фибринолизата при сърдечни, белодробни, 
ендокринни заболявания, хронична бъбречна недостатъчност (ХБН) и диабетна кетоацидоза, 
както и на редица гериатрични проблеми. Съавтор е на монографията „Геронтонефрология”. 

АЛЕКСАНДРОВ, д-р Кателия Атанасов, асистент 
Катедра по акушерство и гинекология, ФМ
През 1993 г. завършва медицина в Медицински университет – Варна. 
Придобива специалност по акушерство и гинекология. От 1997 г. се насочва 
към сферата на репродуктивната медицина. 

АЛЕКСАНДРОВ, Иван Стоянов, д.пс.н., професор 
Катедра по здравни грижи, Филиал Сливен 
Ръководител на Катедрата по здравни грижи към Филиал Сливен
Завършва психология във ВТУ. На 26 години е лауреат на награда от 
Националното младежко изложение за изобретения и иновации 2004 и 
„Асоциация България“. През 2008 г. придобива ОНС „доктор“, присъдена 
от ВАК. Доктор на психологическите науки (2017). Води лекционни курсове 
като хоноруван преподавател към ВСУ и ТУ-Варна. Консултант и експерт 
към ВМА/МБАЛ-Варна, ВМА-София и Министерство на отбраната. 
Клиничен психолог в Първа клиника по психиатрия към УМБАЛ „Св. 

Марина“ ЕАД от 2010. Гл. асистент в Катедра по психиатрия и медицинска психология (2011). 
Доцент по медицинска психология (2015). Ръководител на Катедрата по здравни грижи във 
филиал Сливен (2015). Член на Националната изпитна комисия за придобиване на специалност 
„Клинична психология“. Ръководител на трима защитили докторанти, а 8 са в процедура в 
различни университети в България. Ръководител на трима докторанти от Република Израел. 
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.

АЛЕКСАНДРОВА, Валентина Матеева, асистент 
УС „Инспектор по обществено здраве“, Медицински колеж 
Родена през 1971 г. в Добрич. Завършва МК-Варна (1992), специалност 
„Санитарен инспектор“. В периода 1992–2015 г. работи като инспектор 
по обществено здраве в системата на ХЕИ, РИОКОЗ и РЗИ. През 1998 г. 
завършва ВСУ с бакалавърска степен по стопанско управление, през 2005 г. 
придобива магистърска степен по обществено здравеопазване в МУ-Варна 
и през януари 2017 г. – бакалавърска степен „Управление на здравните 
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грижи“ в МУ-Варна. Започва работа в МК-Варна като хоноруван преподавател в УС „Инспектор 
по обществено здраве“ (2014), а от март 2015 г. е назначена като асистент. Основните й научни 
интереси са в сферата на опазване и контрол на общественото здраве и обучение в бакалавърски 
програми по обществено здраве. Има 14 научни публикации в национални и международни 
списания, 20 участия в български и международни научни форуми. Член на БНДОЗ. Докторант 
към Катедрата по социална медицина и организация на здравеопазването и специализант по 
специалност „Медицинска информатика и здравен мениджмънт“ към МУ-Варна.

АЛЕКСАНДРОВА, д-р Ваня Антонова, асистент, докторант 
Катедра по обща медицина и клинична лаборатория, ФМ 
Родена на 28.09.1969 г. във Варна. Завършва средно образование (1987) и 
медицина в МУ-Варна (1994). Асистент в Катедрата по обща медицина на 
МУ-Варна от 2015 г. Има придобити специалности по педиатрия (1999) и 
обща медицина (2008). Понастоящем работи като общопрактикуващ лекар в 
„АИППМП – Д-р В. Александрова“ ЕООД. От 2019 г. е докторант с разкрита 
процедура на тема „Имунизационен календар и ваксинации в България – 
съвременни тенденции, проблеми и възможности за решаването им“. Има 
публикувани 10 статии и 2 участия в конгреси и конференции. Член е на 
БЛС, EURACT.

АЛЕКСАНДРОВА-ИВАНОВА, Десислава Николаева, преподавател 
УС „Помощник-фармацевт“, Медицински колеж 
Родена през 1993 г. Завършва МК-Варна (2015), специалност „Помощник-
фармацевт“. Има придобита бакалавърска степен по управление на 
здравните грижи към ФОЗ на МУ-Варна. През 2020 г. придобива магистърска 
степен по „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи“ в МУ-Варна. 
Води упражнения по дисциплините Учебна практика и Медицински 
изделия. Основните й професионални и научни интереси са в областта на 
екстемпоралните лекарствени форми, медицински изделия и социална 
фармация и фармацевтично законодателство. Има 9 публикации и участия в 
национални и международни научни конференции. 

АЛЕКСИЕВА, Виолета Миткова, д.оз., асистент 
Катедра по здравни грижи, Филиал Сливен 
Родена през 1968 г. в гр. Мездра. През 1991 г. завършва ПМИ „Йорданка 
Филаретова“ – София със специалност „Акушерка”. През 2007 г. завършва 
ФОЗ на МУ-София и се дипломира като бакалавър по специалността „Здравни 
грижи“ с професионална квалификация „Ръководител на здравни грижи и 
преподавател по учебна практика“. През 2009 г. завършва магистърска степен 
по „Управление на здравните грижи“ в МУ-София. Началото на трудовата 
си кариера започва като медицинска сестра в Неотложна помощ – София, 
където работи в продължение на 5 години. В продължение на 7 години е 
старша акушерка в МБАЛ-Мездра ЕООД. През 2007 г. печели 1-ва награда 

за най-добра старша акушерка в регион Враца, като през същата година се класира на 3-то 
място и на национално ниво. Главна сестра на ЦСМП – Враца (2012). Асистент за специалност 
„Акушерка“ в Катедрата по здравни грижи във Филиал Сливен от 2013 г. През периода 2015-
2016 г. заема длъжността заместник-директор на филиала. Защитава дисертационен труд на тема 
„Проучване на информираността за сексуалното здраве сред подрастващите“ (2020) и придобива 
ОНС „доктор“ по управление на здравните грижи. Има 12 научни публикации и участия в 10 
научни конгреса. Участва в проекти. Член е на БАПЗГ.

АЛЕКСИЕВА, д-р Елица Миладинова, асистент
Родена на 13.11.1977 г. в гр. Варна. Завършва дентална медицина в МУ-Пловдив (2002). От 2010 
г. е асистент в Катедра по ОЛЧХ, пародонтология и СОД към ФДМ на МУ-Варна. Член на БЗС.
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АЛЕКСИЕВА-ХАИМОВА, д-р Мария Андонова, асистент
Катедра по пропедевтика на хирургическите болести, Медицински факултет – Добрич 
Родена е на 08.04.1951 г. в гр. Каварна. Завършва гимназия в Каварна и медицина във Варна (1975). 
Има придобити специалности по обща хирургия и детска хирургия. Работи като ординатор-
хирург в Окръжна болница – Добрич (1975-1977). Асистент е в Катедрата по пропедевтика на 
хирургическите болести на филиалния Медицински факултет в Добрич (1978-1987). Основните 
й научни разработки са в областта на детската хирургия. Починала на 27.08.1987 г.

АЛЕКСОВСКА, д-р Радица, асистент 
Катедра по анатомия и клетъчна биология, ФМ
Родена на 27.03.1982 г. в гр. Гевгелия, Македония. Завършва средно 
образование в ПМГ-Гевгелия, Македония и медицина в МУ-Варна. 
Помощник общопрактикуващ лекар (2006). През 2008–2009 г. е специализант 
по ревматология в МБАЛ „Св. Марина”. Асистент в Катедрата по 
анатомия, хистология и ембриология (2010). Същата година е зачислена на 
специализация по специалността „Анатомия, хистология и цитология“. Има 
придобита специалност „Обща медицина“ (2018). Общопрактикуващ лекар 
в АИППМП „Ихтус Ремедиум“ – Варна. Докторант с разкрита процедура 

на тема „Клинична презентация и превенция на риска за развитие на инфекции на пикочните 
пътища в детската възраст“ (2018). Има 3 публикации и 1 участие в научна среща (обучение). 
Член е на БЛС.

АЛИ, Али Селиман, лекар асистент
Катедра по анестезиология, спешна и интензивна медицина, ФМ
Роден е на 20.05.1967 г. в гр. Дулово. Завършва медицина в Медицински 
университет – Варна. Началник на Отделение по анестезиология и интензивна 
медицина в СБАГАЛ-Варна. 

АЛТЪНКОВ, д-р Петър Георгиев, професор 
Катедра по хирургични болести, ФМ 
Роден на 10.01.1910 г. в гр. Нова Загора. Завършва медицина в София (1940). 
Има придобита специалност „Обща хирургия“. Доброволен асистент – 
специализант в Катедрата по пропедевтика на хирургическите болести 
на ВМИ-София (1941–1945), редовен асистент в катедрата (1945–1952) 
и асистент в Катедрата по оперативна хирургия с топографска анатомия 
(1952–1960). Хабилитиран е като доцент (1961) и професор (1966). Основател 
и пръв ръководител на Катедрата по пропедевтика на хирургическите 
болести на МУ-Варна (1961–1968) и основател и ръководител на Катедрата 

по хирургически болести на МУ-Варна (1962–1963 и 1968–1972). От 1972 г. е ръководител на 
обединената Катедра по хирургия на МУ-Варна до пенсионирането си (1976). Основните научни 
проблеми, които разработва, са в областта на коремната и стомашната хирургия. Пионер е в 
преливането на консервирана кръв в България. Под негово научно ръководство са защитени 
3 кандидатски дисертации (д-р Георгиев, д-р П. Червенков, д-р Т. Тодоров) и са хабилитирани 
7 негови научни сътрудници (проф. Георгиев, проф. Червенков, проф. Тодоров, проф. Петков, 
доц. Л. Пашев, доц. Янчев, доц. Л. Господинов). Автор и съавтор е на учебници и практически 
ръководства по хирургия. Председател на НДХ във Варна.
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АЛТЪНКОВА, д-р Мира Петрова, ст. асистент 
Катедра по микробиология и вирусология, Катедра по психиатрия, ФМ 
Родена на 26.05.1952 г. в София. Завършва гимназия във Варна и медицина в МУ-Варна (1976). 
Има придобита специалност „Микробиология и психиатрия“. Работи като ординатор в ХЕИ-
Добрич (1976–1980). Асистент в Катедрата по микробиология (1980–1981) и асистент в Катедрата 
по психиатрия на МУ-Варна (1981–1986). През 1986 г. се премества в София, където работи 
последователно като ординатор-психиатър в Студентската поликлиника (1986–1987), завеждащ 
кабинет по психиатрия в болницата на МВР (1987–1998), завеждащ отделение в Националния 
център по наркомании (1998–1999) и директор на Столичния профилактично-лечебен център по 
проблемите на наркоманиите (1999–2001). Член е на БПА.

АЛТЪНКОВА-БАБЕВА, д-р Снежанка Любенова, ст. асистент 
Катедра по хигиена и епидемиология, ФОЗ 
Родена на 4.10.1950 г. във Варна. Завършва езикова гимназия и медицина във Варна (1974). Има 
придобита специалност „Обща хигиена“ (1982). Асистент в Катедрата по хигиена и професионални 
болести на МУ-Варна (1974–1984). Научните й разработки са предимно в областта на предпазното 
хранене при работещи в контакт с тежки метали. От 1984 г. преминава на работа като ординатор и 
завежда отделение „Хигиена на храненето“ в ХЕИ-София, а от 1994 г. е главен експерт и директор 
на Дирекция „Здравна профилактика и държавен санитарен контрол“ на МЗ-София.

АМУДЖИЕВА, Надежда Данова, д.ф., старши преподавател 
Катедра по западни и класически езици, Департамент по чуждоезиково 
обучение, комуникации и спорт 
Родена на 4.03.1969 г. в Габрово. Завършва Националната гимназия за древни 
езици и култури в София и СУ със специалност „Класическа филология“ 
(1993). Работи като преподавател по латински и старогръцки във ВТУ (1993–
1996) и във ВСУ (2001–2006). Специализира юридически латински език в 
СУ (1995) и римско право в Международната школа по римско право във 
Варшавския университет (2002). От 2007 г. е преподавател по латински език и 
медицинска терминология в ДЧЕОКС към МУ-Варна. През 2010 г. завършва 
Юридическия факултет на ВСУ със специалност „Право“. През 2017 г. 

придобива образователна и научна степен „доктор“. Има издадени учебни пособия по латински 
език и медицинска терминология и научни разработки в областта на методиката на обучението 
по класически езици, гръко-латинската медицинска терминология, терминографията, техниката 
на превода, електронното обучение, римското право и юридическия латински език.

АНАКИЕВСКИ, д-р Деян, д.м., доцент 
УС по урология, Катедра по хирургични болести, ФМ 
Роден на 6.10.1979 г. в гр. Делчево, Р. Северна Македония. Завършва езикова 
гимназия в родния си град (1998) и МУ-Варна (2004). Започва специализация 
по хирургия през същата година, а от 2008 г. – специализация по урология. 
Придобива специалност по урология през 2013 г. Работи като ординатор в 
Клиниката по урология от 2007 г. Защитава дисертация за степен „доктор“ 
през 2015 г. на тема „Оценка и валидиране на някои предоперативни и 
постоперативни прогностични модели при простатен карцином“, с научен 
ръководител проф. д-р Александър Хинев, д.м. Асистент (април 2015) и 
доцент (2017) в УС по урология на Катедрата по хирургични болести в МУ-

Варна. Носител на следните академични награди: отличник на випуск 2004 г. от чуждестранните 
студенти на МУ-Варна; трета награда „Zondek“ на ХІХ Европейска студентска конференция – 
Берлин, Германия (2008 г.); трета награда „Richard Wolf “ на 4-тия EAU конгрес за страните от 
Югоизточна Европа – Тирана, Албания (2008); втора награда „Karl Storz“ на 5-ия EAU конгрес за 
страните от Югоизточна Европа – Белград, Сърбия (2009); награда за най-добър постер на 5-ия 
Уро-онкологичен зимен конгрес – Скопие, Македония. Член на БМА, БУА, БАМУ, ЕАУ.
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АНАСТАСОВ, д-р Анастас Симеонов, асистент 
Катедра по хирургични болести, ФМ 
Роден на 21.10.1964 г. в Шумен. Завършва математическа гимназия във Варна 
и медицина в МУ-Варна (1990). Има придобита специалност „Хирургия“. 
Работи като участъков лекар в с. Надарево, Търговищко (1990). Асистент в 
Катедрата по хирургически болести на МУ-Варна (1991–1992). От 1993 г. е 
ординатор-хирург в ОРК болница във Варна.

АНАСТАСОВА, д-р Радостина Лозанова, гл. асистент 
Катедра по консервативно зъболечение и орална патология, ФДМ 
Родена на 25.01.1980 г. в гp. Сандански, обл. Благоевград. Завършва дентална 
медицина във ФДМ в МУ-София през 2006 г. Асистент в Катедрата по 
консервативно зъболечение и детска дентална медицина към ФДМ на МУ-
Варна (от 2009), а от 2013 г. – в новосформираната Катедра по консервативно 
зъболечение и орална патология. През 2013 г. придобива специалност 
„Oперативно зъболечение и ендодонтия“. През 2018 г. защитава образователна 
и научна степен „доктор“ с тема „Ранна кариесна диагностика и поправка на 
обтурации при минимално инвазивно лечение на зъбния кариес“ с научни 
ръководители проф. д-р Владимир Панов и доц. Цанка Дикова. Гл. асистент 

от 2019 г. Има 8 публикации и 9 участия в научни конгреси. Основните й научни разработки са 
в областта на кариесологията. Има над 40 цитирания и участие във финансиран научен проект. 
Член е на БЗС.

АНГЕЛОВ, д-р Ангел Атанасов, д.м.н., професор 
Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология, 
ФМ
Роден на 14.05.1938 г. в гр. Балчик. Завършва гимназия (Балчик) и средно 
медицинско училище в Русе (1958). Работи като медицински фелдшер – зав. 
здравен пункт в ДЗС „Септемврийци“, Добричко (1958–1960). Приет е във 
ВМИ-София през 1960 г., а след завършване на втори курс се премества в 
новоразкрития ВМИ-Варна, който завършва през 1966 г. Започва работа като 
участъков лекар в с. Бозвелийско, Варненско (1966). Асистент в Катедрата 
по патоанатомия на ВМИ-Варна (1967). Хабилитиран като доцент (1980) 

и професор (1996). Защитава кандидатска дисертация (1976) на тема „Патологоанатомична 
характеристика на емболиите и тромбозите в малкия кръг на кръвообращението“ с научен 
ръководител проф. М. Златева, както и докторска дисертация (1992) на тема „Вътресъдово 
съсирване (епидемиология, патологична анатомия, патоморфоза и клинико-анатомични 
паралели)“. Основните му научни разработки са в областта на клиничната и на експерименталната 
патология – проблеми на сърдечно-съдовата и белодробна патология, тромбоемболичните 
усложнения, патоморфологичната диагностика на шоковите състояние, АГ патология и 
туморите. За първи път у нас разработва проблемите на реанимационната патология (от 1974). 
Автор и съавтор е на учебници и практически ръководства по обща и клинична патология 
и на монографиите „Тромбофлебит и белодробна тромбоемболия“, „Патоморфология на 
анестезиологичните и реанимационни усложнения“, „Белодробен тромбоемболизъм – диагноза 
и профилактика“. Член е на Републиканското дружество по патология.

АНГЕЛОВ, д-р Ангел Борисов, д.м., доцент 
Катедра по хирургични болести, Катедра по сърдечно-съдова хирургия и 
ангиология, ФМ
Роден на 18.09.1959 г. във Варна. Завършва с медал езикова гимназия с 
немски език и медицина във Варна (1986). Има придобити специалности 
„Обща хирургия“ (1994) и „Съдова хирургия“ (2004). Работи като ординатор-
хирург в Р. болница – Велики Преслав (1986–1989) и в Окръжна болница – 
Варна (1989–1990). Асистент в Клиниката по съдова хирургия на Катедрата 
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по хирургически болести на МУ-Варна (1990). От 1998 г. е ст. асистент, а от 2007 г. – гл. асистент. 
Член на БНДСЕХА и НФД. От 2012 г. членува в Германското флебологично дружество. През 2014 
г. защитава дисертационен труд на тема „Ендовенозна лазерна аблация на разширени вени – 
анализ на резултатите според дължината на вълната и вида на лазерното влакно“ за присъждане 
на научна и образователна степен „доктор“. Доцент по съдова хирургия (2019). Автор на 
монографията „Ендолуменна лазерна аблация на стволови разширени вени“ (2019) и съавтор на 
още два монографични труда. Има 44 публикации в български и чуждестранни издания. До 2020 г. 
е изнася 62 научни доклада на български и чуждестранни конгреси, конференции и симпозиуми. 
От 2018 г. специализира за трета специалност –„Ангиология“. Основните му научни разработки 
са свързани с въпросите за подобряване качеството на живот на болни с флебологични проблеми.

АНГЕЛОВ, д-р Атанас (Атанас Ангелов Атанасов), д.м., доцент 
УС по кардиология, Първа катедра по вътрешни болести, ФМ 
Роден е през 1966 г. Завършва Първа езикова гимназия – Варна (1985) 
и медицина (1993) във Варна. Началния клиничен опит набира като 
участъков терапевт в с. Кипра, област Варна. Ординатор (1994) и асистент 
(1995) в Катедрата по вътрешни болести. Има придобити специалности по 
вътрешни болести (1999), кардиология (2001) и е сертифициран европейски 
специалист по артериална хипертония. Проведежда специализации в 
Австрия и Швейцария. Защитава дисертационен труд (2014) на тема „Роля 
на коронарния артериален калциев скор при рисковата стратификация на 

безсимптомни лица и при пациенти с гръдна болка без известна коронарна болест на сърцето“. 
От 2015 г. е доцент по кардиология. Ръководител е на Първа катедра по вътрешни болести в 
МУ-Варна (от 2018). Началник е на Първа кардиологична клиника с ИКО във Варненската 
университетска болница (от 2014). Основните му професионални и научни интереси са в областта 
на образната диагностика в кардиологията, сърдечната недостатъчност, ИБС. През последните 
10 години се занимава изключително с популяризирането на компютър-томографската 
коронарна ангиография и определянето на коронарен калциев скор като диагностични методи в 
кардиологията. Голяма част от научните публикации на доц. Ангелов са свързани с неинвазивната 
диагностика на коронарните артерии при пациенти с вероятна коронарна болест. Член е на ДКБ, 
ESC, Асоциация „Сърце – бял дроб”, СУБ, Сдружение на специалистите по ехокардиография 
„Варна Ехо“. Ръководител е на трима докторанти. Има над 70 научни публикации, включително 
монографията „Несърдечни коморбидности и сърдечна недостатъчност”, както и над 100 участия 
в международни и национални научни конгреси и конференции. 

АНГЕЛОВ, д-р Георги Ангелов,  асистент
Катедра по сърдечно-съдова хирургия и ангиология, ФМ 
Роден във Варна през 1991 г. Завършва средно образование през 2010 г. и МУ-
Варна (2017). Работи в Клиниката по хирургия на УМБАЛ „Св. Марина“ – 
Варна от 2018 г. От същата дата специализира за първа специалност „Съдова 
хирургия“ в Клиниката по съдова хирургия на УМБАЛ „Св. Марина“ – 
Варна. След спечелен конкурс е назначен за асистент по съдова хирургия към 
Клиниката по съдова хирургия на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна (2018). Член 
на БНДСЕХА. До 2020 г. има 4 научни публикации в български списания.

АНГЕЛОВ, д-р Златко Радославов, асистент 
Катедра по анатомия и клетъчна биология, ФМ 
Роден на 18.06.1946 г. във Варна. Завършва езикова гимназия с френски език 
и медицина във Варна (1972). Има придобита специалност „Анатомия“. 
Асистент в Катедрата по анатомия, хистология и ембриология на МУ-Варна 
(1974–1982). През 1982 г. се мести в София и работи като участъков терапевт 
в V поликлиника (1982–1986), редактор във в. „Здравен фронт“ (1986–1988) 
и журналист на свободна практика. През 1990 г. става основател и първи 
главен редактор на в. „Права и свободи“ и е назначен за официален говорител 
на Медицинска академия (1990–1991). През 1992 г. се установява да живее 
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и работи в Канада, където получава научна степен по медицинска социология в Университета 
МакГил, Монреал (1995). В периода 1996–1998 работи в рекламна агенция за фармацевтични 
продукти, а от 1999 г. е издател на медицинско списание на Академичния медицински център 
при Айовския университет, САЩ. Освен в областта на медицината, се проявява като активен 
общественик и публицист. Публикува множество статии, коментари, репортажи, пътеписи, 
христоматия по биология и преводни разкази от английски език. През 2002 г. излиза на английски 
език мемоарната му книга „Комунизмът и угризенията на един по неволя виновник“ (Тексас А+М 
Юнивърсити прес) и в превод на български език (София, 2002).

АНГЕЛОВ, д-р Тодор (Тодор Ангелов Янков), гл. асистент
Катедра по неврология и неврохирургия, Медицински факултет – Добрич 
Роден е на 21.07.1947 г. в с. Златия, Добричко. Завършва стопански техникум в Добрич и медицина 
във Варна (1971). Има придобита специалност по неврология. Специализира в София. Работи 
като ординатор във вътрешно отделение на Р. болница – Тервел (1971-1972), военен лекар (1972-
1973) и участъков лекар в с. Коларци, Тервелско (1973-1979). Асистент е в Катедрата по неврология 
и неврохирургия на филиалния Медицински факултет – Добрич (1979-1993). Основните му 
научни разработки са по проблемите на мозъчно-съдовата болест, епилепсията и др. От 1983 г. е 
председател на фондация “Профилактика на мозъчния инсулт” – Добрич.

АНГЕЛОВА, д-р Людмила Бончева, д.м., професор 
Катедра по медицинска генетика, ФМ 
Родена през 1957 г. в Плевен. Завършва с отличие езикова гимназия и 
медицина във ВМИ-Плевен (1982). Педиатър в 1-ва Градска поликлиника, 
Плевен (1982–1984) и асистент, гл. асистент и хоноруван доцент във ВМИ-
Плевен (1984–2002). От 2003 г. е редовен доцент, ръководител на УНС по 
медицинска генетика към Катедрата по педиатрия и медицинска генетика 
в МУ-Варна (2005–2015). Хабилитира се като професор по медицинска 
генетика (2017). Има придобита специалност „Медицинска генетика“ (1989) 
и професионална квалификация по здравен мениджмънт (2013). Защитава 

дисертационен труд (1994) на тема „Генетико-диагностични проучвания при лица с умствено 
изоставане в училищна възраст“ с научен ръководител доц. д-р В. Георгиева от МА-София. 
Специализира в Германия, Италия, Франция, Великобритания. Ръководи 7 докторанти (3 от които 
вече успешно защитили: д-р Т. Червенков, д-р М. Хачмериян, д-р М. Левкова) и 7 специализанти 
по медицинска генетика. От 2019 г. е национален консултант по медицинска генетика. Създател 
и началник е на Лабораторията по медицинска и молекулярна генетика (2003–2019) на МБАЛ 
„Св. Марина“ – Варна и на Българското дружество по човешка генетика и геномика (БДГГЧ) – 
клон Варна (2003). Основните й професионални и научни интереси са в областта на генетиката 
на интелектуалната непълноценност, неврогенетиката и приложните изследвания на клинична 
генетика в акушерството и гинекологията. Внедрява цитогенетични лабораторни методи от 
различен биологичен материал и акредитира нова докторантска научна програма. Под нейно 
ръководство и с нейно активно участие е създадена работна група по изпълнение на две 
национални програми на МЗ в областта на наследствените болести и предразположения. Зам.-
председател е на БДГГЧ и член на Европейското общество по човешка генетика (ESHG), НДХХ 
и НДНМЗ. Представена с научна анотация в международното издание Who’s Who in Science and 
Engineering за 2003–2004 г.

АНГЕЛОВА, д-р Мария Тодорова, асистент 
Катедра по акушерство и гинекология, ФМ 
Родена на 27.06.1975 г. в гр. Нова Загора. Завършва МУ-Варна (2000) и придобива специалност по 
акушерство и гинекология и репродуктивна медицина (2007). От 2008 г. до 2017 г. е асистент към 
Катедрата по АГ на МУ-Варна и ординатор в СБАГАЛ-Варна.
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АНГЕЛОВА, д-р Меглена Валдемарова, д.м, гл. асистент 
Катедра по анатомия и клетъчна биология, ФМ 
Родена на 21.04.1979 г. във Варна. Завършва медицина с отличие в МУ-
Варна (2003). От 2006 г. е Асистент (от 2006), гл. асистент  (2010) в Катедрата 
по анатомия и клетъчна биология в МУ-Варна. Придобива специалност 
„Анатомия и хистология“ (2009). Има над 15 публикации и над 10 участия в 
научни конгреси. Основните й научни интереси са в областта на анатомичните 
вариации и неврогенезата. Член е на БЛС и БАД.

АНГЕЛОВА, д-р Сирма Тодорова, д.м., гл. асистент 
Катедра по детска дентална медицина, ФДМ 
Родена на 14.12.1980 г. в гр. Добрич. Завършва специалност „Международни 
финанси“ при ИУ-Варна (2005) по съвместна програма с Икономически 
институт на БАН, „Дентална медицина“ (2011) в МУ-Варна. Редовен асистент 
(2011), а от 2018 г. – гл. асистент в Катедрата по детска дентална медицина. 
Има придобита специалност по детска дентална медицина (2015). Основните 
й професионални научни интереси са в областта на оценяване на риска от 
кариес сред деца с общи заболявания; изследване на взаимозависимости 
между фактори на околната среда, здравословен статус и орално-дентално 

здраве на детския организъм; профилактика на оралното здраве сред деца с общи заболявания. 
Придобива образователна и научна степен „доктор“ (2017) след защита на дисертационен труд 
на тема „Оценяване и превенция на риска от кариес сред деца, страдащи от някои бъбречни 
заболявания“. Автор е на монографията „Епигенетични и генетични аспекти на оралното 
здраве при деца с пиелонефрит“ (2019). Член е на БЗС, БНДДМ, СУБ-Варна. Има над 70 
научни публикации, участия в над 50 международни и национални научни конгреси. Участва в 
национални и международни редакционни колегии. 

АНГЕЛОВА, Христина Димитрова, асистент 
Катедра по биология, ФФ 
Родена през 1974 г. във Варна. Завършва Биологически факултет на СУ със 
специалност „Клетъчна биология и патология“ (2007). Асистент е в Катедрата 
по биология на МУ-Варна (2008–2013). Научните й интереси са в областта 
на медицинската генетика. Има публикувана една научна статия. Член е на 
БДМБ.

АНДОНОВ, д-р Борис Венциславов, асистент 
Катедра по обща и оперативна хирургия, ФМ
Роден през 1988 г. в гр. Сандански. Завършва с отличие езикова гимназия в 
родния си град. 2009–2015 следва медицина в МУ-Варна. След завършването 
си започва работа в Първа клиниката по хирургия на УМБАЛ „Св. Марина“ 
– Варна като лекар специализант. Зачислява докторантура към Катедрата по 
обща и оперативна хирургия същата година. 2016 г. получава приза „Лекар 
на годината“ в категория „Ти си нашето бъдеще“ на Регионална колегия – 
Варна към БЛС. 2012 г. получава признанието на кмета на Варна, който му 
връчва грамота за „Цялостен принос в развитие на научноизследователската 

дейност в МУ-Варна“, като през същата година получава националния приз „Студент на 
годината“, организиран от НПСС. 2015 е награден с Почетен знак със синя лента от МУ-Варна по 
повод цялостен принос за развитието на активното студентско самоуправление в университета. 
Специализации и курсове в чужбина: 2018, 2019 Hands-On Cadaver Courses on Second and Third 
Swiss Hernia Days, Basel Switzerland 2019 Basic Open and Laparoscopic Surgery, Davos Switzerland 
2019 Hernia Compact Hands-on Cadaver Course Hamburg, Germany 2019 Participant at 40Th EHS 
МEETING, Hamburg Germany 2019 Davinci XI Robotic Surgery IRCAD, Strasburg France 2020 
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MasterClass Inguinal Hernia Surgery Cluj-Napoca, Romani. Има повече от 30 научни разработки 
в областта на коремната хирургията, изнесени на регионални, национални и международни 
медицински форуми. Редовен асистент към Катедрата по обща и оперативна хирургия от 2020.

АНДОНОВ, д-р Матей Добрев, д.м., доцент 
Катедра по акушерство и гинекология, ФМ 
Роден на 5.04.1948 г. в гр. Суворово, Варненскo. Завършва Техникум по 
индустриална химия във Варна и медицина в МУ-Варна (1977). Придобити 
специалности – хистология и ембриология. Специализира в Израел, Англия 
и САЩ. Ординатор в БМП-Добрич (1977–1979). Асистент в Катедрата по 
анатомия, хистология и ембриология на МУ-Варна от 1979 г., а от 1994 г. е 
асистент в Катедрата по акушерство и гинекология, където е хабилитиран 
като доцент през 1996 г. Работи в ембрионалния център на лабораторията 
за инвитро оплождане към катедрата. Защитава кандидатска дисертация 
(1989) на тема: „Ултраструктура на преходните органели в герминативни 

клетки от тестис на плъх“ (научен ръководител проф. Ванков). Основните му научни разработки 
са посветени на цитохимичните и цитофармакологични изследвания на безплодието при мъжа 
и жената. Под негово научно ръководство е защитена 1 кандидатска дисертация (д-р Хинев). 
Избран е за „Медик на годината“ (2000).

АНДОНОВА, Величка Йорданова, д.ф., доцент 
Ръоводител на Катедра по фармацевтични технологии, Зам.-декан „Учебна 
дейност, акредитация и качество“ на ФФ
Родена през 1973 г. в гр. Пазарджик. Завършва фармация в МУ-София (1996). 
Има придобити специалности по технология на лекарствата с биофармация. 
Основните й професионални и научни интереси са в областта на иновативните 
лекарстводоставящи системи и фармацевтични нанотехнологии. Ръководител 
на Катедрата по фармацевтични технологии в МУ-Варна от 2020 г. От 2018 г. 
е ръководител на Учебния сектор по технология на лекарствените форми и 
биофармация. Член е на БФС, Комисията по качество към БФС. Има над 
45 научни публикации, участия в над 50 международни/национални научни 
конгреси. Секционен редактор на сп. „Folia Medica“. 

АНДОНОВА, д-р Йоана Светлозарова, асистент 
УС по медицински науки, Катедра по клинични медицински науки, ФДМ 
Родена през 1993 г. във Варна. Завършва Първа езикова гимназия (2012), а след това медицина в 
МУ-Варна (2018) с отличие. Редовен асистент в Катедра „Клинични медицински науки“ към ФДМ 
и лекар-специализант по гастроентерология в Клиниката по вътрешни болести към УМБАЛ 
„Св. Марина“ – Варна. Редовен докторант към МУ-Варна от 2020 г. Владее английски и немски 
език. Основните й професионални и научни интереси са в областта на гастроентерологията и 
хепатологията. 

АНДОНОВА, д-р Силва Петева, д.м.н., професор
Ръководител Катедра по нервни болести и невронауки, ФМ 
Завършва медицина (1996), придобива специалност по неврология (2004), а 
през 2015 се дипломира като магистър по здравен мениджмънт. Придобива 
ОНС „доктор“ (2010) с дисертационен труд на тема „Невросонографни и 
невроизобразяващи изследвания при асимптомни исхемични нарушения 
на мозъчното кръвообращение“ и ОКС „доктор на науките“ (2015) с 
дисертационен труд на тема: „Лечение на острия исхемичен мозъчен инсулт 
с интравенозна тромболиза: проспективни проучвания върху изхода от 
болестта“. Последователно заема научни звания асистент (2003), ст. асистент 
(2006), гл. асистент (2010), доцент (2012) и професор (2016) към Катедрата 

по нервни болести и невронауки. От 2002 г. работи в УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна като 
ординатор по неврология към Втора клиника по нервни болести, а от 2009 г. е началник на 
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неврологично 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 изп. директор на лечебното заведение. От март 2020 г. е изп. директор на УМБАЛ 
„Св. Марина“, а от октомври 2020 г. е ръководител на Катедрата по нервни болести и невронауки 
при МУ-Варна. От 2003 г. провежда обучение по специалност „Неврология“ на студенти от 
специалностите „Медицина“, „Медицинска сестра”, „Акушерка“, „Социални дейности”, „Обща 
медицина“ при МУ-Варна, както и на специализанти по неврология. От 2008 г. провежда лекции 
и упражнения по ВСД „Ултразвукова диагностика на нервната система”. За периода 2004–2009 
г. е координатор на мултицентрови проучвания при исхемичен инсулт, ПБ, МС и епилепсия. 
Участва в едногодишна програма за изработване на организационен модел за подобряване 
качеството на обгрижването на болни с остро разстройство на мозъчното кръвообращение при 
Втора КНБ с ОИЛНБ с партньорството на болница Инзелшпитал, Берн, Швейцария (2004–2005). 
От 2012 г. е член на Академичния съвет към МУ-Варна, а от 2013 – член на Научния съвет по 
терапевтични специалности към МУ-Варна. Участва в редакционни колегии на научни списания. 
Членува в редица научни организации: БЛС (от 1996), БДН (от 2003), БДГ (2004–2006), Българска 
асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика (от 2008), председател на помощния 
орган „Асоциирани членове към Управителния съвет” (от 2010), Европейското дружество по 
невросонология и мозъчна хемодинамика (от 2009), Балканското медицинско дружество (от 
2010).

АНДРЕЕВ, д-р Иван Николаев, асистент 
Катедра по здравни грижи, Филиал Велико Търново 
Роден през 1991 г. във Велико Търново, където получава средно си 
образование. През 2017 г. завършва медицина в МУ-Варна. През същата 
година става носител на награда за активна студентска дейност и заслуги в 
изграждането и развитието на съвременния облик на Студентски съвет в 
МУ-Варна. След дипломирането си започва професионалната си кариера в 
Гастроентерологичното отделение на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – 
Велико Търново, като лекар-специализант. От началото на 2019 г. е хоноруван 
преподавател по вътрешни болести във Филиал Велико Търново към МУ-
Варна, а след успешно положен изпит през същата година, заема длъжността 
„асистент“ във Филиал Велико Търново. 

АНДРЕЕВ, д-р Йордан Младенов 
УС по оптометрия, Катедра по физиотерапия, рехабилитация, морелечение 
и професионални заболявания, ФОЗ 
Роден през 1982 г. в гр. Ямбол. Завършва с пълно отличие ПМГ „Акад. 
Никола Обрешков“ – Разград (2001). Веднага е приет в МУ-Варна, където 
успешно се дипломира през 2007 г. Работи в СБОБАЛ-Варна от 2011 г., като 
от 2015 г. е с придобита специалност „Очни болести“. Интересите му са 
предимно в лечение и хирургия на преден сегмент на окото. Преподавател 
към МУ-Варна, Катедра „Физиотерапия, рехабилитация, морелечение и 
професионални заболявания“, УС „Оптометрия“. През 2016 г. печели Грант от 
Европейския борд по офталмология и специализира в Heidelberg University 

Hospital – Хайделберг, Германия. Член на БЛС, БДО, Турското дружество по офталмология. 
Преминава курсове по: „Трансплантация на амниотична мембрана“ „Лазери в офталмологията“, 
„Ехография“, „Витреоретинална хирургия“.

АНДРЕЕВ, д-р Орлин Андреев, асистент
Катедра по инфекциозни болести и епидемиология, Медицински факултет – Добрич 
Роден е на 22.01.1954 г. в гр. Добрич. Завършва гимназия в Добрич и медицина във Варна през 
1978 г. Има придобита специалност по епидемиология (1985). Асистент по епидемиология е в 
Катедрата по инфекциозни болести и епидемиология на филиалния Медицински факултет в 
Добрич (1980-1992). От 1992 г. е завеждащ отдел “Организационно-информационно осигуряване” 
на ХЕИ-Добрич.
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АНДРЕЕВ, д-р Тотю Тотев, професор
Катедра по хирургични болести, ФМ 
Роден на 31.08.1914 г. в с. Килифарево, Великотърновско. Завършва медицина 
в Грац, Австрия (1940). Придобити специалности – хирургия и урология. 
Участъков лекар в с. Шипка, Казанлъшко (1940–1944) и специализант-
ординатор в І хирургическа клиника на МФ-София (1945–1950). Асистент в 
Катедрата по урология на ИСУЛ-София (1951). Хабилитиран като хоноруван 
доцент (1963), редовен доцент (1964) и професор (1968). Ръководител на 
Катедрата по хирургически болести на МУ-Варна (1964–1967). Основател 
и ръководител на клиниката по урология към катедрата от 1967 г. до 

пенсионирането си (1979). Въвежда в практиката редица нови диагностични и лечебни методи 
в урологията. Съавтор е на монографии и учебници по урология. Участва в българската мед. 
бригада в Корея (1954–1955). Под неговото научно ръководство са защитени 2 кандидатски 
дисертации (д-р Кулов и д-р Айладънов) и е хабилитиран един от неговите научни сътрудници 
(доц. Кулов).

АНДРЕЕВА-БОРИСОВА, д-р Радосвета Стоянова, д.м.н., доцент 
Катедра по детска дентална медицина, ФДМ 
Ръководител на Катедрата по детска дентална медицина в МУ-Варна от 
2016 г. до момента, зам.-декан на ФДМ от 2018 г. 
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. 

АНТОВСКА, Гордана, зъботехник 
Катедра по дентално материалознание и пропедевтика на протетична дентална медицина, 
ФДМ 
Родена на 4.02.1986 г. в Р Македония. Завършва средно медицинско училище профил зъботехник 
в гр. Щип, Р Македония. Завършва специалност,,Зъботехник” МК, МУ-Варна (2009). През 
същата година започва работа в частна зъботехническа лаборатория. От септември 2012 г. 
е зъботехник в медико-техническа лаборатория към ФДМ-МУ-Варна. От септември 2014 г. се 
обучава в специалност,,Управление на здравните грижи“ при МУ-Варна за придобиване на 
ОКС,,бакалавър“. 2018 г. придобива магистърска степен по „Управление на здравните грижи“. 
Член на БСЗ. Има участия в курсове и семинари в областта на технологията на зъбопротезните 
конструкции: курс за изработка на телескопни протези, траверси и ставни протези (2011), курс-
обучение за естетични решения в имплантологията (2012), практичен курс за работа безметални 
порцеланови изграждания IPS e.max. Ceram, IPS e.max Press MO и метало-керамични изграждания 
IPS InLine, IPS InLine One – сертификат от IVOCLAR VIVADENT (2014), лектор – демонстратор 
Давор Максимович.

АНТОНОВ, д-р Антонио Иванов, д.м., гл. асистент 
УС по хематология, Втора катедра по вътрешни болести, ФМ 
Роден на 11.09.1964 в Плевен. Завършва медицина във ВМИ-Плевен 
(1990). От 1999 г. до март 2012 е асистент към Катедрата по вътрешни 
болести на МУ-Плевен. От март 2012 е асистент към МУ-Варна. Придобити 
специалности: вътрешни болести (1998); хематология (2003). През 2018 г. 
защитава дисертационен труд на тема „Корелационна зависимост между 
туморната ангиогенеза, мутационния товар, промените в кръвната картина 
и тромбогенния риск при пациенти с есенциална тромбоцитемия и 
полицитемия вера“ към МУ-Варна, Катедра по вътрешни болести. Има над 
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25 публикации и участия в научни конгреси. Основните му научни разработки са в областта 
на миелопролиферативните заболявания, тромбофилия, хемопоезата. Член на: Българско 
хематологично дружество, Европейската хематологична асоциация.

АНТОНОВ, д-р Димитър Ангелов, д.м., доцент 
Катедра по медицина на бедствените ситуации и морска медицина, ФОЗ 
Роден на 20.09.1925 г. във Враца. Завършва гимназия във Враца и медицина в Пловдив (1953). 
Придобити специалности – анестезиология и реанимация (1978) и организация на медико-
санитарната защита (1963). Участъков лекар последователно в с. Голямо Пещене, Чирен и 
Криводол, Врачанско (1954–1958), началник отдел „Народно здраве“ на ГНС-Враца, началник 
щаб на мед. служба към отдел „Народно здраве“ на ОНС-Враца и зав. клин. лаборатория на 
Окръжна болница – Враца (1958–1963). Асистент в Катедрата по медико-санитарна защита на 
МА-София (1963). Хабилитиран е като доцент (1984) и ръководител на Катедрата по медико-
санитарна защита на МУ-Варна, където работи до пенсионирането си през 1987 г. Защитава 
канд. дисертация (1978) на тема: „Реанимация на остри дихателни и циркулаторни разстройства, 
извършвана от масови медико-санитарни формирования“ (научни ръководители проф. Й. 
Наумов и проф. Ст. Саев). Основните му научни разработки са в областта на анестезиологията и 
реанимацията и организацията на медико-санитарната защита. Починал на 16.09.1993 г.

АНТОНОВА, Мария Георгиева, преподавател
Катедра по здравни грижи, ФОЗ 
Родена на 6.08.1954 г. в Бургас. Завършва ОМУ „Д-р Ненчо Николаев“ – 
Варна през 1976 г. със специалност „Акушерка“. От 1987 г. е преподавател по 
практика в УНС „Акушерка“ в ИПЗКССО – Варна. Завършва Полувисшия 
медицински институт – Варна (1994), а през 2006 г. – МУ-Варна, МК с ОКС 
„специалист“ със специалност „Акушерка“. През 2003 г. завършва ШУ „Еп. 
К. Преславски“ – бакалавър със специалност „Социална педагогика“ и 
специализация „Социална администрация“, а през 2005 г. – магистър, със 
специалност „Управление на образованието“. Има над 5 участия в научни 

конференции е основни научни разработки в областта на обучението на акушерки и оказването 
на здравни грижи в акушерството и гинекологията. Член на БАПЗГ.

АНТОНОВА, Стоянка Добрева, биолог, д.м., гл. асистент 
Катедра по микробиология и вирусология, ФМ 
Родена е на 22.02.1939 г. в с. Михай Витязу, Румъния. Завършва климатична гимназия в Калофер 
и Медицински колеж за клинични лаборанти – София (1960–1962). През 1972 г. завършва 
задочно биология в СУ. Придобита специалност – биология и медицинска вирусология. Лаборант 
в Кръводарителен център – Добрич (1962–1963) и лаборант в Катедрата по микробиология и 
вирусология на МУ-Варна (1963–1972). Асистент в катедрата от 1972 г. Защитава канд. дисертация 
(1986) на тема: „Епидемиологични, серологични и вирусологични проучвания върху някои 
човешки херпесни инфекции във Варненски и Толбухински окръзи“ (научни ръководители проф. 
Дундаров и проф. Капрелян). Основните й научни разработки са в областта на вирусологията. 
Пенсионира се през 1995 г.

АПОСТОЛОВ, д-р Живко Павлинов, д.м., гл. асистент 
Катедра по психиатрия и медицинска психология, ФМ 
Роден на 7.06.1986 г. във Варна. Завършва МУ-Варна (2010). Лекар във II 
Психиатрична клиника (от 2012). През 2015 г. придобива научна степен 
„доктор по медицина“, а през 2016 г. специалност психиатрия. От 2018 г. е 
асистент, а през 2020 г. гл. асистент в Катедра по психиатрия и медицинска 
психология към МУ-Варна. 
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АРАБАДЖИЕВА, д-р Даниела Йорданова, доцент 
Катедра по нервни болести и невронауки, ФМ 
Родена на 26.12.1971 г. в гр. Елхово, обл. Бургас. Завършва СОУ „Антон 
Страшимиров“ – Варна (1989), а медицина в МУ-Варна (1995). Има магистърска 
степен по здравен мениджмънт от МУ-Варна. Има призната специалност 
по нервни болест от януари 2007 г. и допълнителни квалификации: 2009 
г. – клинична ЕЕГ, 2007 г. – УЗД на нервната система. Лекар в ХЕИ-Варна 
(1995–2000). Лекар по нервни болести (от 2000) в Първа клиника по нервни 
болести (КНБ) на МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна. Асистент към Катедрата 
по нервни болести и невронауки при МУ-Варна (от март 2013). Води 

упражнения на студентите от специалност „Медицина“ към МУ-Варна. Владее английски и руски 
езици, притежава компютърна грамотност. От 2015 г. е републикански консултант по нервни 
болести. От 2014 г. е „доктор“ по медицина. Специалист със задълбочени познания в областта 
на неврологията, в т.ч. невросонологията. Има над 10 броя публикации с доклади и резюмета 
на национални и международни научни форуми. Утвърден клиницист, поддържа високо ниво 
на литературна осведоменост и същевременно непрекъснато усъвършенства способностите си 
за точна преценка на клиничните факти и прилага съвременен научен подход при решаване на 
диагностичните и терапевтичните проблеми в ежедневната неврологична практика. Напуска 
работа към УМБАЛ „Св. Марина“ 2020 г. Към края на 2020 г. продължава да е член на катедрата. 

АРМУТЛИЙСКИ, Димитър Димчев, физик, д.ф., доцент 
Катедра по физика и биофизика, ФФ 
Роден е на 25.02.1932 г. в гр. Бяла, Варненско. Завършва гимназия във Варна и физика във СУ 
(1957). Придобити специалности – физика и математика. Специализира в Института за ядрени 
изследвания – Дубна (Русия). Работи като гимназиален учител във Варна (1957–1961); физик 
в Катедрата по физика на МУ-Варна (1962–1964). От 1964 г. преминава на работа в ТУ-Варна. 
Хабилитиран е като доцент през 1988 г. Защитава кандидатска дисертация (1987) в Дубна (Русия) 
на тема: „Изследване на процесите на множественото образуване на заредени частици в протон 
въглерод-протон тантал въздействие при импулси на налитащия протон 2 - /10/ - GEV/с“ (научен 
ръководител проф. Гришин). Основните му научни разработки са в областта на ядрената физика. 
Член е на републиканското дружество на физиците. Пенсионира се през 1992 г.

АРНАУДОВ, д-р Димитър Славчев, д.м.н., професор 
Катедра по акушерство и гинекология, ФМ – Варна
Ръководител на Катедрата по акушерство и гинекология на филиалния Медицински факултет 
– Добрич 
Роден на 19.07.1931 г. в гр. Гоце Делчев. Завършва гимназия в Гоце Делчев и медицина в София 
(1955). Придобита специалност – акушерство и гинекология (1960). Специализира в София и 
Москва. Работи като ординатор и зав. АГ отделение на Р. болница – Гоце Делчев (1955–1963). 
Асистент в Катедрата по АГ на МУ-Варна от 1963 г. Хабилитиран е като доцент (1980) и професор 
(1990). Ръководител на Катедрата по АГ на филиалния медицински факултет – Добрич (1980–
1987) и професор в Катедрата по АГ – Варна от 1987 г. до пенсионирането си през 1996 г. Защитава 
кандидатска дисертация през 1974 г. на тема: „Особености на регионалното кръвообращение 
при жени с късна токсикоза на бременността“ (научен ръководител проф. Илиев) и докторска 
дисертация през 1989 на тема: „Проблеми в кръвообращението при жени с прееклампсия“. 
Основните му научни разработки са по проблемите на късната токсикоза на бременността, 
преносената и патологичната бременност, възпалителните гинекологични заболявания, 
приложението на електрофизиологичните методи в акушерството и гинекологията. Член е на 
Научното дружество по акушерство и гинекология. Починал през 2002 г.
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АРНАУДОВ, д-р Пламен Цветков, д.м., доцент 
УС по коремна хирургия, Катедра по хирургични болести, ФМ 
Роден 31.01.1960 г. в с. Стефан Караджа, обл. Варна. Завършва средно 
образование (1978) в гр. Вълчи дол, висше – в МУ-Варна (1986). Ординатор 
в ХО на Общинска болница – Провадия (1986–1992). Призната специалност 
по хирургия (1992). Асистент в Клиниката по жлъчно-чернодробна хирургия 
(от 1992) на Катедрата по хирургически болести към МУ-Варна в ОРКБ-
Варна. От 1997 г. ст. асистент в същата клиника. От 2001 г. гл. асистент във 
Втора клиника по хирургия на Катедрата по хирургически болести в МБАЛ 
„Св. Марина“ – Варна. Основни научни интереси: в областта на жлъчно-

чернодробната, панкреатичната хирургия и херниологията. Защитава дисертационен труд (2015) 
на тема: „Рецидивна ингвинална херния – възможности за оперативно лечение“ за присъждане 
на ОНС „доктор“. Издава монографичен труд „Конвенционална херниология – съвременни 
аспекти“ и придобива АД „доцент“ (2016). Публикации – 52 в международни и наши списания 
по хирургия. Участва в международни и национални конференции. Починал през 2017 г.

АРНАУДОВА, д-р Мариана Димитрова, д.м., професор 
Катедра по психиатрия и медицинска психология, ФМ 
Завършва медицина във ВМИ-Варна (1982). От 1988 г. е асистент в Катедрата 
по психиатрия и медицинска психология при МУ-Варна, от 2009 – доцент 
към същата катедра, а от 2017 г. – професор. Придобити специалности: 
психиатрия (1988), магистър по здравен мениджмънт (2011). Проведени 
у нас и в чужбина редица следдипломни квалификационни курсове и 
обучения в областта на клиничната психиатрия, индивидуалната и груповата 
психотерапия, организацията на болничните грижи. През 2008 г. защитава 
дисертационен труд на тема „Психични и поведенчески разстройства при 

болестта на Алцхаймер“. Има над 100 публикации и 40 участия в национални и международни 
конгреси и конференции. Издава 3 самостоятелни монографии. Основните й научни разработки 
са в областта на геронтопсихиатрията, на общата психиатрия, клиничната психиатрия, 
психофармакологията и др. Член на БПА, AEP, СУВ, на Консултативния комитет на фондация 
„Състрадание“ – Варна. 

АРНАУТСКА, д-р Христина Иванова, д.м., доцент 
Катедра по ортодонтия, ФДМ 
Родена 1974 г. във Варна. През май 1993 г. завършва средното си образование 
в 3-та ПМГ – Варна, профил „Химия“, а 1999 г. завършва висшето си 
образование във Факултета по стоматология към МУ-София с отличен успех. 
2006 г. добива специалност по ортодонтия към МУ-София, Стоматологичен 
факултет, а 2011 г. завършва магистратура „Здравен мениджмънт“ към 
МУ-Варна. Започва работа в Отделение „Ортопедия“ на Стоматологична 
поликлиника – Варна и от януари 2000 г. до 1.07.2007 работи в Отделение 
по ортодонтия като ортодонт в Стоматологичен център 1 във Варна и 

на самостоятелна практика. Преподавателската й дейност започва през учебната 2005/2006 г., 
когато води лекционен курс на зъботехници към МК на МУ-Варна по ортодонтия: „Новости в 
ортодонтията”. Първият асистент по ортодонтия (от 2008) към Катедра по протетична дентална 
медицина (ПДМ) и ортодонтия на ФДМ към МУ-Варна. Защитава дисертационен труд (2013) 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. През 2016 
г. придобива научно звание „доцент“ и ръководител на Катедра по ортодонтия. През годините 
участва в разработването и прилагането на учебните програми по ортодонтия за българоезични 
и англоезични студенти. За целия си преподавателски, научен и лечебен стаж тя е 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. 
Участва като консултант в разработка на дисертационни трудове по други научни специалности 
– детска дентална медицина, хирургия, протетична дентална медицина. Води лекционен курс 
по ортодонтия на студенти БЕО и АЕО и практически упражнения по ортодонтия; провежда 
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семестриални и държавни изпити по ортодонтия. Има издадена 1 монография и е съавтор в 
две ръководства по ортодонтия на български и английски език. Има над 50 научни публикации 
в български научни списания и 24 статии в международни списания и над 35 презентации в 
български и чуждестранни симпозиуми и конгреси. Член е на World Federation of Orthodontics, 
Europian Orthodontic Society, Италианското ортодонтско общество (SIDO), БОО, секретар на 
секция Варна на БНДДМ, Български учебно-изследователски клуб по лингвална ортодонтия, 
Biomede (International Association for Development and Spread of Orthodontic Biomechanics 
Knowledge), СУВ, член на УС на БЗС – Варна.

АСЕНОВСКИ, д-р Калоян Русланов, асистент 
Катедра по образна диагностика, интервенционална рентгенология и 
лъчелечение, ФМ 
Роден в Монтана на 19.03.1983 г. Завършва Техникум по електротехника в 
Монтана (2001), МК-Варна по специалност „Рентгенов лаборант“ (2007), 
медицина в МУ-Варна (2013). От 2014 г. до момента работи в Клиниката 
по образна диагностика към УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. Придобива 
специалност по образна диагностика през 2019 г. От 2016 г. е асистент в 
Катедрата по образна диагностика, интервенционална рентгенология и 
лъчелечение към МУ-Варна. Професионалните му и научни интереси са в 
сферата на интервенционалната рентгенология и ултразвукова диагностика 
на гърда.

АТАНАСОВ, д-р Димитър Димитров, гл. асистент 
Катедра по хирургични болести, ФМ 
Роден през 1943 г. в с. Могилище, Добричко. Завършва медицина във Варна (1972). Придобита 
специалност – хирургия. Асистент в Катедрата по хирургически болести на МУ-Варна (1977–
1991).

АТАНАСОВ, д-р Желязко Атанасов, асистент
Катедра по протетична дентална медицина и ортодонтия
Роден на 11.11.1976 г. в гр. Варна. Завършил специалност “Зъботехника” в Медицински колеж 
– Варна (2000) и дентална медицина в МУ-Пловдив (2006). Асистент в Катедра по  ПДМ и 
ортодонтия към ФДМ (2006). Член на БЗС.

АТАНАСОВ, д-р Йордан Атанасов, асистент
Катедра по вътрешни болести и терапия
Роден е на 08.03.1932 г. в гр. Варна. Завършва гимназия във Варна и медицина в Пловдив през 
1955 г. Има придобити специалности по вътрешни болести и организация на здравеопазването. 
Специализира в София и Москва. Работи като участъков лекар в с. Овчарово, Добричко (1955-
1958) и цехов лекар в МСЧ “1 май” – Варна (1958-1964). Асистент е в Катедрата по вътрешни 
болести и терапия на МУ-Варна (1964-1968). Основните му научни разработки са свързани с 
цитогенетични проучвания при някои вътрешни заболявания. След напускането на университета 
е завеждащ гериатричен кабинет (1968-1970), зам.-главен лекар (1970-1978) и главен лекар 
на Окръжна болница – Варна (1978-1983), началник на отдел “Народно здраве” (1983-1988) и 
директор на дирекция “Здравеопазване и младежки дейности” към ОНС–Варна (1988-1990). 
Пенсионира се през 1990 г.

АТАНАСОВ, д-р Станислав Пламенов, асистент
Катедра по протетична дентална медицина и ортодонтия, ФДМ 
Роден на 06.02.1977 г. в Габрово. Завършил дентална медицина в МУ-София през 2003 г. От 2009 г. 
е асистент в Катедра по протетична дентална медицина и ортодонтия, ФДМ. Член на БЗС.
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АТАНАСОВА, Ани Атанасова, доктор, преподавател 
УС „Зъботехник“, Медицински колеж 
Завършва специалност „Зъботехник“ (1994) и започва работа като зъботехник. 
През 2002 г. завършва пълен курс на обучение в магистърска програма 
по специалност „Здравен мениджмънт” в МУ-Варна. Преподавател в УС 
„Зъботехник“ (от 2013), участник в обучението по Ортодонтия и Челюстно-
лицева протетика. През 2015 г. завършва с дипломна работа обучението си 
по магистърска програма „Управление на здравните грижи“ в МУ-Варна. 
Защитава дисертационен труд (октомври, 2018) на тема „Значимостта 
на човешките ресурси за успешното развитие на самостоятелна медико-

техническа (зъботехническа) лаборатория“ и придобива докторска степен по специалност 
„Управление на здравните грижи“. Има 25 публикации в периодични издания и сборници, от 
участия в национални и международни форуми и конференции. За периода от назначаването 
си в МК към МУ-Варна (2013) посещава 11 курса за повишаване на професионалната си 
квалификация.

АТАНАСОВА, Виржиния Василева, д.уоз, гл. асистент 
Катедра по социална медицина и организация на здравеопазването, ФОЗ 
Родена през 1975 г. в гр. Провадия, област Варна. Завършва МУ-Варна 
в две магистърски специалности – „Здравен мениджмънт” (1999) и 
„Обществено здравеопазване“ (2007). От 2001 г. хоноруван асистент, а от 
2003 г. последователно асистент, старши, административен и гл. асистент 
в Катедрата по социална медицина и организация на здравеопазването на 
МУ-Варна. Има няколко краткосрочни и една дългосрочна специализация в 
École des Hautes Études en Santé Publique – Rennes, Франция. 2007 г. придобива 
специалност „Медицинска информатика и здравен мениджмънт“. През 2016 

г. защитава дисертационен труд на тема: „Регионални неравенства в смъртността в България“. 
Има редица публикации и участия в научни прояви, работи в 3 национални и международни 
проекта. Основните й научни интереси и разработки са в областта на епидемиология на 
социалнозначимите заболявания, здравни неравенства, здравни бази данни и информационни 
системи. Член на: Контролния съвет на сдружение с нестопанска цел „Обществено здравеопазване 
– 99”, БАОЗ, БНДОЗ, EUPHA.

АТАНАСОВА, д-р Антония Йорданова, д.м., доцент 
Катедра по анатомия и клетъчна биология, ФМ
УС по гастроентерология, хепатология и хранене, Втора катедра по 
вътрешни болести, ФМ
Родена през 1961 г. във Варна. Завършва с отличие медицина в МУ-Варна (1986). 
Има придобити специалности по вътрешни болести и по гастроентерология 
и диететика. Част от екипа на Клиниката по гастроентерология към УМБАЛ 
„Св. Марина“ ЕАД – Варна от 1987 г., а от 2015 г. – доцент в Катедра „Анатомия 
и клетъчна биология“ към Факултета по медицина на МУ-Варна. Основните 
й професионални и научни интереси са в областта на възпалителните 

болести на червата, хронични чернодробни заболявания, маркери на възпаление. Член е на: БЛС, 
Българското национално дружество по гастроентерология с гастроинтестинална ендоскопия и 
абдоминална ехография, Българското дружество по гастроинтестинална ендоскопия, Българския 
клон на Международния гастрохирургичен клуб, Балканското медицинско дружество, European 
Association for Gastroenterology, Endoscopy and Nutrition, Еuropean Association Search Liver, Еuropean 
Crohn Colitis Organization. Има над 50 научни публикации, участия в над 150 международни и 
национални научни конгреси. 

АТАНАСОВА, д-р Димитра Миланова, асистент 
Катедра по хирургични болести, ФМ 
Родена през 1947 г. в гр. Тервел. Завършва медицина във Варна (1972). Придобита специалност – 
детска хирургия. Асистент в Клиниката по детска хирургия на МУ-Варна (1983–1991).
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АТАНАСОВА, д-р Илияна Георгиева, асистент
Катедра по ортодонтия, ФДМ 
Родена 1979 г. във Варна. Завършва с отличен успех МК-Варна специалност 
„Фармация“ с професионална квалификация – помощник-фармацевт 
(1999). Дипломира като магистър-лекар по дентална медицина (2011) в МУ-
Варна като първенец на Випуск 2011, за което получава „Златен Хипократ“ 
и едновременно с това и диплома „Studens Оptimus” – награда проф. д-р 
Славчо Давидов за отличен успех и високи студентски постижения в 
учебната, научната и творческата дейност на випуск 2011. Редовен асистент 
към Катедра „Ортодонтия“, ФДМ към МУ-Варна (2011–2013). От 2013 до 

2015 работи в Австралия – в центъра за професионално развитие в Сидни, и става член на 
Australian Dental Association (АДА). Специализант по ортодонтия в МУ-Варна (от 2016). Редовен 
асистент към Катедра „Ортодонтия“ (от 2017), ФДМ към МУ-Варна. Води лекционни курсове 
и практическо обучение на студенти и стажант-лекари по ортодонтия – БЕО и АЕО. Редовен 
докторант по ортодонтия (от 2019) на тема: „Оценка на индивидуални показатели на растежа 
и развитието за провеждане на ортодонтско лечение в смесено и постоянно съзъбие“, а 2020 
придобива специалност по ортодонтия. През лятото на 2019 г. е на стаж по дентална медицина в 
Северозападния държавен медицински университет „И.И. Мечников“ – Санкт Петербург, Русия. 
Има над 10 публикации и 12 участия в национални и международни конференции и симпозиуми. 
Владее перфектно английски и руски език. Член на: БЗС, БОО, ADA.

АТАНАСОВА, д-р Свилена Ангелова, асистент 
УС по хематология, Втора катедра по вътрешни болести, ФМ 
Родена на 04.09.1993 г. в гр. Попово. Завършва МГ „Д-р Петър Берон“ – 
Варна (2012) и МУ-Варна (2018). От 2019 г. е асистент в УНС по хематология, 
Катедра по вътрешни болести. От 2020 г. е докторант в УНС по хематология, 
МУ-Варна. Член на Българското дружество по хематология, Европейската 
асоциация по хематология, БЛС. – Цялата биография, освен датата и мястото 
на раждане, се повтаря с тази на д-р Ради Луканов.

АТАНАСОВА, д-р Сияна Георгиева, асистент
Катедра по детска дентална медицина, ФДМ 
Родена на 7.12.1993 г. в Бургас. Завършва ГПАЕ „Гео Милев“ – Бургас, 
чуждоезиков профил (2012), магистър по дентална медицина към МУ-Варна 
(2018). От 2018 г. е редовен асистент в катедра „Детска дентална медицина“ 
към ФДМ на МУ-Варна.

АТАНАСОВА, д-р Снежана Атанасова, асистент 
УС по нефрология, хемодиализа и токсикология, Втора катедра по вътрешни 
болести, ФМ 
Родена на 25.01.1988 г. във Варна. Завършва медицина в МУ-Варна (2013). 
Асистент по нефрология към УС по нефрология, хемодиализа и токсикология 
(от 2018). През 2019 г. придобива специалност нефрология. Член е на БЛС и 
Българското дружество по нефрология.
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АТАНАСОВА, Елка Игнатова, д.и., доцент   
УС по здравно-икономически и финансови анализи, Катедра по икономика и 
управление на здравеопазването, ФОЗ
Преподавател в Катедрата по икономика и управление на здравеопазването, 
УС „Здравно-икономически и финансови анализи“. 
Родена през 1974 г. в Ловеч. Завършва магистърска програма по здравен 
мениджмънт в МУ-Варна (1998). Организатор на следдипломна квалификация 
за лекари към Учебен отдел на МУ-Варна. Асистент в Катедрата по здравен 
мениджмънт в МУ-Варна от 1999 г. Има придобита специалност по 
икономика на здравеопазването в МУ-Варна. В рамките на международен 

научноизследователски проект „ASSPRO CEE 2007“ по Седма рамкова програма е докторант 
в Университета Маастрихт, Холандия. Защитава дисертация (2014) на тема „Формални и 
неформални потребителски плащания за публични здравни услуги в България“. Изследователските 
й интереси са насочени в областта на потребителските плащания в здравеопазването, икономика 
на здравеопазването, финансиране на здравеопазването, анализ и оценка на здравните системи. 
Член е на Българското научно дружество по обществено здраве и Съюза на учените – Варна. 
Има над 60 научни публикации, участия в научни конференции в България и чужбина, както и 
участия в национални и международни проекти. Награди: грамота за високи научни постижения 
от СУБ в областта на обществените науки за 2019 г. за изданието: „Bulgaria: Health systems review. 
Health Systems in Transition“, 2018; академично отличие Почетен знак със синя лента на МУ-Варна 
за успешното осъществяване на проект по 7-а рамкова програма „Аssessment of patient payment 
policies and projection of their efficiency, equity and quality effects in Central and Eastern European 
countries“ и за издигането на международния авторитет на университета – 2014 г. и колективна 
награда на Община Варна „Варна 2013“ за научни постижения в областта на обществените науки 
за книгата „Bulgaria: Health systems review. Health Systems in Transition“, 2012.

АХМЕДОВ, д-р Дениз Ширинов, асистент 
УС по коремна хирургия, Катедра по хирургични болести, ФМ
Роден е на 20.03.1987 г. в гр. Балчик. Завършва СОУ „Христо Ботев“ в родния 
си град и медицина в Медицински университет – Варна (2014). Специализира 
обща хирургия във Втора клиника по хирургия в УМБАЛ „Св. Марина“ – 
Варна. 

БАЕВА, д-р Емилия Байчева, асистент
Катедра по детски болести, Медицински факултет – Добрич 
Родена е на 05.09.1959 г. в гр. Добрич. Завършва гимназия в Добрич и медицина във Варна през 1983 
г. Има придобита специалност по педиатрия (1988). Работи като участъков педиатър в Добрич 
(1983-1986) и ординатор в детско отделение на Окръжна болница – Добрич (1986-1988). Асистент 
е в Катедрата по детски болести на филиалния Медицински факултет в Добрич (1986-1993). От 
1993 г. е ординатор в детско отделение на МБАЛ-Добрич. Основните й научни разработки са по 
проблемите на детската гастроентерология.

БАЗДАРСКА, д-р Юлия Руменова, д.м., асистент 
Катедра по педиатрия, ФМ 
Родена във Варна (1988 г.) Средното си образование завършва в МГ „Д-р 
Петър Берон” във Варна, а през 2013 г. завършва медицина в МУ-Варна. 
Редовен докторант към катедрата (от 2014), придобива научна степен 
„доктор” (2020) със защитена дисертация на тема: „Иновации за подобряване 
на успехите в лечението на деца и юноши с диабет”. През 2013 г. и 2015 г. 
е хоноруван асистент към УС по физиология. През 2016 г. е хоноруван 
асистент към Катедрата по педиатрия, а от 2017 г. е редовен асистент. През 
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2014 г. провежда 6-мес. обучение в Клиниката по детска ендокринология и диабетология в The 
Edmond and Lily Safra Children’s Hospital, Israel, както и много други международни обучения. 
Изследовател в международни проекти: ToyBox, Feel4Diabetes, SWEET Register. Научните й 
разработки са основно в областта на детската диабетология и иновациите в тази област. Има над 
15 публикации, вкл. 7 статии в списания с IF и над 20 участия в международни и наши научни 
конгреси и форуми. Член на: БЛС, БДЕ, ВАПЕД, ISPAD. 

БАЗИТОВА-ЗЛАТЕВА, д-р Мариета Костова
Катедра по орална и лицево-челюстна хирургия, пародонтология и специална 
образна диагностика, ФДМ
Родена е на 06.11.1979 г. в гр. Варна. Завършва дентална медицина в 
Медицински университет – София (2004). От 2008 г. е част от Катедрата по 
орална и лицево-челюстна хирургия, пародонтология и специална образна 
диагностика. Член е на Български зъболекарски съюз и Българско общество 
по пародонтология и орална имплантология. 

БАКАЛОВ, Досю Петров, химик, професор 
Катедра по химия, ФФ 
Основател и пръв ръководител (доцент) на Катедрата по химия на МУ-Варна (1962–1968) 
Роден през 1910 г. в Кюстендил. Завършва химия в СУ (1935). Специализира в Краков, Полша. 
Асистент и доцент в Катедрата по химия на МА-София. Основател и пръв ръководител (доцент) 
на Катедрата по химия на МУ-Варна (1962–1968). Основните му научни разработки във Варна 
са посветени на създаването на съвременни методи за изследване на състава на бъбречните 
конкременти. След 1969 г. е професор по химия в Стоматологичния факултет на МУ-София. 
Починал през 2000 г. в София.

БАКЪРДЖИЕВ, д-р Илко Георгиев, д.м., доцент
УС „Медицински козметик“, Медицински колеж 
Ръководител на УС „Медицински козметик”
Завършва медицина в МУ-Варна (1994). Специализира в областта на 
дерматовенерологията в МУ-Варна 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 дисертация на 
тема „Съвременни аспекти в етиологията, диагностиката и лечението на 
негонококовите уретрити“ (2007) и придобива ОНС „доктор“ и академична 
длъжност „доцент“ (2013) към МК-Варна. Преминава успешно следдипломно 

обучение в областта на естетичната дерматология, дерматоскопията, крио- и лазертерапия. 
Член на Българското дерматологично дружество, СУБ, Балканската асоциация по история на 
медицината, Европейската академия по дерматология и венерология както и International Society 
of Dermatology и International Dermoscopy Society. В редакционната колегия е на сп. „Clinical 
Research in Dermatology“ и е зам. главен редактор на сп. „Дерматологичен преглед“. Има над 100 
публикации, две участия в монографии и един самостоятелен полезен модел с приложение в 
дерматологията, венерологията, акушерството и гинекологията и естетичната медицина, както 
и над 120 участия в национални и международни научни форуми. Под негово ръководство са 
защитени две дисертации. Владее говоримо и писмено английски и руски език.

БАКЪРДЖИЕВ, д-р Тодор Георгиев, д.м., доцент
Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология, ФМ 
Роден на 25.09.1932 г. в с. Караново, Бургаско. Завършва гимназия в Бургас и медицина в София 
(1956). Придобита специалност – патология. Специализира в София. Участъков лекар в с. Кости, 
Мичуринско (1956–1958), фабричен лекар в Полски Тръмбеш (1958), терапевт в РБ-Айтос (1959) 
и зав. патоанатомично отделение в РБ-Чирпан (1959–1962). Асистент в Катедрата по патологична 
анатомия на МУ-Варна (1962–1965). Зав. морфологична лаборатория в Института по физиология 
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на БАН-София (от 1965) и асистент в Катедрата по патоанатомия на ИСУЛ (Медицинска 
академия) в София (1968–1983). Хабилитиран като доцент (1983) във ВМИ-Пловдив, ръководител 
на Катедрата по патоанатомия във филиалния МФ-Пазарджик (1983–1990) и ръководител на 
катедрата във ВМИ-Пловдив от 1990 г. до пенсионирането си 1992 г. Защитава кандидатска 
дисертация (1976) на тема „Биопсична характеристика на гломерулните заболявания“ (научен 
ръководител проф. И. Горанов). Научните му разработки са предимно в областта на нефрологията 
и онкологията. Под неговото научно ръководство са хабилитирани двама от сътрудниците му 
(доц. Запрянов и доц. Анави). Съавтор на учебници и учебни помагала по патоанатомия. След 
пенсионирането си е консултант в МВР болница и І Градска болница – София (1993–1995) и зав. 
патоанатомично отделение на І АГ болница – София (1996–2001). Член на ЕДП.

БАКЪРДЖИЕВА, д-р Савка Митева, д.м., доцент
Катедра по анатомия и клетъчна биология, ФМ 
Родена на 6.06.1940 г. в Нови пазар. Завършва гимназия във Варна и медицина във Варна (1968). 
Придобита специалност – анатомия. Асистент в Катедрата по анатомия на МУ-Варна от 1969 г. 
Хабилитирана като доцент (1986) в обединената Катедра по анатомия, хистология и ембриология. 
Защитава канд. дисертация (1976) на тема: „Строеж и васкуларизация на лимфните възли и 
лимфоидните образувания у човек“ (научен ръководител проф. В. Ванков). Основните й научни 
разработки са в областта на структурата и ултраструктурата на лимфните възли и строежа и 
васкуларизацията на съдовите стени. Съавтор и художник-илюстратор на учебници и учебни 
помагала по анатомия на човека. Член на Българското анатомично дружество и на СУБ.

БАЛЕВ, д-р Боян Добрев, д.м., професор 
Катедра по образна диагностика, интервенционална рентгенология и 
лъчелечение, ФМ 
Роден на 15.10.1956 г. в Сливен. Завършва медицина във Варна (1983). От 1987 
г. е асистент в Катедрата по образна диагностика. Придобита специалност 
рентгенология (1987). През 1998 г. защитава дисертационен труд на тема 
„Диагностични възможности на образните 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. Член на БАР, ESR, БАУМ, BSR – член на борда, председател на XI Конгрес на БАР, 
Българското дружество по интервенционална рентгенология. Член на редакционната колегия на 
сп. „Рентгенология и радиология“, официален орган на БАР, научен секретар на БАР. Носител на 
наградата „Лекар, на когото българите вярват“ за 2017 г., „Лекар на град Варна“ за 2012 и награда 
„Св. Иван Рилски“ 2019 г. за принос в образната диагностика. 

БАЛЕВ, д-р Светлозар Петров, д.м., гл. асистент
Катедра по дерматология и венерология
Роден е на 14.03.1951 г. в гр. Варна. Завършва математическа гимназия във Варна 
и медицина във Варна (1975). Има придобита специалност по имунология 
(1995). Специализира в Хайделберг (Германия). Работи като участъков лекар в 
с. Градинарово, Варненско (1975-1979). Завършва аспирантура по имунология 
в Прага (1979-1983). Асистент е в Катедрата по дерматология и венерология 
на МУ-Варна (1983-1988) и в ЦНИЛ на Университета (1988-1994). От 1994 
г. е зав. лаборатория по клинична имунология на Катедрата по белодробни 
болести на МУ-Варна. Защитава канд. дисертация през 1982 г. в Прага на 
тема “Циркулиращи имунни комплекси – инвитро модел и автоимунни 

заболявания” (науч. ръководител проф. В. Хашкова). Основните му научни разработки са в 
областта на клиничната имунология, автоимунните заболявания, флоуцитометрията, клетъчния 
и хуморалния имунитет. Член е на Международната асоциация по цитометрия и на Българското 
научно дружество по имунология.
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БАЛЕВА, д-р Диляна Боянова, асистент 
Катедрата по образна диагностика
Родена на 26.04.1980 г. във Варна. Завършва медицина (2004) в МУ-Варна. 
От 2008 г. е асистент в Катедрата по образна диагностика. Придобита 
специалност: образна диагностика (2009). Има 5 публикации и 4 участия в 
научни конгреси. Член на УС на Българската асоциация по кардиоторакална 
рентгенология, член на БАР, ESR.

БАЛЧЕВ, д-р Илия Димитров, гл. асистент
Катедра по ушни, носни и гърлени болести, Медицински факултет – Добрич 
Роден е на 02.01.1950 г. в с. Черна, Добричко. Завършва гимназия в Добрич и медицина във Варна 
през 1976 г. Има придобита специалност по оториноларингология. Специализира в София. 
Работи като ординатор в УНГ отделение на Окръжна болница – Разград (1977) и Р. болница – 
Тервел (1977-1981). Асистент е в Катедрата по ушни, носни и гърлени болести на филиалния 
Медицински факултет – Добрич (1981-1992). В периода 1985-1988 г. е зав. УНГ отделение на 
Окръжна болница – Разград. От 1993 г. е ординатор в УНГ отделение на Окръжна болница 
(МБАЛ) – Добрич.

БАЛЧЕВА, д-р Геновева Илиева, д.м., гл. асистент 
Катедра по консервативно зъболечение и орална патология, ФДМ
Родена на 24.10.1980 г. в Добрич. Завършва дентална медицина във 
ФДМ, МУ-София 2007 г. От 2011 г. е асистент в Катедра „Консервативно 
зъболечение и детска дентална медицина“ към ФДМ на МУ-Варна, а от 
2013 г. в новосформираната Катедра „Консервативно зъболечение и орална 
патология“. Придобива специалност по оперативно зъболечение и ендодонтия 
(2015). Защитава дисертация (2019) на тема „Дентинна свръхчувствителност 
– социални, диагностични и лечебни аспекти“ с научен ръководител 
проф. д-р Вл. Панов. От същата година е гл. асистент. Основни научни 

разработки са в областта на лазерна дентална медицина, оперативно зъболечение, дентинна 
свръхчувствителност. Има 7 публикации и 13 участия (с 22 орални и постерни презентации) в 
научни конгреси. Цитирания – 16, финансирани научни проекти – 1. Член на БЗС, БНДДМ, ДЛО.

БАЛЧЕВА-ЕНЕВА, д-р Миглена Илиева, д.м., доцент 
УС по патология, дентална алергология и физиотерапия, Катедра по 
консервативно зъболечение и орална патология, ФДМ; Зам.-декан на 
Факултет по дентална медицина; Ръководител на УС „Орална патология, 
дентална алергология и физиотерапия“ 
Родена на 23.03.1976 г. във Варна. Завършва дентална медицина в МУ-София 
(2001). От 2008 г. е асистент в Катедра „Консервативно зъболечение и детска 
дентална медицина“ към ФДМ на МУ-Варна, а от 2013 г. в новосформираната 
Катедра „Консервативно зъболечение и орална патология“. Придобива 
специалност по дентална клинична алергология (2013), защитава 

дисертация на тема „Орален алергичен синдром като проява на хранителна алергия“ с научен 
ръководител проф. д-р Ангелина Киселова-Янева (2015). От 2015 г. е гл. асистент, а от 2016 г. 
доцент към катедрата. От 2018 г. е ръководител на УС „Орална патология, дентална алергология 
и физиотерапия“. Научен ръководител и консултант на двама докторанти, като един от тях е 
придобил ОНС „доктор“. Основни научни разработки: в областта на денталната клинична 
алергология, хранителната алергия, фокалната инфекция, оралната патология. Има 39 публикации 
и 33 участия в научни конгреси. Участва в съставянето на 3 учебника, 1 книга, 1 монография, 2 
помагала. Импакт фактор от публикации и участия – 2.38, цитирания – 38, финансирани научни 
проекти – 2. Съучредител и член на БАОМ. Член на редколегията на сп. „Мединформ“. Член на 
БЗС, БНДДМ, ДЛО, БАОМ, Европейската асоциация по орална медицина (ЕАОМ), СУ-Варна.
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БАНЕВА, Янка Иванова, физик, асистент 
Катедра по физика и биофизика, ФФ; Магистър по медицинска и радиационна 
физика и техника. 
От 2008 г. е асистент в катедра „Медицинска физика и биофизика“ на МУ-
Варна. Обучения по: медицинска физика в European school of medical 
physics – France; модул MPE05 : Anthropomorphic phantoms for optimization 
of dose and image quality in radiology; NEUBIAS training school, Luxembourg; 
Medical Physics Expert in Diagnostic and Interventional Radiology with the title 
MPE09: Achieving higher quality in breast X-ray imaging, Netherlands и други. 
Научни - антропоморфните модели във връзка с изследването на рак на 

млечната жлеза. Член на Съюза на физиците в България, клон Варна; Българското дружество по 
биомедицинска физика и инженерство (БДБМФИ); СУ-Варна.

БАНОВА, д-р Боянка Стойчева Банова, гл. асистент 
УС по УНГ болести, Катедра по неврохирургия и УНГ болести, ФМ 
Родена на 17.09.1949 г. в Сунгурларе, Бургаско. Завършва езикова гимназия 
(руски език) в Бургас и медицина във Варна (1974). Придобита специалност 
– оториноларингология 1979 г. Стажант-лекар (1975–1977) и редовен 
асистент (от 1977) в Катедрата по УНГ болести на МУ-Варна. Специализира 
в Швейцария и Франция. Основните й научни разработки са свързани с 
професионални заболявания в оториноларингологията, одонтогенните 
синуити, тонзиларния проблем, отоневрологията, аудиологията и 
слухопротизирането. Доверен лекар и методичен ръководител на Центъра за 
рехабилитация на слуха и говора при съюза на глухите – Варна. Член на БЛС.

БАНОВА-ЧАКЪРОВА, д-р Соня Борисова, д.м., гл. асистент 
УС по гастроентерология, хепатология и хранене, Втора катедра по 
вътрешни болести, ФМ 
Родена на 8.05.1986 г. Завършва медицина към МУ-Варна (2011). От 2014 г. 
е лекар-ординатор към Клиниката по ХГЕ. През 2018 г. добива специалност 
„Гастроентерология“, защитава дисертационен труд на тема „Рискови 
фактори и преканцерози за хепатоцелуларен карцином“ и започва работа 
като асистент към УС по гастроентерология, хепатология и хранене. 
Научните й интереси са в областта на хепатологията, в частност огнищни 
чернодробни лезии, хепатоцелуларен карцином и възпалителни болести на 
червата. Членува в БЛС, БДГЕ и EASL.

БАЧЕВА-ЧАУШЕВА, д-р Дафина Йорданова, асистент 
УС по морелечение, физиотерапия и рехабилитация, Катедра по физиотерапия, рехабилитация, 
морелечение и професионални заболявания, ФОЗ 
Родена през 1979 г. във Варна. Завършва медицина в МУ-София (2004). Придобита специалност 
по физикална и рехабилитационна медицина (2010). От 2015 г. е асистент в Катедрата по 
физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални заболявания. Научни интереси - 
белодробната рехабилитация. Допълнителни квалификации по лазертерапия, мануална терапия, 
неврална терапия, пролотерапия и белодробна рехабилитация. Член на БЛР, БАФРМ, БДББ.

БАЧУРСКА, д-р Свитлана Юриевна, д.м., доцент 
Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология, 
ФМ
Родена в Одеса, Украйна през 1982 г. През 2005 г. се дипломира като лекар в МУ-
Пловдив. Професионалният й път започва като медицински представител на 
Пфайзер Люксембург, клон България. Асистент и гл. асистент в Катедрата по 
обща и клинична патология при МУ-Пловдив (2011–2019). 2016 г. придобива 
специалност по патология. Защитава ОНС „доктор“ в МУ-Пловдив (2017) на 
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тема „Диагностична стойност на EGR в имунохистохимичния панел за доказване на простатен 
карцином на иглени биопсии“. Доцент в МУ-Варна от 2020 г. Научните й интереси са в областта 
на заболявания на пикочо-половата система и устната кухина и експериментални проучвания 
при закрита гръдна травма. Има 1 монография, 39 пълнотекстови публикации у нас и чужбина и 
50 участия, от които 15 в чужбина и 35 на национални форуми.

БЕКЯРОВ, Пламен Стефков, маг.-фарм., асистент 
УС „Помощник-фармацевт“, Медицински колеж 
Завършва фармация в МУ-Варна (2017). Ръководител „Болнична аптека“ 
при СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов“ – Варна (от 2018). Асистент към УС 
„Помощник-фармацевт“ МК-Варна (от 2020). Специализира „Клинична 
фармация”. Води упражнения по дисциплините Технология на лекарствата 
с биофармация, Технология на козметичните препарати на студентите от 
специалност „Помощник-фармацевт“ и Технология на лечебно-козметичните 
препарати на студенти от специалност „Медицински козметик“. Член e на: 
Българския фармацевтичен съюз (БФС), Професионалната организация на 
болничните фармацевти в България. 

БЕКЯРОВА, д-р Ганка Йорданова, д.м.н., професор 
УС по патофизиология, Катедра по физиология и патофизиология, ФМ 
Ръководител на УС по патофизиология (2000–2017). 
Родена на 24.07.1952 в град Котел. Завършва медицина (1977) в МА-София. 
Асистент на Катедрата по патофизиология в МУ-Варна от 1980 г. Придобита 
специалност „Патофизиология“ (1984). Защитава дисертация (1990) на 
тема „Промени във функционалните свойства на еритроцитите в острия 
период след термична травма, свързани със свободно радикално окисление”. 
Хабилитирана за професор (2016) с дисертационен труд „Проучване на 
някои възможни механизми за увреждане на черния дроб, свързани с 

оксидативния стрес в условията на експериментална термична травма и ролята на мелатонина 
в хепатопротекцията”, 2014. Има над 100 публикации и участия в научни форуми. Област на 
научните разработки – оксидативен стрес, ендотелна дисфункция при термична травма. Член на 
Българското дружество по физиологични науки, FEPS, СУБ, БЛС.

БЕКЯРОВА, Стефания Лъчезарова, д.м., асистент 
Катедра по социална медицина и организация на здравеопазването, ФОЗ. 
Родена през 1978 г. във Варна. Завършва бакалавърска степен по здравен 
мениджмънт (2001) и магистърска степен по обществено здравеопазване 
(2006 в МУ-Варна. Асистент в Катедрата по социална медицина и организация 
на здравеопазването (2008–2015). Защитава ОНС „доктор по медицина“ 
в специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването 
и фармацията“ (2009). Тема на дисертационния труд: „Емиграция на 
българските лекари в периода след 1989 г.“. Основните й професионални 
и научни интереси са в областта на миграцията, история на медицината, 
музейното дело. Има над 15 публикации и 6 участия в научни прояви. 

БЕЛЧЕВ, д-р Белчо Колев, д.м.н., доцент
Катедра по хирургически болести, Медицински факултет – Добрич 
Роден е на 14.10.1944 г. в гр. Добрич. Завършва гимназия и Техникум по ветеринарна медицина 
в Добрич, както и медицина във Варна (1972). Има придобита специалност по хирургия и 
урология. Специализира в София и Сегед (Унгария). Работи като ординатор в хирургическо 
отделение на Окръжна болница – Добрич (1972-1979). Избран е за асистент в Катедрата по 
хирургически болести на филиалния Медицински факултет – Добрич през 1979 г. Хабилитиран 
е като доцент (1992) и завежда клиника по хирургия на Окръжна болница – Добрич (1992-1996), 
а от 1996 г. е старши хирург в болницата. Защитава кандидатска дисертация през 1983 г. на тема 
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”Многослойна ингвинална херниопластика с подобрение в техниката за укрепване на задната 
стена” (научен ръководител проф. Я. Добрев) и докторска дисертация през 1990 г. по проблемите 
на едновременното лечение на херния и аденом на простата. Основните му научни разработки са 
в областта на коремната хирургия и урологията.

БЕЛЧЕВА, д-р Милена Иванова, д.м., асистент 
Катедра по педиатрия, ФМ 
Завършва медицина във ВМИ-Варна (1985). От 1992 г. e асистент в Катедрата по 
педиатрия и медицинска генетика при МУ-Варна. Придобити специалности: 
педиатрия (1991); онкология (2004); детска клинична хематология и 
онкология (2006). Специализира детска онкология в Institut Gustave Roussy, 
Париж, Франция (1998–2000), с придобита специалност по детска онкология 
– Diplôme Universitaire d’Oncologie Pédiatrique, Université Paris XI, Paris, France 
– 1999 г. Координатор на международен проект в сътрудничество с Groupe 
Hospitalier „Saint Augustin“, Malestroit, Франция – „Обучение на санитари 

в болница „Св. Марина” – Варна“. Защитава дисертация на тема „Сърдечно-съдови промени, 
кардио-метаболитен риск и костно здраве след успешна терапия на малигнени хемопатии в детска 
възраст” (2020) и придобива ОНС доктор. Има над 50 публикации и участия в научни конгреси. 
Основни научни интереси в областта на детската онкология и хематология, оценка и лечение 
на болката в детската възраст, късни ефекти от терапията и качество на живот при пациенти 
със злокачествени заболявания. Членува в БЛС, БПА, Националното дружество по клинична 
и трансфузионна хематология; Републиканското дружество по химиотерапия; Френското 
дружество за лечение на левкемия и солидни тумори при децата.

БЕНКОВА-ПЕТРОВА, д-р Мирослава Станчева, асистент
УС по нефрология, хемодиализа и токсикология, Втора катедра по вътрешни 
болести, ФМ 
Родена на 31.12.1985 г. в Русе. През 2010 г. завършва с отличие медицина в МУ-
Варна. Лекар към Клиниката по нефрология, УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна 
(от 2011), асистент към УС по нефрология, хемодиализа и токсикология от 
(2016). Същата година придобива специалност нефрология. Член на БЛС и 
Българското дружество по нефрология (БДН).

БЕРОНОВА, д-р Анна Белчева, д.м.н, професор 
Катедра по фармакология, клинична фармакология и терапия, ФМ 
Ръководител на Катедрата по фармакология на филиалния факултет на 
ВМИ-Варна в Добрич (1985–1991) и на Катедрата по фармакология на МУ-
Варна, преименувана по-късно в Катедра по предклинична и клинична 
фармакология (1991–2001) и Катедра по предклинична и клинична 
фармакология и биохимия от 2001 г. Зам.-ректор по учебната дейност 
на МУ-Варна (1995–1999), член на СНС по физиология, патофизиология 
и фармакология при ВАК. Родена през 1937 г. в Дрезден, Германия. 
Завършва медицина във ВМИ-София (1961). Придобити специалности – 
фармакология и клинична фармакология и терапия. Специализира в Берлин, 

Дъблин, Куопио (Финландия), Кембридж, Лондон, Оксфорд и Флоренция. Редовен аспирант в 
Катедрата по фармакология на МУ-Варна (1966–1969 г.), научен сътрудник в катедрата от 1970 г. 
Хабилитирана за доцент (1985) и за професор (2000). Защитава кандидатска дисертация (1973) 
(научен ръководител проф. д-р Д. Желязков) и докторска дисертация през 1999 г. Под нейно 
научно ръководство са защитени 3 кандидатски дисертации (д-р Маразова, д-р Лозева и д-р 
Желязкова-Савова). Основните научни разработва, са посветени на хистамина, фармакологията 
и токсикологията на нови лекарствени средства и др. Съавтор е на няколко учебника, практически 
ръководства и лекарствени справочници. Член на ред. колегията на „Скрипта медика“ – Варна. 
Член на: Научното дружество по фармакология, Европейската биомедицинска асоциация и на 
Европейското дружество по проучване на хистамина. 
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БЕШКОВА, д-р Маринела Тодорова, гл. асистент
Катедра по вътрешни болести, Медицински факултет – Добрич 
Родена е на 20.03.1953 г. в гр. Добрич. Завършва гимназия в Добрич и медицина във Варна през 
1977 г. Има придобити специалности по вътрешни болести (1982) и клинична хематология (1987). 
Специализира в София. Работи като ординатор във вътрешно отделение на Окръжна болница – 
Добрич (1977-1984). Асистент е в Катедрата по вътрешни болести на филиалния Медицински 
факултет – Добрич (1984-1992). Основните й научни разработки са по проблемите на желязо-
дефицитните анемии. От 1993 г. е ординатор във вътрешно отделение (1993-1998) и зам. главен 
лекар на Окръжна болница (МБАЛ) – Добрич (1998-2002). От 2002 г. е управител на Медицински 
център – Добрич.

БИЛЮКОВА, д-р Светлана Василева, асистент 
Катедра по образна диагностика, интервенционална рентгенология и 
лъчелечение, ФМ 
Завършва ПМГ „Ген. Вл. Заимов“ – Сопот (2008) и МУ-Варна (2016). През 
септември 2017 г. започва работа в Клиниката по лъчелечение на УМБАЛ „Св. 
Марина“. От октомври 2019 г. е асистент в Катедрата по образна диагностика, 
интервенционална рентгенология и лъчелечение. През януари 2020 г. започва 
специализация по лъчелечение. Владее английски език.

БЛИЗНАКОВ, инж. Живко Борисов, доктор, асистент 
Катедра медицинска апаратура, електронни и информационни технологии 
в здравеопазването, ФОЗ 
Роден през 1973 г. във Варна. През 1991 г. завършва с отличие 2-ра МГ-Варна. 
През 1996 г. се дипломира като електроинженер в специалност „Електронна 
техника и микроелектроника“, ТУ-Варна. В рамките на проект по програма 
ТЕМПУС III, продължава обучението си в Гърция. Получава диплома за 
ОКС „магистър“ по биомедицинско инженерство (1998) и защитава успешно 
ОНС „доктор“ по биомедицинско инженерство и технологии (2003) от 
университета на Патра, Гърция. Научен изследовател в Научната група по 
биомедицински технологии в Лабораторията по медицинска физика към 

Университета на Патра, Гърция (2004–2015). Ръководител на Отдела по управление на медицинска 
апаратура към Института по биомедицински технологии, Патра, Гърция. През 2016 г. се завръща 
в България и до 2019 г. е ръководител на Центъра за национални и международни проекти в 
ТУ-Варна. Автор на повече от 100 публикации в реферирани международни научни списания и 
сборници с доклади от национални и международни конференции. Зам.-председател (2016–2020) 
на УС на Българското дружество по биомедицинска физика и инженерство. 

БЛИЗНАКОВА, д-р Димитричка Дучева, д.м., професор
УС по медицински науки, Катедра по клинични медицински науки, ФДМ 
Родена през 1954 г. в Добрич. Завършва с отличие МУ-Варна (1978). Асистент 
в Катедра „Педиатрия“ към МУ-Варна от 1980 г. Доцент по педиатрия от 
2004 г. Ръководител на УС „Детски и инфекциозни болести“ в Катедрата по 
клинични медицински науки към ФДМ на МУ-Варна (2006–2016). Професор 
(2016) и директор на МК-Варна (2016–2020). От юли 2020 г., след изтичане 
на мандата като директор на МК-Варна, е отново в Катедрата по клинични 
медицински науки. Дългогодишен преподавател, 2015 г. е избрана за „Любим 
преподавател на Випуск 2015“. Има придобити специалности по педиатрия 

и детска нефрология. Основните й професионални и научни интереси са в областта на детската 
нефрология, образната диагностика на отделителната система (защитена дисертация 1991 г.). 
Изработени са три параметрични (в зависимост от възраст, ръст и тегло) ехографски бъбречни 
размери за възрастта от 0 месеца до 15 години, признати като рационализация. Член на БПА, 
БАУМ, Българското нефрологично дружество (в УС), БЛС (в УС), СУ-Варна. Има над 180 
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публикации в наши и чужди списания. Под нейно ръководство са защитени пет дисертации. 
Автор е на един учебник, шест монографии и алманах „Историята – свидетел на времето“ – в чест 
на 75 години МК-Варна.

БЛИЗНАКОВА, д-р Магдалена Иванова, асистент 
Катедра по обща медицина и клинична лаборатория, ФМ 
Родена на 21.02.1995 г. Завършва средно образование (2014) и медицина 
(2020) в МУ-Варна. Започва работа през януари 2021 г. като лекар ординатор 
в УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД, Клиника по физиотерапия и рехабилитационна 
медицина и като асистент в Катедрата по обща медицина и клинична 
лаборатория. Публикации: 18 публикации, някои от които са печелили 
награди на научни симпозиуми и конференции за студенти към МУ-Варна. 
Членство: БЛС.

БЛИЗНАКОВА, инж. Кристина Станимирова, доктор, доцент 
Катедра медицинска апаратура, електронни и информационни технологии 
в здравеопазването, ФОЗ 
Родена през 1973 г. в Шумен. Завършва специалност „Електронна техника 
и микроелектроника“ в ТУ-Варна (1996). В магистърска програма по 
биомедицинско инженерство, в Патренския университет, Гърция (1996–1998), 
магистърска степен по биомедицинско инженерство (1998) и продължава 
развитието си с докторска дисертация в същата област. Успешно защитава 
дисертация (2003) на тема „Study and development of software simulation for 
x-ray imaging“, Патренски университет – Патра, Гърция. Дисертацията 
завършва с метод за създаване на антропоморфни компютърни модели на 

млечна гърда, предназначени за рентгеновата техника. Ръководител на научната група по Монте 
Карло симулации към Патренския университет (2004–2012). Печели Marie Curie Career Integration 
Grants (PCIG09-GA-2011-293846) за реинтеграция в България (2012) с тема „Проектиране на нов 
триизмерен метод за откриване рак на гърдата основан на „phase-contrast“ технология“ (2012–
2016). Доцент в катедра СИТ в ТУ-Варна от 2016, а от 2019 г. е член на Катедра „Медицинска 
апаратура, електронни и информационни технологии в здравеопазването“ в МУ-Варна. На 
европейско ниво, тя е лидер на модул „Антропоморфни фантоми“ от европейската програма за 
обучение на експерти по медицинска физика (EUTEMPE-NET). Основните й интереси са свързани 
с биомедицинско инженерство и по-специално в областта на математическото моделиране на 
антропоморфни модели на човешки тъкани и нови техники за използване на рентгеновите лъчи 
за по-ефикасно откриване на рак на млечната жлеза. Носител на национални и международни 
награди, сред които: 1-во място в конкурса на „Дейностите Мария Склодовска-Кюри“ (Marie 
Skłodowska-Curie Actions-MSCA) 2017 в категория „Принос за по-добро общество”, Малта 2017; 
Награда „Варна“, присъдена от Община Варна в сферата на науката и висшето образование, 
направление „Технически науки“ за високи постижения в областта на биомедицинското 
инженерство, Варна 2017; Награда за постижения на МОН – „Най-успешен координатор на 
проект по програма HORIZON 2020“, София 2019. През 2020 г. е отличена с най-престижната 
награда за научни постижения за страната – „Питагор“ в категорията „Успешен ръководител на 
международен проект“ за ролята й на ръководител на проект MaXIMA, финансиран по програма 
„Хоризонт 2020“. Член на Тhe Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), EFOMP, IFMBE.

БОГДАНОВ, д-р Богдан Атанасов, гл. асистент 
Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология, ФМ 
Роден на 15.09.1926 г. в Ловеч. Завършва класическа гимназия в Ловеч и медицина в София 1952 
г. Придобита специалност – патологична анатомия. Специализира в София. Участъков лекар в 
с. Крушуна, Ловешко (1952–1955), терапевт и патоанатом в Окр. болница – Плевен (1955–1961). 
Той е първият избран асистент в Катедрата по патоанатомия на МУ-Варна (1961). От 1963 г. 
по собствено желание преминава на работа като зав. патоанатомично отделение на Окръжна 
болница – Варна, където работи до пенсионирането си 1986 г.
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БОГДАНОВА, д-р Маргарита Анастасова, гл. асистент
Катедра по рентгенология
Родена е на 13.08.1939 г. в гр. Истанбул, Турция. Завършва гимназия във Варна и медицина в МУ-
Варна през 1968 г. Има придобита специалност по рентгенология. Работи като участъков лекар в 
гр. Белослав (1969-1971) и ординатор в рентгеново отделение на Окръжна болница – Варна (1971-
1972). Избрана е за асистент в Катедрата по рентгенология на МУ-Варна през 1972 г. Пенсионира 
се през 1997 г., след което работи като ехографист в Медицински център “Еквита” – Варна.

БОГДАНОВА, д-р Симона Петрова, асистент 
УС по ревматология, Първа катедра по вътрешни болести, ФМ 
Родена през 1984 г. в гр. Кочани, Р Македония. През 2009 г. завършва 
медицина с отличен успех в МУ-Варна и е удостоена с наградата за отличник 
на чуждестранните студенти с право на специализация по избор. От 2010 г. 
ординатор в Клиниката по ревматология – Варна. Придобива специалност 
„Ревматология“ (2017). Редовен асистент към Първа катедра по вътрешни 
болести, УС „Ревматология“ на МУ-Варна от 2018. Основните й научни 
интереси са в областта на ранната диагностика и консервативно лечение 
на възпалителните ставни заболявания. Притежава сертификат по ставна 

ехография, рецензент в сп. „Rheumatology International“. Има над 20 научни публикации и участия 
в над 20 международни и национални научни конгреси. Член на Българското дружество по 
ревматология, Българското медицинско дружество по остеопороза и остеоартроза, EMEUNET 
и БЛС.

БОГОМИЛОВА, Станислава Мартинова, доктор, гл. асистент 
УС по кинезитерапия, Катедра по физиотерапия, рехабилитация, 
морелечение и професионални заболявания, ФОЗ 
Университетски център по източна медицина
Родена е на 19.01.1988 г. в гр. Варна. Завършва Медицински колеж – 
Варна със специалност „Рехабилитатор“ (2009) и магистърска степен по 
кинезитерапия в Национална спортна академия „В. Левски“ – София (2011). 
През 2019 г. защитава дисертационен труд за придобиване на ОНС „доктор“ 
в катедра „Кинезитерапия“ към Югозападен университет „Неофит Рилски“ 
– Благоевград. Провежда обучение по програма „Еразъм +“ (Рига, 2017) и 

квалификационни курсове по мануален лимфен дренаж, онкорехабилитация, традиционна 
китайска медицина и Аюрведа. Основните ú професионални и научни интереси са свързани с 
фитбола при наднорменото телесно тегло и мануалния лимфен дренаж. От 2014 г. е асистент в 
УС по рехабилитация на МК на МУ-Варна с преподаване на лечебен масаж и кинезитерапия, а 
от 2018 г. е в УС по кинезитерапия на Катедра по физиотерапия, рехабилитация, морелечение и 
професионални заболявания към ФОЗ на МУ-Варна. Член е на Асоциацията на физиотерапевтите 
в България (АФБ).

БОЕВА, д-р Марина Пенкова, асистент 
Катедра по образна диагностика, интервенционална рентгенология и 
лъчелечение, ФМ 
Родена на 9.11.1979 г. във Варна. Завършва медицина 2005 г. в МУ-Варна. От 
2008 г. асистент в Катедрата по образна диагностика.
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БОЕВА, Тодорка Великова, доктор, гл. асистент 
УС „Акушерка“, Катедра по здравни грижи, ФОЗ 
Родена през 1977 г. в Провадия. Завършва МК-Варна специалност „Акушерка” 
(1998) и МУ-Варна по специалност „Управление на здравните грижи“ с ОКС 
„бакалавър“ (2006) и „магистър“ (2007). Асистент към Катедра „Здравни 
грижи“ (2007–2011), а от 2018 г. – гл. асистент. Основните й професионални 
и научни интереси са в областта на здравни грижи в акушерството и 
гинекологията, обществено здравеопазване и медицинска педагогика. 
Придобива ОНС „доктор“ (2017) след успешна защита на дисертационния 
труд „Фактори, оказващи влияние върху решението за аборт – роля и 

задачи на акушерката“. Член на: Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи, 
БАОЗ, Европейска асоциация по обществено здраве и БНДОЗ. Участва в образователен проект 
„Студентски практики“ като академичен наставник на студенти от специалност „Акушерка”. 
Има над 20 научни публикации, участия в над 50 национални и международни научни форми за 
продължаващо обучение.

БОЖИДАРОВ, Петър (П. Б. Петров), биохимик, гл. асистент
Катедра по фармакология и биохимия; Катедра по неврология и неврохирургия
Роден е на 26.11.1939 г. в гр. Балчик. Завършва гимназия в Балчик и биохимия и микробиология в 
Софийски университет “Св. Кл. Охридски” през 1969 г. Работи като биохимик към Катедрата по 
неврология и неврохирургия на МУ-Варна (1969-1973). Избран е за научен сътрудник към ЦНИЛ 
(1973), а от 1990 г. – за главен асистент по биохимия в Катедрата по фармакология и биохимия на 
МУ-Варна. Пенсионира се през 2001 г.

БОЖИЛОВ, д-р Димитър, д.м., професор 
Катедра по социална медицина и организация на здравеопазването, ФОЗ 
Роден на 17.10.1933 г. в с. Самуилово, Добричко. Завършва гимназия в Добрич 
и медицина във ВМИ-София (1959). Придобита специалност – социална 
медицина. Участъков лекар в с. Смолница, Добричко (1960–1966). Асистент 
в Катедрата по социална медицина на МУ-Варна (1966). Хабилитиран като 
доцент през 1981 г. Ръководител на Катедрата по социална медицина на 
филиалния медицински факултет – Добрич (1981–1989) и декан на факултета 
(1983–1989). От 1989 г. до пенсионирането си (1994) е доцент в Катедрата по 
социална медицина във Варна. Зам.-ректор на университета (1989–1990). 
Провежда самостоятелен курс по медицинска статистика на студентите по 

медицина във Варна (1969–1981). Защитава кандидатска дисертация (1975) на тема: „Състояние 
и динамични нормативи за физическото развитие на учениците“ (научен ръководител проф. 
Сепетлиев). Основните му научни разработки са по проблемите на здравето на активното 
население, заболяемостта сред здравните работници, физическото развитие и здравното 
състояние на децата и учениците. Под негово научно ръководство са защитени 2 кандидатски 
дисертации (н.с. Т. Милева и д-р Й. Красналиев). Преподавател в ШУ „Константин Преславски“ 
(от 1994).

БОЖКОВ, д-р Васил Марков, д.м., доцент 
УС по коремна хирургия, Катедра по хирургични болести, ФМ Ръководител 
УС „Коремна хирургия“ 
Роден 13.07.1973 г. Завършва Френска езикова гимназия – Варна (1992) и МУ-
Варна (1998). От 1.1999 г. е специализант по обща хирургия във Втора клиника 
по хирургия в МБАЛ „Св. Марина“ – Варна, към Катедрата по хирургически 
болести на МУ-Варна. Ординатор към Втора клиника по хирургия на МБАЛ 
„Св. Марина“ – Варна (от 2004). Призната специалност по хирургия (2005). 
От 2007 г. е асистент към Катедрата по хирургически болести, а от 2010 г. ст. 
асистент към същата катедра. През 1998 г. е провежда стаж в гр. Безансон, 

Франция – детски болести и съдова хирургия. През 2001 г. в Брюксел, Белгия – стаж 3 месеца 
по чернодробна хирургия. Основни научни интереси: в областта на лапароскопската хирургия, 
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горна и долна ендоскопия, хирургията на жлъчните пътища. През 2011 г. разкрива процедура за 
свободно развитие на дисертационен труд. Защитава дисертационен труд на тема „Диагностично-
терапевтична стратегия при пациенти с холангит“ за придобиване на ОНС „доктор“. Доцент в 
Катедрата по хирургически болести (от 2015). От 2016 г. ръководител УС „Коремна хирургия“. 
Специализации в чужбина. Публикации -113 в български и чуждестранни медицински списания 
и сборници.

БОЖКОВ, д-р Марко Василев, гл. асистент 
Катедра по обща и оперативна хирургия, ФМ 
Роден в гр. Луковит. Завършва гимназия в Плевен и медицина във Варна 1973 
г. Придобита специалност – хирургия (1978). Стажант-асистент (1973–1975) 
и асистент (от 1975) в Катедрата по обща и оперативна хирургия (Клиника 
по колопроктология) на МУ-Варна. Починал на 1.07.1998 г. Основните му 
научни разработки са в областта на колопроктологията.

БОЖКОВА-ДИМИТРОВА, д-р Калина Динева, д.м., доцент
Катедра по микробиология и вирусология, ФМ 
Родена в гр. Нова Загора. Завършва МГ в гр. Чирпан (1967) и медицина в 
МУ-Варна (1973). Придобита специалност – микробиология. Работи като 
епидемиолог в ХЕИ-Варна, клон Девня (1975). Научен сътрудник ІІІ степен 
в Катедрата по микробиология и вирусология (1975) и асистент в същата 
катедра (1977 ). Защитава кандидатска дисертация (1987) на тема „Изолиране 
и микробиологична характеристика на щамове Yersinia enterocolitica“ 
(научни ръководители проф. А. Томов – ВВМА-София и проф. Г. Капрелян). 
От 2002 г. е доцент и началник на Лаборатория по клинична микробиология 

и вирусология при УМБАЛ “Св. Марина” - Варна. Ръководител на Катедра по микробиология и 
вирусология (2008-2012). Научната й работа е посветена основно на проблемите на клиничната 
микробиология. Съавтор на инструктивни материали и ръководство за практически упражнения 
по микробиология.

БОЖКОВА, д-р Милена Красимирова, д.м., доцент 
Катедра по микробиология и вирусология, ФМ 
Родена на 19.11.1975 г в Бургас, където завършва средното си образование. 
Завършва медицина МУ-Варна (1999). В периода 1999–2007 работи 
последователно като медицински фелдшер в СЗУ с. Слънчево, Варненско 
и като лекар във Вътрешно отделение, а впоследствие и в Лаборатория 
по микробиология на МБАЛ „Св. Анна“ – Варна. От 2007 г. е асистент в 
Катедрата по микробиология и вирусология на МУ-Варна. Придобива 
специалност „Микробиология“ (2008). Успешно защитава дисертационен 
труд (2013) на тема „Микробиологични и молекулярно-генетични 
проучвания върху епидемиологията и резистентността към антимикробни 

лекарствени средства в клинични изолати Stenotrophomonas maltophilia“. Автор на монографичен 
труд „Грам-негативни неферментиращи бактерии – клинично значение и нови възможности 
за терапия“ (2018). От 2018 г. е доцент към Катедрата по микробиология и вирусология, МУ-
Варна. Основните й научни интереси са в областта на диагностиката и етиотропното лечение на 
инфекциите, асоциирани с Грам-отрицателни неферментиращи бактерии и генетичните основи 
на антибиотичната резистентност. 

БОЖКОВА, Мария Щерева, старши преподавател 
УС по физическо възпитание и спорт, ДЧЕОКС 
Родена на 1.11.1928 г. в гр. Търговище. Завършва гимназия в родния си град и Висшия институт 
по физкултура – София през 1952 г. със специалност фехтовка. Преподавател в Катедрата 
по физическо възпитание и спорт на МУ-Варна (1962–1983). Има заслуги за развитието на 
студентския спорт в града.
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БОЗАДЖИЕВА, д-р Ема Константинова, д.м.н., професор
Катедра по вътрешни болести и терапия
Родена на 21.01.1920 г. в гр. Кюстендил. Завършва медицина в София (1944). Придобива 
специалност по вътрешни болести и ендокринология. Специализира в Москва. Работи като 
ординатор-терапевт в болницата на “Червен кръст” – София (1944-1950). Асистент в Катедрата 
по терапия на вътрешни болести на ВМИ-София (1950). Хабилитирана като доцент (1962) и 
професор (1968). Основател и пръв ръководител на Катедрата по вътрешни болести и терапия 
на МУ-Варна (1963-1970). От 1970 г. е професор в Катедрата по вътрешни болести на ВМИ-
София (1970-1972), зам.-директор (1972-1976) и директор на Института по ендокринология и 
геронтология – София от 1976 г. до пенсионирането си през 1985 г. Защитава докторска дисертация 
през 1969 г. в Москва на тема “К клинике и патогенезу гипертонии при болезни Иценко-Кушинга 
и опухолях коры надпочечников”. Основните научни проблеми, които разработва, са в областта 
на ендокринологията. Под нейното научно ръководство във Варна са защитени 2 кандидатски 
дисертации (д-р Др. Коев, д-р Коева) и са хабилитирани 2 нейни научни сътрудници (проф. Др. 
Коев и проф. Л. Коева). Председател на Дружество на ендокринолозите – Варна.

БОЗОВ, д-р Христо Стоянов, д.м., професор
Катедра по анестезиология, спешна, интензивна и морска медицина на МУ-
Варна
Роден на 3.09.1960 г. в гр. Смолян. Завършва МУ-Варна (1986). Придобива 
специалност „Анестезиология и реанимация“ (1991). Защитава дисертация 
(2000) и придобива научно-образователна степен „доктор“. Доцент по 
анестезиология и интензивно лечение (2004). През същата г. се дипломира 
като „магистър по здравен мениджмънт“ в МУ-Варна. Придобива и 
специалност „Военна токсикология“ (2008). Специализира в САЩ и Белгия. 
Автор на повече от 75 научни публикации и 35 научни съобщения. Началник 

на МБАЛ-Варна към ВМА (бивша Военна болница – Варна) (2001–2008). Доцент към Катедра 
по анестезиология, спешна, интензивна и морска медицина на МУ-Варна (2008–2013). Зам.-кмет 
в Община Варна в областта на здравеопазването, социалните дейности, жилищната политика 
и превенцията на наркотици и трафик на хора (2008–2013). Републикански консултант по 
анестезиология и интензивно лечение и председател на различни общински комисии и съвети 
(2011, 2018). Ръководител на Катедрата по анестезиология, морска и интензивна медицина към 
ВМА (2014). Професор от 2015 г. Декан на Факултета по обществено здраве и здравни грижи 
(ФОЗЗГ) (2017) и ръководител на Катедра „Рехабилитационна и морска медицина“ към ФОЗЗГ, 
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас (от 2018). Управител на Комплексен онкологичен 
център – Бургас от 4.05.2018 г. Заместник-председател на Българското сдружение по авиационна, 
морска и космическа медицина и председател на Секцията по морска медицина. Представител на 
българските анестезиолози в съвета на Европейската асоциация по анестезиология (ESA). Член 
на ръководството на Българското дружество по парентерално и ентерално хранене (BULSPEN).

БОЗУКОВ, д-р Христо Антониев, д.м., гл. асистент
Катедра по детска дентална медицина, ФДМ 
Роден на 29.04.1978 г. в Казанлък, обл. Стара Загора. Завършва дентална 
медицина в МУ-София (2004). Асистент (от 2007),   (2008–2013) в Катедра 
„Консервативно зъболечение и детска дентална медицина“ към ФДМ на МУ-
Варна. Асистент (от 2013), гл. асистент (от 2018) в Катедра „Детска дентална 
медицина“ към ФДМ на МУ-Варна. Придобива специалност по детска 
дентална медицина (2012). Защитава дисертационен труд (2016) на тема: 
„Орално здраве на деца с таласамия майор“ и придобива ОНС „доктор“. 
Член на БЗС, НАДДЛ и БНДДМ. Член на интердисциплинарен екип към 

Отделението по онкохематология към МБАЛ „Св. Марина“ – Варна. Има над 30 участия в 
български и международни научни форуми, доклади и публикации на български и английски 
език. Основните му научни разработки са в областта на оралните изменения при деца с ТМ и 
профилактика на кариеса в детска възраст. Участва в национални и международни проекти и 
програми. Носител на множество отличия като преподавател във ФДМ на МУ-Варна. 
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БОЙКОВА-ВЪЛЧЕВА, д-р Павлина Георгиева, асистент 
УС по гастроентерология, хепатология и хранене, Втора катедра по 
вътрешни болести, ФМ 
Родена на 27.09.1972 г. Завършва магистратура „Медицина“ (1997) в МУ-
Варна с отличие. От 1998 г. до момента работи в Клиниката по ХГЕ, а от 
2015 г. е асистент към УС по гастроентерология, хепатология и хранене. 
Има специалност по вътрешни болести (2004) и гастроентерология (2011). 
Научните й интереси са в областта на хепатологията – неалкохолна мастна 
чернодробна болест и възпалителните болести на червата. От 2018 г. работи 
върху дисертационен труд с тема „Скрининг, диагностика и клинична оценка 
при пациенти с неалкохолна мастна чернодробна болест“. Член на БЛС, БДГЕ, 
EASL, ECCO. 

БОЙЧЕВА, Петя (П. Б. Атанасова), биолог
Катедра Биология, ФФ
Завършва Технически университет - Варна (1999) като магистър по екология 
и опазване на околната среда. Работи като биолог и кустос на растителни 
колекции и хербариум в Универси тетска ботаническа градина - Варна. От  м. 
март 2019 г. е биолог към Катедрата по биология на МУ-Варна. Има 12 научни 
публикации и 10 участия в национални и международни научни конференции 
и семинари. Участвала е в 11 регионални и национални проекта в областта 
на ботаниката и биоразнообразието. Основните й научни интереси са в 
областта на ботаниката, лечебните растения, биоразнообразието.

БОНЕВ, Иван Стоянов, физик, н.с. ІІ ст.
Катедра по физика и биофизика
Роден е на 06.02.1954 г. Завършва физика в Софийски университет “Св. Кл. Охридски” през 1977 
г. Научен сътрудник в Катедрата по физика и биофизика на МУ-Варна (1982-1991).

БОНЧЕВ, Георги Димитров, доктор, гл. асистент
Роден на 27.06.1970 г. в гр. Варна. Завършил Химия в Софийски университет „Св. Кл. Охридски” 
през 1995 г. Работил в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика – БАН, София 
(1995-1997), Обединения институт за ядрени изследвания – Дубна, Русия (1997-2000), Технически 
университет – Варна (2000-2002). През 2002 г. постъпва в МУ-Варна. През 2003 г. защитава 
дисертационен труд на тема: „Апаратура за хоризонтална зонна електрофореза в свободен 
електролит. Методика на миграционния експеримент.” Придобита специалност: „Теоретични 
основи на медицинската химия” (2011). Основните научни разработки са в областта на 
радиоаналитичната химия, електрофоретичните методи за анализ на ултраразредени разтвори, 
получава- нето и характеризирането на радиофармацевтични препарати за образна диагностика.

БОНЧЕВА, Иванка (И. Б. Паунова), клиничен психолог, доцент
Катедра по психиатрия и медицинска психология
Родена е на 10.02.1951 г. в гр. Варна. Завършва езикова гимназия с немски 
език във Варна и Философския факултет на Софийския университет “Св. 
Кл. Охридски” през 1974 г. Има придобити специалности по медицинска 
психология (1980) и психотерапия (1985). Специализира в Германия, 
Швейцария и Австрия. Избрана е за асистент в Катедрата по психиатрия и 
медицинска психология на МУ-Варна през 1975 г. Завежда психологичната 
лаборатория на катедрата. Основните й научни разработки са свързани с 
психодиагностиката с проективни тестове и психотерапията. Разработва 

дисертационна тема “Комуникацията “лекар-болен” – психологични аспекти”. Съавтор 
е на монографията “Психосоматичната зависимост” и др. Председател е на Българското 
психотерапевтично дружество и член на УС на Международния център по позитивна 
психотерапия.
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БОНЧЕВА, д-р Маргаритка Иванова, д.м., професор
Катедра по здравни грижи, Филиал Велико Търново
Ръководител на УНС по клинична лаборатория; Катедра по обща медицина 
и клинична лаборатория
Завършва медицина в МА-София (1978). От 1981–1989 г. е асистент, ст. 
асистент и гл. асистент в Катедрата по клинична лаборатория, Научен 
институт по вътрешни болести към МА-София. Ръководител лаборатория 
по имунохимия и клинична химия при ЦКЛ на Правителствена болница – 
София (1989–2016), а от 2016 г. и до днес е началник на лабораторията на 
УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД – София. Има придобити специалности по 

клинична лаборатория и научно-медицинска информатика. През 2016 г. придобива научно звание 
„професор“ по клинична лаборатория и става първият професор по клинична лаборатория към 
Катедрата по обща медицина и клинична лаборатория. От 2018 г. досега е член на академичния 
състав на Катедрата по здравни грижи на Филиал Велико Търново към МУ-Варна. Под нейно 
ръководство са защитени пет докторски дисертации и хабилитирани двама доценти в УНС по 
клинична лаборатория. Има над 90 публикации и над 100 участия в научни конгреси у нас и в 
чужбина, много цитирания. Понастоящем е член на Експертния съвет по клинична лаборатория 
към МЗ. Експерт по клинична лаборатория на НЗОК.

БОНЧЕВА, Петя Стоилова, асистент 
Катедра по социална медицина и организация на здравеопазването, ФОЗ 
Родена на 29.07.1964 г. в гр. Ямбол. Завършва МК-Варна (1990) специалност 
„Санитарен инспектор“, а през 2003 г. ШУ „Еп. К. Преславски“ специалност 
„Социална педагогика“. Има придобити две магистърски степени в МУ-Варна: 
„Управлениие на здравните грижи“ (2016) и „Обществено здравеопазване“ 
(2018). От 2018 г. е докторант на самостоятелна подготовка по програма 
„Управление на общественото здраве“ и хоноруван асистент в катедрата. 
Специализант по специалност „Медицинска информатика и здравен 
мениджмънт“. От ноември 2020 г. е асистент в катедрата. Има 3 публикации 
и участия в 6 научни конференции. Член на БНДОЗ, БАОЗ и EUPHA. 

БОНЧЕВА, Силвия Георгиева, физик, асистент 
Катедра по физика и биофизика, ФФ 
Родена на 7.10.1971 г. в гр. Лозница, Разградско. Завършва техникум в 
Шумен и физика в ШУ „Еп. К. Преславски” (1996). Придобита специалност 
– университетска и педагогическа физика. Специализира в Дубна (Русия) 
и Германия. Хоноруван асистент в ШУ (1997–1998) и учител по физика във 
Варна (1999–2000). Асистент в Катедрата по медицинска физика и биофизика 
на МУ-Варна (от 2002). Напуска работа през 2017 г.

БОРИСОВ, д-р Борис Янков, асистент 
УС по пропедевтика на протетичната дентална медицина, Катедра по 
дентално материалознание и пропедевтика на протетична дентална 
медицина, ФДМ 
Редовен асистент в Катедра „Дентално материалознание и пропедевтика 
на протетичната дентална медицина“, ФДМ, МУ-Варна от 2018 г. Роден 
1971 г. в Шумен. Завършва с отличие ФДМ-Пловдив (1997). Основните му 
професионални и научни интереси са в областта на шума в ушите, свързан 
с дисфункция на темпоромандибуларната става. Член на СУБ. Има няколко 
научни публикации, участник в десетки национални и международни научни 
конгреси.
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БОРИСОВА, д-р Женя Стоянова, асистент 
УС по дерматовенерология, Катедра по инфекциозни болести, паразитология 
и дерматовенерология, ФМ 
Родена през 1984 г. във Варна, завършва медицина (2009) в МУ-Варна. 
Асистент към МУ-Варна от 2015 г., като води практически упражнения 
на българоезични и англоезични студенти. От 2018 г. е докторант на 
самостоятелна форма на обучение с тема на дисертационен труд: „Клинични, 
диагностични и терапевтични проучвания върху често срещани бактериални 
кожни инфекции в детска възраст“. Придобива специалност по дерматология 
и венерология (2019). Основните й професионални интереси са в областта на 

бактериалните и вирусните инфекции на кожата в детска възраст, други заболявания на кожата 
при педиатрични пациенти, булозните дерматози, колагенози. Има научни публикации относно 
бактериални инфекции на кожата в детска възраст, както и участия в Европейския конгрес по 
дерматология и венерология (2014), Световен конгрес по дерматология и венерология (2019), 
национални научни конгреси. Член на БЛС, Българско дерматологично дружество. 

БОРИСОВА, д-р Йовка Върбанова, асистент
Катедра по инфекциозни болести и епидемиология, Медицински факултет – Добрич 
Родена е на 25.08.1952 г. в гр. Меричлери, Хасковско. Завършва гимназия в Стара Загора 
и медицина във Варна през 1977 г. Има придобита специалност по инфекциозни болести. 
Работи като ординатор в инфекциозно отделение – Разград и участъков педиатър в Добрич 
(1977-1980). Асистент е в Катедрата по инфекциозни болести и епидемиология на филиалния 
Медицински факултет – Добрич (1980-1992). Научните й разработки са предимно по клинико-
епидемиологичните проблеми на чревните инфекции, антракса и др. От 1992 г. е ординатор, а от 
1995 г. е завеждащ инфекциозно отделение на Окръжна болница – Добрич.

БОРИСОВА, Маргарита Николова, асистент 
Катедра по здравни грижи, Филиал Велико Търново Асистент (2015–2019)
Родена през 1951 г. в с. Камен, област В. Търново. Завършва Медицинско 
училище – В. Търново (1971) със специалност „Медицинска сестра“ и 
магистърска степен „Управление на здравните грижи”, ФОЗ, МУ-Пловдив 
(2009). Има 12 публикации, 3 от които в чужди издания, над 40 участия в 
национални и международни форуми, конгреси и конференции. През 2009 г. 
удостоена с националния приз „Сестра на годината”. През 2010 г. придобива 
Сертификат за притежаване на квалификация за извършване на качествени 
здравни грижи, издаден от национален съвет по качество на БАПЗ. 

БОРИСОВА, д-р Петя, гл. асистент 
Катедра по фармакология, клинична фармакология и терапия, ФМ 
Родена през 1946 г. в Свиленград. Завършва медицина (1975) във Варна. Асистент в Катедрата по 
фармакология на ВМИ-Варна (1977). Придобива специалност по фармакология (1983). Основните 
й научни разработки са свързани с фармакологично проучване на природни биологични 
продукти и фармакологията на хистамина. Член на Научното дружество по фармакология.

БОРИСОВА, Силвия Димитрова, д.оз.н., професор 
Катедра по здравни грижи, ФОЗ Ръководител на катедра „Здравни грижи“ 
Родена през 1971 г. в Шумен. Завършва ПМИ-Шумен (1991) като детска 
медицинска сестра, а по-късно ШУ „Еп. К. Преславски“ -  бакалавър по социал-
на педагогика (1999) и магистър по социални дейности със специализация 
„Социална администрация“ (2001). Има придобита специалност по първични 
здравни грижи. През 2010 г. придобива ОНС „доктор“ по „Социална медицина 
и организация на здравеопазването и фармацията”, а през 2018 г. НС „доктор 
на науките“ по „Управление на здравните грижи“. От 2013 г. заема АД „доцент“ 
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и е ръководител на Катедра „Здравни грижи“ от 2015 г. От септември 2018 г. заема АД „професор“. 
Основните й професионални и научни интереси са в областта на сестринството и здравните 
грижи. Под нейно ръководство е създаден научен форум „Здравните грижи – принос за качеството 
на живот“. Член на: Европейската асоциация за обществено здраве, Българската асоциация на 
професионалистите по здравни грижи, Българското дружество по обществено здраве, СУБ, 
БНДОЗ. Има над 150 научни публикации, участия в над 55 международни и национални научни 
конгреса и конференции. Под нейно ръководство са защитени 15 дисертации. Ръководител е 
на изследователски проект за подобряване на благополучието и качеството на живот при 
пациенти със сърдечна недостатъчност. Член на редколегия на „Списание по сестринство“ на 
Университета по здравни науки – Истанбул, Турция, на научно електронно списание „Здравна 
академия Кастамону“ – Университет Кастамону, Турция. Носител на множество отличия като 
професионалист и общественик.

БОРИСОВА-НЕНОВА, Весела Ангелинова, м.ф. 
Катедра по фармакология, клинична фармакология и терапия, ФМ 
Родена през 1990 г. в Ловеч. Завършва с отличие фармация в МУ-Варна 
(2015). През 2015 г. е назначена като асистент към Катедра по предклинична 
и клинична фармакология в МУ-Варна. Зачислена на специализация по 
фармакология и фармакотерапия през 2016 г. Придобива магистърска степен 
по здравен мениджмънт (2017) в МУ-Варна. През 2020 г. придобива ОНС 
„доктор“ (научен ръководител проф. д-р Стефка Вълчева-Кузманова). Има 
специализация в областта на фармакологията в Грац, Австрия. Има над 5 
научни публикации и над 5 участия в конгреси и симпозиуми. Член на БФС.

БОРИСОВА-ПАПАНЧЕВА, д-р Цветелина Илиянова, д.м., доцент 
Катедра по консервативно зъболечение и орална патология, ФДМ 
Родена на 25.05.1982 г. в София. Завършва дентална медицина във 
ФДМ, МУ-София 2006 г. От 2008 г. е асистент в Катедра „Консервативно 
зъболечение и детска дентална медицина“ към ФДМ на МУ-Варна, а от 
2013 г. в новосформираната Катедра „Консервативно зъболечение и орална 
патология“. От 2012 г. придобива специалност „Оперативно зъболечение и 
ендодонтия“. 2013–2016 г. е  . Защитава дисертационен труд (2015) на тема: 
„Оздравителни процеси на периапикални възпалителни изменения от 
ендодонтски произход след ретроградно запълване“ с научни ръководители 
Вл. Панов и Ст. Пеев и придобива ОНС „доктор“. От 2016 г. е доцент. Води 

лекционен курс на студенти по дентална медицина – БЕО и АЕО, по дисциплините: Пропедевтика 
на консервативното зъболечение, Клиника на консервативното зъболечение. Ръководител 
на трима специализанти и трима докторанти. Има над 50 публикации и 18 участия в научни 
конгреси. Участва в написването на една монография и един учебник. Основните й научни 
разработки са в областта на кариесологията и ендодонтията. Член на БЗС, БНДДМ.

БОХЧЕЛЯН-ХАЧМЕРИЯН, д-р Хрипсиме Артюн, д.м., доцент 
Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, ФМ 
Родена на 07.03.1954 г. във Варна. Завършва езикова гимназия (английски 
език) във Варна и медицина във Варна 1979 г. Придобити специалности 
по вътрешни болести и ендокринология. Специализира в София, Дания, 
Швеция и Англия. ординатор и участъков терапевт в РБ-Каварна (1979–1981). 
Асистент в КПВБ на ВМИ-Варна 1981 г. От 1982 г. е асистент в Клиниката по 
ендокринология и болести на обмяната на Обединената катедра по вътрешни 
болести. Защитава кандидатска дисертация (1997) на тема: „Костни промени 
при захарен диабет“ (научен ръководител проф. Л. Коева). Основните й 
научни разработки са в областта на диабетологията. Член на Българското 
научно дружество по ендокринология и на Европейската асоциация за 
проучване на диабета.
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БОЧЕВ, д-р Павел Христов, д.м., доцент 
УС по радиофармация, Катедра по фармацевтични технологии, ФФ
Катедра по образна диагностика, интервенционална рентгенология и 
лъчелечение, ФМ
Роден е на 24.12.1976 г. в гр. Варна. Завършва с пълно отличие медицина в 
МУ-Варна (2001). От 2004 г. е асистент в Катедрата по образна диагностика. 
Има придобита специалност по нуклеарна медицина (2006). Зачислен е 
за докторант на тема „Нуклеарномедицински методи в диагностиката и 
диференциалната диагноза на мозъчните тумори“. Основните му научни 
разработки са в областта на нуклеарната невроонкология и радионуклидната 

терапия. Участва в екипа, въвел в България позитронно-емисионната томография с компютърна 
томография (РЕТ/СТ), както и в инсталирането на първия в страната циклотрон. Въвежда за 
първи път в България редица диагностични тестове и процедури – комбиниран протокол 
за оценка на миокарден виталитет, софтуерна корегистрация на мултимодални образи и др. 
Притежава богат клиничен и преподавателски опит. В периода 2018-2019 г. е ръководител на 
УС по радиофармация към Катедра по фармацевтични технологии. Има над 50 пълнотекстови 
публикации в областта на нуклеарната медицина и повече от 30 участия в международни форуми 
с публикувани резюмета. Носител е на награда „Варна” (2014) за колектив, като ръководител на 
екипа, въвел в експлоатация и рутинна практика циклотронния комплекс. Носител е на награда 
„Дарзалас” за 2015 г. за принос в българската клинична онкология. Член е на Българското 
дружество по нуклеарна медицина и Европейската асоциация по нуклеарна медицина (ЕANM – 
национален делегат).

БОЧЕВА, д-р Яна Димитрова, д.м., доцент 
УНС по клинична лаборатория, Катедра по обща медицина и клинична 
лаборатория, ФМ 
Ръководител на УС по клинична лаборатория, Катедра по обща медицина 
и клинична лаборатория (от 2018) и ръководител на Централна клинична 
лаборатория към УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна от 2009 г. 
Родена през 1976 г. в гр. Ямбол. Завършва ЕГ „В. Карагьозов“ с профил 
английски език (1995) и медицина в МУ-Варна (2001). Има придобита 
специалност по клинична лаборатория (2008) и магистратура по здравен 
мениджмънт (2010). Защитава ОНС „доктор по клинична лаборатория“ 

(2015). Доцент по същата специалност от 2016 г. Ръководител на дисертационния труд 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). Национален 
представител на България в Международната федерация по клинична химия и лабораторна 
медицина (IFCC).

БОШНАКОВ, д-р Дико Драганов, д.м., професор
Клиника по ортопедия и травматология
Роден е на 18.06.1944 г. в гр. Шумен. Завършва гимназия в Шумен и медицина 
в МУ-Варна през 1972 г. Има придобита специалност по ортопедия и 
травматология (1979). Специализира в Париж (1998 и 2000). Започва работа 
като участъков лекар в с. Генерал Кантарджиево, Варненско (1973-1975). 
Избран е за асистент в Клиниката по ортопедия и травматология на МУ-Варна 
през 1975 г. Хабилитира се като доцент през 1997 г. През периода 1981-1983 
г. работи като травматолог в Алжир. От 1998 г. е ръководител на Клиника по 
ортопедия и травматология на горен крайник, ръководител на Учебно-научен 

сектор към Катедрата по хирургически болести (2000-2010) и началник на Клиника по ортопедия 
и травматология от 2001г. Защитава кандидатска дисертация през 1994 г. на тема ”Пластично 
възстановителни операции при травми на ръката” (научен ръководител проф. Д. Камбуров). 
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Основните му научни разработки са посветени на проблемите на пластично-реконструктивните 
процедури при травматични дефекти на ръката, регионалната пластика на долен крайник, 
ендопротезирането на тазобедрената става и др. Член е на редколегията на сп. ”Ортопедия и 
травматология”. Секретар е на Българското дружество по ортопедия и травматология (1998-
2001) и член на Световната федерация по хирургия на ръката (SICOT).

БОШНАКОВА, д-р Ангелина Стоянова, асистент 
Катедра по микробиология и вирусология, ФМ 
Родена на 20.09.1949 г. във Варна. Завършва гимназия във Варна и медицина в МУ-Варна (1973). 
Придобита специалност – микробиология и вирусология. Участъков лекар в с. Повеляново, 
Варненско (1973–1976). Научен сътрудник (асистент) от 1976 г. в Катедрата по микробиология на 
МУ-Варна. От 1988 г. е преподавател в МК-Варна.

БОШНАКОВА, д-р Елизавета Георгиева, д.м., доцент 
Катедра по биология, ФФ 
Родена на 4.07.1934 г. в гр. Летница, Плевенско. Завършва гимназия в Плевен 
и медицина в София през 1959 г. Придобита специалност – биология. 
Ординатор в участ. болница – Суворово, Варненско (1960–1962) и ординатор 
в здрав. пункт – Белослав, Варненско (1962). Асистент в Катедрата по 
биология на МУ-Варна от 1962 г. Хабилитирана като доцент през 1973 г. 
Ръководител на Катедрата по биология (1974–1990). Пенсионира се през 
1994 г. Защитава кандидатска дисертация (1971) на тема: „Популационно-
генетични изследвания върху видовете хемоглобини във Варненски окръг“ 

(научен ръководител проф. М. Цонева). Основните й научни разработки са върху аномалните 
хемоглобини във Варненския регион (установени са семейства с хемоглобин О-Арабия), глюкозо-
6-фосфатдехидрогеназна недостатъчност и влиянието на тежките метали (живак и манган) 
върху клетъчното делене и индуцирането на мутации инвиво в експеримент. Под научното й 
ръководство е защитена 1 кандидатска дисертация (д-р Ц. Маринова). Съавтор е на учебник по 
обща и молекулярна биология (3 издания) и учебни помагала по биология и генетика. Член на 
СУБ.

БОЯДЖИЕВ, д-р Веселин Милков, асистент
Катедра по педиатрия, ФМ 
Роден на 27.02.1975 г. във Варна. Завършва медицина във МУ-Варна (1999). 
Асистент в Клиниката по детска ендокринология към Катедрата по детски 
болести и медицинска генетика от 2001 г., гл. асистент (2011–2015),   от 2014 
г. Придобити специалности: детски болести (2004) и детска ендокринология 
и болести на обмяната (2009). Специализации: Зимно училище на ESPE, 
2006 г., Варна, ESPE Clinical Fellowship, 2008 г. Шефилд, Великобритания, на 
тема детско костно здраве, ISPAD Science School 2008, Денвър, USA, 2008, 4th 
Advanced Course in Pediatric Bone and Calcium Metabolism, Cambridge, 2009, 

19th Advanced Course on Growth and Growth Disorders, Stockholm, Sweden, May, 2011, 12th Skeletal 
dysplasia course, Lausanne 2018 и др. Участва в множество национални и международни конгреси 
и конференции по педиатрия, детска ендокринология, детски и юношески диабет, костни и 
калциево-фосфорни заболявания. С многобройни публикации в национални и международни 
медицински научни списания и форуми. Основни научни интереси са в областта на детско-
юношеския диабет и костните и калциево-фосфорни заболявания сред децата. Изследовател и 
главен изследовател в клинични проучвания, свързани с диабет и детско костно здраве. Член на 
БПА, Българското дружество по ендокринология (БДЕ), СУВ, Варненското дружество по детска 
ендокринология (председател на УС 2014–2020 г.).

БОЯДЖИЕВ, д-р Владимир Василев, д.м., професор 
Катедра по хигиена и епидемиология, ФОЗ 
Основател и пръв ръководител на Катедрата по хигиена и професионални заболявания на 
новооткрития ВМИ-Варна (1962–1974). Зам.-ректор (1966-1967) и зам.-декан по учебната 
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работа на ВМИ-Варна и временен ръководител на Катедрата по социална хигиена (1973–1974). 
Професор от 1968 г. От 1974 г. е ръководител на Катедрата по хигиена и професионални болести 
на Научния институт по хигиена – София, зам.-директор на института (1975–1978) и зам.-декан 
на МА-София (1984–1989). Роден на 6.12.1923 г. в гр. Малко Търново. Завършва гимназия в 
Бургас и медицина във ВМИ-София (1950). Придобита специалност – обща хигиена, трудова 
хигиена и промишлена токсикология. Специализира в Париж. Започва работа като редовен 
аспирант в Катедрата по хигиена на ВМИ-София (1951–1954). Асистент в същата катедра от 1954 
г. Хабилитиран като доцент (1962). Пенсионира се през 1989 г. Защитава кандидатска дисертация 
(1958) на тема: „Влияние на някои белтъчни и мастни режими за възникване и протичане на 
оловно отравяне” (научен ръководител проф. Цветков). Под негово научно ръководство са 
защитени 5 кандидатски дисертации (инж. Халачева, д-р Николова, д-р Гроздева, д-р Кукова и 
д-р Солакова) и са хабилитирани 7 негови сътрудници (проф. Б. Стефанов, доц. П. Николова, 
ст. н. с. ІІ ст. Л. Халачева, доц. М. Колева, доц. Н. Стамова, доц. Ц. Водиченска и ст. н. с. ІІ ст.г. 
Арменов). Основните му научни разработки са по проблемите на храненето при въздействието 
на ксенобиотици (предимно тежки метали). Поставя основите на научните разработки в 
България по проблеми на предпазното професионално хранене и обосновава първите у нас 
предпазни диети за работещи в контакт с олово. Под негово научно ръководство са извършени 
комплексни изследвания на условията на труд, храненето и въздействието им върху здравето, 
работоспособността и професионалния риск в различни производствени отрасли, както и 
хигиенно-екологични проучвания относно замърсяването на околната среда и влиянието й 
върху здравето на населението в екологично застрашени промишлени региони. Автор, съавтор и 
редактор на повече от 12 учебници и монографии, сред които са „Учебник по хигиена“, „Хигиена 
и професионални болести“, „Хигиена на труда“, „Тропическа медицина“, „Хигиена на храненето“ 
и др. Дългогодишен главен редактор на сп. „Хигиена и здравеопазване“ и член на редакционния 
съвет на изд. „Медицина и физкултура“. Председател на Републиканското дружество по хигиена. 
Почетен член на Полското дружество по хигиена, член на френското дружество по хигиена и 
професионални заболявания.

БОЯДЖИЕВ, д-р Добрин Христов, д.м., гл. асистент
Катедра по очни болести и зрителни науки, ФМ
Роден е на 08.06.1984 г. в гр. Варна. Завършва Пета езикова гимназия „Йоан 
Екзарх“ и медицина в Медицински университет – Варна (2009). В периода 
2009-2013 работи в сектор „Невроофталмология“ към Първа неврологична 
клиника на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. Придобива специалност по очни 
болести. Има проведени курсове по глаукома (Европейската глаукомна 
асоциация в Женева, Швейцария, 2013); витреоретинална хирургия (Balkan 
Ophthalmic Wetlab Course, 2014); „Катаракта  и интраокуларна рефрактивна 
хирургия” (Лугано, Швейцария, 2016). През 2015 г. получава грант на 
Европейското дружество по офталмология за обучение в Университетската 

болница на гр. Хайделберг, Германия. На следващата година полага успешно изпит и 
получава диплома от Европейското дружество по офталмология (Fellow of European Board of 
Ophthalmology- FEBO). От 2018 г. е гл. асистент в Катедра по очни болести и зрителни науки на 
МУ-Варна. От 2019 г. е началник на Консултативно-диагностичен блок на Очна болница – Варна. 
Член е на Българското дружество по офталмология, Съюза на очните лекари в България, Съюза 
на контактолозите в България и Български лекарски съюз.

БОЯДЖИЕВ, д-р Мартин Владимиров, асистент 
Катедра по педиатрия, ФМ
Роден във Варна през 1988 г. Завършва IV ЕГ – Варна и МУ-София. От 2014 г. 
работи в Първа детска клиника в УМБАЛ „Св. Марина“, а от 2018 г. е асистент 
към катедрата по педиатрия. През 2018 г. придобива специалност по детска 
ревматология. През 2020 г. е зачислен като редовен докторант към Катедрата 
на тема: „Клинико-лабораторни характеристики и терапевтични алтернативи 
при пурпурата на Нenoch-Schonlein в детска възраст“. Д-р Бояджиев участва в 
български и международни форуми. Има няколко публикации в рецензирани 
български научни издания, публикация в списание с IF. Интересите му са в 
областта на васкулитите и автоинфламаторните заболявания. Членува в БЛС 
и БПА.
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БОЯДЖИЕВ, д-р Никола Вълканов, научен сътрудник 
УС по морелечение, физиотерапия и рехабилитация, Катедра по физиотерапия, рехабилитация, 
морелечение и професионални заболявания, ФОЗ 
Роден на 18.12.1937 г. в с. Любен Каравелово, Варненско. Завършва гимназия във Варна и 
медицина в София (1962). Придобити специалности – вътрешни болести (1970) и физиотерапия 
и рехабилитация (1982). Завеждащ вътрешно отделение на Р. болница – Ген. Тошево (1965–1975). 
Научен сътрудник в Клиниката по физиотерапия и рехабилитация на МУ-Варна (1975–1984). 
Разработва кандидатска дисертация под научното ръководство на доц. Ст. Стаматов на тема: 
„Адаптация на хипертонично болни от море на планина и обратно“, която остава незащитена 
поради тежкото му заболяване. Починал на 25.09.1984 г.

БОЯДЖИЕВ, д-р Петър Димитров, д.м., доцент
Катедра по детски болести, Медицински факултет – Добрич 
Роден е на 21.11.1938 г. в гр. София. Завършва медицина в София през 1962 г. Има придобити 
специалности по педиатрия (1966) и здравен мениджмънт. Специализира в Испания, Франция, 
Чили, Полша и Унгария. Работи като ординатор в детско отделение в Районна болница – Сандански 
(1962-1967) и ординатор в Детска клиника на ВМИ-София (1967-1969). Избран е за асистент в 
Катедрата по детски болести на ВМИ-София през 1969 г. Хабилитиран е като доцент през 1981 г. и 
е избран за ръководител на Катедрата и Клиниката по детски болести на филиалния Медицински 
факултет в Добрич на МУ-Варна (1981-1987). От 1987 г. е зав. Клиника по детски болести на ІІІ 
градска болница – София (1987-1997). Защитава кандидатска дисертация през 1977 г. на тема 
”Невроменингеални локализации на острата лимфобластна левкемия у децата – профилактика”. 
Основните му научни разработки са в областта на детската онкохематология и интензивната 
терапия в детската възраст. Член е на Българската педиатрична асоциация. Председател на СНС 
по майчинство и детство към ВАК. Освен в областта на медицината се изявява и като активен 
общественик – зам.-министър (1997) и министър на здравеопазването (1997-1999). Председател 
на Държавната агенция за осигурителен надзор (2000-2001).

БОЯДЖИЕВ, д-р Христо Добрев, гл. асистент
Катедра по психиатрия и медицинска психология
Роден е на 20.11.1952 г. в гр. Добрич. Завършва гимназия в Добрич, а медицина в София през 
1978 г. Има придобита специалност по психиатрия. Специализира в Швейцария. Работи като 
ординатор в Държавна психиатрична болница – Карвуна, Добричко (1978-1980) и ординатор в 
Окръжен психодиспансер – Добрич (1980-1981). Избран е за асистент в Катедрата по психиатрия 
и медицинска психология на МУ-Варна през 1981 г. Придобита специалност по психиатрия 
(1983).  Специализирал в Листал, Швейцария (1997). Научните му разработки са предимно по 
проблемите на ендогенните психози и депресивните епизоди на шизофренната психоза. Член на 
БЛС и БПА.

БОЯДЖИЕВА, д-р Мила Богданова, д.м., доцент 
УС по ендокринология и болести на обмяната, Втора катедра по вътрешни 
болести, ФМ 
Завършва медицина във ВМИ-Варна (1999) с отличен успех. Специализант по 
вътрешни болести (2002), редовен докторант към УНС по ендокринология, 
МУ-Варна (2005). Редовен асистент към Клиниката по ендокринология 
и болести на обмяната от 2009 г., УБ „Св. Марина“ – Варна. Придобива 
специалност „Ендокринология и болести на обмяната” (2012). През 2013 
г. защитава дисертация, посветена на изследване на глюкометаболитни 
показатели и остеопротегерин при лица с новооткрити гликемични 

нарушения“ и придобива научното звание „доктор по медицина“. През 2017 г. се хабилитира 
като „доцент“. Обучава български и чуждестранни студенти по медицина, стажанти, докторанти 
и специализанти по ендокринология. Има редица публикации и участия в национални и 
международни конгреси. Член на БДЕ, EASD, СУ-Варна.
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БОЯДЖИЕВА, д-р Румяна Василева, гл. асистент
Катедра по психиатрия и медицинска психология
Родена е на 13.05.1952 г. в гр. Пловдив. Завършва гимназия във Варна и медицина във Варна през 
1976 г. Работи като участъков терапевт в Бургас (1976-1980). Избрана е за асистент в Катедрата 
по психиатрия и медицинска психология на МУ-Варна през 1980 г. Придобива специалност по 
психиатрия (1986). Завършва курс по позитивна, когнитивна и психодинамична психотерапия. 
Участва в международни обучения за специализирана помощ на жертви на домашно насилие, 
по индивидуална и групова  психоанализа, психоаналитична супервизия. Член на БПА, 
Колегиум „Частна психиатрия“, ЕПА, председател на УС на Асоциация за психосоциална защита 
„Адаптация“.

БОЯДЖИЕВА, д-р Светлозара Кирчева, гл. асистент 
Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология, ФМ
Родена на 9.06.1948 г. в гр. Елена. Завършва езикова гимназия и медицина във Варна (1974). 
Придобита специалност – патология. Асистент в Катедрата по патология на МУ-Варна от 1975 
г. Научните й разработки са в областта на патологията на отделителната система. Съавтор е 
на монографията „Ранна диагноза и лечение на бъбречните заболявания“. Член на Научното 
дружество на патолозите и на СУБ.

БОЯНОВА, д-р Лиляна Димитрова, д.м., доцент 
УС по морелечение, физиотерапия и рехабилитация, Катедра по физиотерапия, рехабилитация, 
морелечение и професионални заболявания, ФОЗ 
Родена на 4.06.1945 г. в с. Гороцвет, Разградско. Завършва гимназия в Разград и медицина във 
Варна (1970). Придобита специалност – физиотерапия, курортология и рехабилитация (1978). 
Участъков терапевт във Варна (1970–1974). Научен сътрудник в Клиниката по морелечение, 
физиотерапия и рехабилитация на обединената катедра по вътрешни болести на МУ-Варна от 
1974 г. Хабилитирана като доцент (1988) и ръководител на клиниката (1988–1991). Защитава 
кандидатска дисертация (1987) на тема: „Върху някои страни на медико-биологичната и медико-
социалната ефективност на крайморския отдих” (научен ръководител доц. Ст. Стаматов). 
Основните й научни разработки са в областта на крайморската рехабилитация и първичната 
морепрофилактика. Ръководител на климато-балнеологичен център в Гранд хотел – Варна 
(1991–1995) и ръководител на Центъра по рехабилитация в хотел „Росица” в курорта Варна 
(1998–2000). От 2001 г. е извънреден доцент в Медицинския колеж – Добрич. Ръководител на УС 
„Рехабилитатор“ (9.2001–6.2012).

БРАЙКОВА, д-р Розалина Стефанова, асистент 
УС по хигиена, Катедра по хигиена и епидемиология, ФОЗ 
Родена през 1961 г. в гр. Симитли, обл. Благоевград. Завършва с отличие 
медицина в Северозападен държавен МУ„И. И. Мечников“ – Санкт 
Петербург, Русия (1986). Придобита специалност по хранене и диететика 
и квалификация по здравен мениджмънт. Асистент и редовен докторант 
в Катедрата по хигиена и епидемиология в МУ-Варна (2019 до момента). 
Основните й професионални и научни интереси са в областта на безопасността 
на храните и диететиката. Член на: БАОЗ, БНДОЗ, Дружество по хранене и 
диететика и БЛС. 

БРАТОЕВА, д-р Камелия Жечкова, д.м., доцент 
УС по патофизиология, Катедра по физиология и патофизиология, ФМ 
Ръководител на УС по патофизиология от 2020 г. 
Родена във Варна през 1968 г. Завършва медицина в МУ-Варна (2000). От 
същата година започва работа като лекар ординатор във вътрешно отделение 
на МБАЛ „Царица Йоанна” – Провадия. Главен експерт доболнична помощ 
в НЗОК-Варна (2004–2006). Асистент в УС по патофизиология от 2007. Има 
придобити 2 медицински специалности: „Социална медицина и здравен 
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мениджмънт“ (2008) и „Патофизиология“ (2012). От 2012 г. е докторант на самостоятелна подготовка 
към същата катедра. Защитава дисертация (2016) на тема „Механизъм на хепатоцитно оцеляване 
при експериментален модел на неалкохолен мастен черен дроб и прием на антиоксиданти“ по 
научната специалност патофизиология. Хабилитира се като доцент (2018) с хабилитационен 
труд (монография) на тема „Увреждания при метаболитен синдром и неалкохолна мастна 
чернодробна болест. Общи патофиозиологични механизми и връзки“. Участва в изпълнението 
на повече от 6 научни проекта, финансирани от МОН и Фонд „Наука“ на МУ-Варна, по следните 
тематични направления: „Експериментални проучвания при метаболитен синдром и неалкохолна 
мастна чернодробна болест“; „Изследване на патогенетични механизми при системен лупус 
еритематодес“; „Биомаркери на клетъчна смърт при солидни тумори“. Публикува повече от 40 
публикации и представя повече от 30 доклади на национални и международни научни форуми. 
Основни научни интереси: метаболитен синдром, оксидативен стрес, биомаркери на клетъчни 
увреждания, неогенеза и смърт, 3D принтиране. Преподава дисциплината патофизиология 
за специалности „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармакология“ в МУ-Варна, както и 
патофизиология за кинезитерапия, ерготерапия; физиология за специалности „Кинезитерапия“, 
„Ерготерапия“ и „Социални дейности“ към РУ „Ангел Кънчев”. Съавтор е на 3 учебни ръководства. 
Ръководител на УС по патофизиология от 2020 г. Член на: Българско дружество по физиологични 
науки; Федерация на европейските физиологични дружества; СУБ; БЛС.

БРОЩИЛОВА, д-р Валентина Костадинова, д.м., доцент 
УС по дерматовенерология, Катедра по инфекциозни болести, паразитология 
и дерматовенерология, ФМ. Доцент по дерматовенерология в Катедрата от 
2018 г. 
Родена през 1977 г. в Свищов. Дипломира се в МУ-София като първенец 
на випуск 2001 г. с приз „Златен Хипократ“. Започва клинична ординатура 
в Клиниката по автоимунни булозни дерматози към Катедрата по 
дерматология и венерология на МУ-София. Специализира в Munich, 
Ghent, Yale University, New Haven (USA), Graz, Israel. Сертифицира се като 
специалист дерматовенеролог (2006) и веднага придобива статут на асистент 
в Катедрата по дерматология и венерология към МУ-София. В края на 2008 

г. успешно защитава Diploma in Dermatopathology, International Committee for Dermatopathology, 
the Union Europeenne des Medecins Specialistes ( European Union of Medial Specialists – Section 
of Dermato-venereology and Section of Pathology – международно-лицензирана специалност по 
дерматопатология. През 2011 г. защитава дисертация на тема: „Установяване на промените в 
полиаминния метаболизъм при доброкачествени и злокачествени кератиноцитни пролиферации“. 
Научните й интереси са в областта на хистопатологията, автоимунните булозни дерматози, 
молекулярногенетични и биохимични диагностични методи, терапевтични иновации. Има над 
100 публикации в наши и международни периодични издания, 5 съавторства в международни 
монографии, над 100 участия в международни научни форуми, три защитени международни 
научноизследователски проекта, изследовател е в множество клинични проучвания. Член на 
БДД, EADV, ESDHP и CEEADV. 

БРЪЧКОВА-САРАЛИЕВА, д-р Йорданка Христова, д.м., доцент 
Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология, ФМ
Родена на 2.10.1946 г. в с. Беглеж, Плевенско. Завършва МГ-Плевен и медицина във ВМИ-София 
(1970). Придобита специалност – патоанатомия. Специализира в София. Цехов ординатор лекар 
в завод „Г. Димитров“ – Русе (1971) и в „Нов содов завод“ – Девня (1972). Асистент в Катедрата 
по патоанатомия на МУ-Варна от 1973 г. Доцент в Катедрата по патоанатомия на МУ-Плевен 
от 1997 г. и лектор в медицинските колежи в Плевен, Русе и В. Търново. Защитава кандидатска 
дисертация (1989) на тема „Чернодробни увреждания при въздействие с етинилестрадиол 
(експериментално проучване)“ (научен ръководител проф. М. Гърдевски). Основните научни 
проблеми, които разработва, са от областта на детската, чернодробната, очната и туморната 
патология, лекарствената и съдебномедицинската патология и др.
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БУЛЯШКИ, д-р Даниел Мирославов, асистент 
УС по гръдна хирургия, Катедра по хирургични болести, ФМ 
Роден в Добрич на 25.09.1981 г. Завършва в ПМГ,,Климент Охридски” – 
Силистра (2000) и МУ-Варна (2006). От 2008 г. е специализант по Гръдна 
хирургия към Клиниката по гръдна хирургия на УМБАЛ „Св. Марина“ – 
Варна. Хоноруван асистент към Катедрата по хирургични болести при МУ-
Варна за уч. 2011/2012 и уч. 2012/2013 г. Асистент към Катедра „Хирургични 
болести“, УС „Гръдна хирургия“ (от 17.10.2013). Признати специалности: 
гръдна хирургия (1.01.2014) и хирургия (1.06.2019). Специализация по 
миниинвазивна хирургия на бял дроб, хранопровод, медиастинум и плевра 

– UPMC – USA (2014). Специализация по миниинвазивна гръдна хирургия в Shanghai pulmonary 
hospital, Шангхай, Китай (2016). През 2018 г. завършва фелоушип в Shanghai pulmonary hospital, 
Шангхай, Китай. Член на Българско хирургическо дружество, European Society for Thoracic 
surgery и European Respiratory Society.

БУРУЛЯНОВА, д-р Ирина Славчева, д.м., доцент 
УС по съдебна медицина и деонтология, Катедра по обща и клинична 
патология, съдебна медицина и деонтология, ФМ 
Родена на 25.11.1954 г. във Видин. Завършва гимназия във Видин и медицина 
в София (1978). Придобита специалност – съдебна медицина. Специализира 
в Берлин и в Критския университет – Гърция. Асистент в Катедрата по 
съдебна медицина на ВМИ-София от 1979 г. От 1989 г. е гл. асистент в 
Катедрата по съдебна медицина и деонтология на МУ-Варна. Защитава 
дисертация (1992) на тема „Морфология на проводната система на сърцето 
и човека при скоропостижно починали от остра и хронична исхемична 

болест на сърцето” (научен ръководител проф. Ст. Раданов). Автор на монографията „Сърдечни 
ритъмни нарушения като причина за внезапна сърдечна смърт“ и съавтор на Ръководство за 
практически упражнения по съдебна медицина.

БЪРНЕВ, д-р Мартин Константинов, д.м., доцент 
Катедра по ортопедия и травматология, ФМ 
Роден на 3.01.1971 г. във Варна. Завършва МУ-Варна (1995). Специализация 
по специалност „Ортопедия и травматология“ от 2.2000. Асистент към 
Катедра по ортопедия и травматология на МУ-Варна от 4.2002. През 5.2004 
г. придобива специалност ортопедия и травматология. Гл. асистент към 
Катедра по ортопедия и травматология към МУ-Варна от 2010 г. Защитава 
докторантура (5.10.2012) към МУ-Варна на тема: „Лечение на травмите на 
ахилесовото сухожилие с модифициран перкутанен шев”. От 2018 г. доцент 
в Клиниката по ортопедия и травматология МБАЛ,,Св. Анна‘‘ – Варна. 
Научни разработки има също в областите спортна травматология, спешна 

травматология, ендопротезиране на големи стави.

БЪЧВАРОВ, д-р Георги Стефанов, асистент 
Катедра по сърдечно-съдова хирургия и ангиология, ФМ 
Дипломира се през 2006 г. в МУ-Варна, след което работи 1 г. в отделение 
по хирургия на МБАЛ-Омуртаг. От 2007 г. е в състава на Клиниката по 
кардиохирургия към УМБАЛ „Св. Марина“, а от 2018 г. е асистент към 
КССХА. Има придобита специалност по кардиохирургия, специализации в 
Израел, Финландия, Италия и Белгия. Членува в БДКХ и БАГССХ.
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БЪЧВАРОВ, д-р Чавдар Христов, д.м., доцент 
Катедра по образна диагностика, интервенционална рентгенология и 
лъчелечение, ФМ. Интервенционален рентгенолог в Катедрата по образна 
диагностика, интервенционална рентгенология и лъчелечение в МУ-Варна 
от 1994 г. 
Роден 1966 г. в Ловеч. Завършва с отличие медицина във Варна (1992). 
Има придобита специалност по образна диагностика. Основните му 
професионални и научни интереси са в областта на интервенционалната 
рентгенология и неврорентгенология. Внедрени методики и иновации в 
практиката – ендоваскуларно лечение на интракраниални съдови заболявания, 

ендоваскуларно лечение на периферна артериална болест, интервенционална рентгенология в 
онкологията и др. Член на: БАР, ESR и Cardiovascular and Interventional Radiological Society of 
Europe (CIRSE). Има над 70 научни публикации и участия в над 25 международни/национални 
научни конгреси. Защитава дисертация на тема „Ендоваскуларно лечение на руптурирали 
интракраниални аневризми, артерио-венозни малформации и каротидо-кавернозни фистули”.

БЪЧВАРОВА, д-р Светла Григорова, д.м., гл. асистент
Катедра по психиатрия и медицинска психология
Родена е на 04.04.1950 г. в гр. Русе. Завършва езикова гимназия с френски език във Варна и 
медицина във Варна през 1975 г. Има придобита специалност по психиатрия. Работи като 
завеждащ лаборатория по физиология и психология на труда (1975-1978) и невролог към СХК-
Девня (1978-1980). Избрана е за асистент в Катедрата по психиатрия и медицинска психология 
през 1980 г. Защитава канд. дисертация през 1984 г. на тема ”Вегетативни нарушения в горните 
крайници при работници, изложени на винилхлоридно въздействие” (научен ръководител проф. 
Р. Койнов). Основните й научни разработки са в областта на професионалните псих. болести и 
рехабилитацията на болните с психични заболявания.

ВАНКОВ, д-р Ванко Начев, д.м.н., професор 
Катедра по анатомия и клетъчна биология, ФМ 
Роден на 30.09.1922 г. в гр. Дунавци, Видинско. Завършва полукласическа 
гимназия във Видин и медицина в София (1950). Придобита специалност 
– анатомия. Специализира в Санкт Петербург (Ленинград), Стокхолм 
и Кембридж. Асистент в Катедрата по анатомия на ВМИ-София от 
1950 г. Хабилитиран като доцент (1962) и професор (1967). Основател и 
ръководител на Катедрата по анатомия (от 1974 г. – Катедра по анатомия, 
хистология и ембриология) на МУ-Варна от 1962 г. до пенсионирането си 
(1988). Зам.-ректор (1964–1966) и Ректор на МУ-Варна (1983–1987). Защитава 

кандидатска дисертация (1959) на тема: „Към теорията на въпроса за артериалната вариабилност 
на горния крайник” (науч. ръководител проф. Каданов) и докторска дисертация (1968) в 
Ленинград (Санкт Петербург) на тема: „Строеж и васкуларизация на стените на вените и техните 
клапани“. Основните му научни разработки са по проблемите на структурата, ултраструктурата 
и васкуларизацията на стените на артерии и вени и конструкцията на микроциркулаторното 
русло на съдовите стени, сърцето, лимфните възли, както и особеностите на кръвнотъканната 
бариера в различните органи. Под неговото научно ръководство са защитени 11 кандидатски 
дисертации (д-р Г. Маринов, д-р Сп. Николов, д-р М. Христова, д-р Маджарова, д-р З. Нанов, 
д-р С. Бакърджиева, д-р Стойнов, д-р А. Петрова, д-р Г. Чалдъков, д-р М. Габровска и д-р М. 
Андонов) и са хабилитирани 11 негови научни сътрудници (проф. Сп. Николов, проф. З. Нанов, 
доц. Маджарова, доц. Маринов, доц. Христова, проф. Месут, доц. Бакърджиева, доц. Стойнов, доц. 
Чалдъков, доц. Габровска и доц. М. Андонов). Автор е на монографиите „Строение вен“ (на руски 
език) и „Морфология на вените“ и на учебника „Анатомия на човека“ (ВМИ-Варна) и съавтор 
на учебниците „Анатомия на човека“ (8 издания), награден като най-добър учебник за ВУЗ, 
„Топографска анатомия“ (5 издания награден от МА), „Анатомична номенклатура“ и др. Главен 
редактор на „Scripta Scientifica Medica“ (Варна) и член на редколегиите на няколко български и 
чужди научни списания. Председател на Българското анатомично дружество в продължение 
на 10 години, член на Европейското дружество по микроциркулация и на Международното 
анатомично дружество. Почетен член на Дружеството на анатомите в България, почетен член 
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на Всесъюзното дружество на анатомите, хистолозите и ембриолозите, на Чехословашкото 
медицинско дружество „Ян Пуркиние“ и на Дружеството на анатомите в ГДР. Заслужил деятел 
на науката и доктор хонорис кауза на МУ-Варна.

ВАНКОВА, Даниела Василева, химик 
Катедра по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика, ФФ 
Завършва биотехнологии като бакалавър (2010) и магистър (2011) в 
Химикотехнологичен и металургичен университет – София. Изработва 
дипломните си работи като Еразъм студент съответно в Националния 
технически университет в Атина, Гърция, и в Университета в Сержи-
Понтоаз (Франция). В периода 2012-2015 г. работи като асистент в 
Института по органична химия с център по фитохимия, БАН. Участва в 
редица летни училища, обучения и семинари. През 2013 г. печели проект 
по конкурс на МОН за обучение на млади учени във високотехнологични 
научни комплекси и инфраструктури и работи в лаборатория PepLab във 

Франция по тема “Микровълнов синтез на къси пептиди, тяхното хроматографско пречистване 
и охарактеризиране”.  През 2014 г. е част от организационния комитет на 33-ти Европейски 
пептиден симпозиум, проведен в София. Стипендиант е на Световната организация на учените. 
От 2015 до 2018 г. работи в частна лаборатория, в отдел за анализ на храни и напитки за остатъчни 
вещества като хроматографист. От 2018 г. е назначена като химик към Катедра по биохимия, 
молекулна медицина и нутригеномика при МУ-Варна.

ВАНКОВА, Деяна Георгиева, д.б., гл. асистент
Катедра по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика, ФФ 
Родена във Варна. Завършва СУ като бакалавър и магистър по молекулярна 
биология. Защитава докторска степен по биохимия в МУ-Варна; има 
придобита специалност по биохимия. Редовен докторант в МУ-Варна (2008), 
асистент (2009), а от 2016 г. главен асистент. Основните й професионални и 
научни интереси са в областта на биологична активност, антиоксидантното, 
противовъзпалителното, имуномодулиращото, противодиабетното действие 
на лечебни растения. Има научни интереси и в областта на затлъстяване и 
метаболитен синдром, генетични полиморфизми, молекулярна генетика и 
нутригеномика. Член на: СУБ, секция „Биохимия, биофизика и молекулярна 

биология“ (член на FEBS); СУ-Варна, България; Европейската организация по нутригеномика 
(NuGO); Асоциацията на биохимичните катедри в България (АБКБ); член на Факултетния съвет 
от неговото основаване, член на Общото събрание на МУ-Варна. Има над 15 научни публикации, 
участия в повече от 20 международни и национални научни конгреси. Участва в международни 
проекти, проекти, финансирани от МОН и от фонд „Наука“ към МУ-Варна. 

ВАНКОВА, д-р Десислава Иванова, д.м., доцент 
Катедра по социална медицина и организация на здравеопазването, ФОЗ 
Сътрудник на катедрата (1998–2000), гл. асистент (от 2016), доцент (от 2018) 
в Катедрата по социална медицина и организация на здравеопазването в 
МУ-Варна. Ръководител в отдел „Академична организация за клинични 
проучвания“ (от 2015). Член на Комисията по етика към УМБАЛ „Св. Марина“ 
– Варна (от 2018) и на Комисията по етика на научните изследвания при МУ-
Варна (КЕНИМУВ) – от октомври 2020 г. Родена през 1968 г. в Бургас. Завършва 
медицина в МУ-Варна (1993). Работи като лекар във вътрешно отделение, 
участъков терапевт и епидемиолог; във фармацевтична компания. От 1999 г. 

е магистър по обществено здраве от Maastricht University, Холандия. Има придобита специалност 
„Социална медицина и организация на здравеопазването“ (2001). Защитава дисертация (2013) 
на тема „Качество на живот, свързано със здравето в общността“. Основните й професионални 
и научни интереси са в областта на качеството на живот, щастие и здраве; промоция на здраве и 
здравословен начин на живот; оценка на здравните технологии; комплeментарни и алтернативни 
методи на терапия и преподаване; интегративна медицина; наукометрия. Във връзка с това е 
преминала множество квалификации, участва в национални и международни изследователски 
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проекти. Владее английски и руски езици. Ползва френски език. Член на: БЛС, БАОЗ, European 
Public Health Association, БНДОЗ, СУБ, European Society of Integrative Medicine. Има над 40 научни 
публикации, активно участва в международни и национални научни форуми. Ръководител e на 
докторанти и специализанти. Член на редколегията на сп. „Асклепий“. 

ВАНКОВА, Свобода Асенова, биолог, д.б., ст.н. сътр. ІІ ст. 
Катедра по анатомия и клетъчна биология, ФМ 
Родена на 30.09.1932 г. в София. Завършва гимназия в София и биология в СУ (1954). 
Придобита специалност – биология. Специализира в Ленинград (Санкт Петербург) и Париж. 
Редовен аспирант по цитология в Центр. лаборатория по регенерация на БАН (1959–1962) и 
асистент в Катедрата по хистология на МУ-Варна (1962–1971). Хабилитирана като ст.н. сътр. 
ІІ ст. в Института по зоология на БАН (1971), където работи до пенсионирането си (1993). 
Защитава канд. дисертация (1969) на тема: „Цитологични и цитохимични изследвания на кожа, 
консервирана с оглед на трансплантацията” (научен ръководител проф. Г. Гълъбов). Основните 
научни проблеми, които разработва, са свързани с консервацията на кожа за трансплантация 
и с електронномикроскопските изследвания на процесите на метаморфоза при насекомите с 
пълно превръщане. Като редовен доцент (1979–1993) изнася периодично лекционни курсове 
по цитология и хистология за студенти по биология, медицина и ветеринарни медицина в 
Алжирския университет. Член на дружеството по анатомия, хистология и ембриология.

ВАРНЕВА, Михаела Атанасова, д.м., доцент 
УС по медицински науки, Катедра по клинични медицински науки, ФДМ 
Завършва специалност „Зъботехника“ във Варна 1983 г. и започва 
работа в зъботехническата лаборатория към Окръжна стоматологична 
поликлиника – Варна. Хоноруван преподавател (1984–1986), а от 1986г. 
– преподавател и участник в практическото обучение по ортодонтия и 
челюстно-лицева протетика. Придобива ОКС „бакалавър“ по специалност 
„Управление на здравните грижи“ (2000), ОКС „магистър“ по специалност 
„Спортна психология“ (2010). От 2000 г. участва в написването на всички 
доклади за програмни акредитации по специалността. От 2012 г. е член на 
организационния комитет на Научната сесия на МК-Варна. През 2013 г. 

придобива ОНС „доктор“ след защита на дисертационен труд „Ретроспекция, анализ и социално-
психологически проблеми при подготовката и реализацията на „професионален бакалавър“ по 
специалност „Зъботехник“. Тя е първият преподавател по зъботехника в България. Защитава 
дисертационен труд през 2015 г. и заема академична длъжност,,доцент“ в МК-Варна по научна 
специалност,,Управление на общественото здраве“. Преподавател по задължителните учебни 
дисциплини Ортодонтия и Челюстно-лицева протетика и избираемите дисциплини Актуални 
технологии в ортодонтията и Въведение в научноизследователската дейност (за специалност 
„Медицински козметик“). Член на академичния състав на ФДМ, Катедра „Клинични медицински 
науки“ от ноември 2015 г. Автор е на над 100 публикации, в т.ч. една монография, три учебни 
помагала и съавтор в „Сборник с тестови въпроси за оценка и контрол по технология на зъбните 
протези“. Регистрира (последователно – 2015, 2017 и 2019 г.) три полезни модела, приложими 
в зъботехническата ортодонтска практика. 2011–2020 г. има над 40 участия в международни и 
национални научни форуми и 67 цитирания на научните трудове. Участва в над 27 теоретични, 
практически курсове и семинари за повишаване на квалификацията. Член на експертна и работна 
група по изготвяне на нови учебни планове и програми съвместно с преподаватели от Пловдив 
и София. Заедно с представители на СЗБ-РК Варна участва в експертна група за одобрение на 
базите за учебна практика и преддипломен стаж за студентите от специалност „Зъботехник“ в 
МК-Варна. Със заповеди на министъра на здравеопазването (2018 и 2019 г.) е определена за член 
на изпитна комисия за държавен изпит за специалност „Обществено здравеопазване“. Участва 
в редакционната колегия на Journal of Dental Science, Oral and Maxillofacial Research (JDSOMR) 
и сп. „Зъботехническа лаборатория“. 2017 г. е отличена с Почетна грамота за изключителни 
заслуги към развитието на МК-Варна и Почетна грамота за принос в научната дейност на МК-
Варна. Участие в проекти: Проект „Докторантско училище на МУ-Варна“ (2011/2013); Проект 
№ BG051PO001-3.1.09-0013 „Създаване на съвременна система за кариерно израстване на 
преподавателите в МУ-Варна“; Проект № BG 051PO0001-3.3.07-0002 „Студентски практики“ – 
академичен наставник на 16 студенти от МУ-Варна, МК, УНС „Зъботехник“ (2013/2014); „Проект 
за развитие на интелектуалната собственост“ и Проект по Оперативна програма „Наука и 
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образование за интелигентен растеж“ (2014–2020), процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане 
и развитие на центрове за върхови постижения“. Отдел „Международни проекти и програми“ – 
член на проектосъстава. Член на Общото събрание, Комисията по качество и акредитация на МК 
и Общото събрание на ФДМ. Член на Българската асоциация на зъботехниците (БАЗ) и делегат 
на ОС на РК-Варна към БАЗ.

ВАРРО, д-р Александър Антал, гл. асистент 
УС по съдебна медицина и деонтология, Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина 
и деонтология, ФМ 
Роден 1938 г. във Варна. Завършва гимназия във Варна и медицина в Будапеща, Унгария, 
1963 г. Придобита специалност – съдебна медицина. Съдебен лекар в Будапеща (1963–1966) и 
ординатор в Катедрата по съдебна медицина на МУ-Варна (1967–1972). Асистент в катедрата от 
1972 г. От 1978 г. преминава на работа в Института по съдебна медицина в Будапеща. Научните 
му разработки са предимно в областта на съдебномедицинската танатология.

ВАСИЛЕВ, д-р Владимир Добринов, д.м.н., ст. н. сътр. І ст.
Катедра по социална хигиена
Роден е на 08.05.1924 г. в гр. Варна. Завършва класическа гимназия във Варна и медицина във ВМИ-
София през 1951 г. Има придобити специалности по фтизиатрия и история на медицината. Работи 
като ординатор и завеждащ отделение в Детския санаториум за костно-ставна туберкулоза край 
Варна (1951-1958), завеждащ кабинет в Окръжен тубдиспансер – Варна (1958-1961), участъков 
лекар в с. Долен Чифлик, Варненско (1961-1962), ординатор в тубсанаториума в с. Равна и 
тубкабинета на Р. болница – Провадия (1963-1965), ординатор в Окръжен тубдиспансер – Варна 
(1965-1973), главен лекар на Р. болница – Каварна (1973-1976) и завеждащ фтизиатричен кабинет 
в Р. поликлиника – Девня (1976-1978). Защитава кандидатска дисертация на тема “Медицината 
през родовообщинния и робовладелския строй и Днешна България” (научен ръководител проф. 
А. Панев) (1970) и докторска дисертация “Приемствеността от късно-античната медицинска 
книжнина в Българската държава до Освобождението” (1984). Основните му научни проучвания 
са по проблемите на античната и народна медицина и историята на медицината. Избран е за 
ст. науч. сътр. ІІ степен (доцент) през 1978 г. в Катедрата по социална хигиена на МУ-Варна и 
ст. н. сътр. І ст. (1985). Пенсионира се през 1989 г. Един от основателите на Музея по история 
на медицината във Варна. Член е на Международното дружество по история на медицината. 
Починал през 1996 г.

ВАСИЛЕВ, д-р Йордан Николов, д.м., доцент 
Катедра по пропедевтика на вътрешните болести (КПВБ), ФМ Първият 
асистент на ВМИ-Варна в КПВБ. 
Роден на 22.09.1929 г. в Провадия. Завършва гимназия във Варна и медицина 
в София (1954). Придобити специалности по вътрешни болести (1960) и 
кардиоревматология (1977). Специализира в София, Грац (Австрия) и Киев. 
Завеждащ здравен пункт при строителството на КРЗ-Варна (1954–1955) 
и участъков терапевт в Окръжна болница – Варна (1955–1961). Първият 
избран асистент на ВМИ-Варна в КПВБ (1.07.1961). Хабилитиран като доцент 
(1981) и ръководител на ІІ клиника на КПВБ с профил кардиоревматология 
и сектор токсикология от 1984 г. до пенсионирането си 1990 г. Защитава 
кандидатска дисертация (1978) на тема: „Нормативни разработки на 

векторкардиографската система на Акулиничев” (научен ръководител проф. Цв. Павлов). 
Основните му научни разработки са в областта на кардиоревматологията (векторкардиографски 
изследвания) и токсикологията. Член на Научното дружество на интернистите, на Румънското 
дружество по кардиоревматология и на СУБ. След пенсионирането си е ръководител на 
консултативен кардиоревматологичен кабинет в РБ–Нови пазар (1990–1993).

ВАСИЛЕВ, д-р Харалампи Василев, д.м., гл. асистент
Катедра по психиатрия
Роден е на 08.04.1943 г. в с. Ал. Стамболийски, Добричко. Завършва ветеринарен техникум в Ловеч 
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и медицина в МУ-Варна през 1969 г. Има придобита специалност по психиатрия. Специализира 
в София, Бърно, Краков и Листал (Швейцария). Работи като участъков лекар в с. Соколово, 
Добричко (1969-1974) и като ординатор в Психиатрична болница за наркомании – с. Карвуна, 
Добричко (1974-1975). Избран е за асистент в Катедрата по психиатрия на МУ-Варна през 1975 г. 
Съавтор е на монографията “Психосоматична медицина”, член е на Дружество по психиатрия в 
България.

ВАСИЛЕВ, Юли Юриев, преподавател 
УС по физическо възпитание и спорт, ДЧЕОКС
Роден на 20.07.1975 г. във Варна. Завършва спортно училище „Г. Бенковски“ 
– Варна (1993), Национална спортна академия – София със специалност 
волейбол (2007) и здравен мениджмънт МУ-Варна (2019). Дългогодишен 
професионален състезател и треньор по волейбол. Като спортист се състезава 
за отбори в България, Турция, Израел, Франция, Кипър. Национален 
състезател на България, участник на европейско и световно първенство. 
Преподавател в МУ-Варна и треньор на студентския отбор по волейбол – 
жени (2019). Има заслуги за развитието на волейбола във Варна. 

ВАСИЛЕВА, Веселина Златкова, асистент 
УС „Медицинска сестра“, Катедра по здравни грижи, ФОЗ 
Родена през 1987 г. в гр. Каварна. Завършва специалност „Медицинска 
сестра“ ОКС „бакалавър“ (2010) и „магистър“ по управление на здравните 
грижи (2012) в МУ-Варна. Основните й професионални и научни интереси 
са в областта на здравните грижи, общественото здравеопазване, социални 
дейности и медицинската педагогика. Член на: Българската асоциация на 
професионалистите по здравни грижи; БАОЗ; БНДОЗ; Европейска асоциация 
по обществено здраве.

ВАСИЛЕВА, д-р Лиляна Николова, д.м., доцент 
Катедра по биология, ФФ УНС по генетика на Катедрата по детски болести 
и медицинска генетика
Родена на 17.07.1939 г. във Варна. Завършва гимназия във Варна и медицина 
в София (1963) Придобита специалност медицинска биология (1970). 
Педиатър в Окръжна болница – Добрич (1963–1964). Аспирант (от 1965), 
а по-късно асистент в Катедрата по биология на МУ-Варна. Хабилитирана 
като ст.н. сътр. ІІ ст. (доцент) (1976). Зав. ЦНИЛ – медицинска генетика 
(1982–1985) и зав. МГКЦ (медико-генетичен център) на университета (1985–
2000). От 2000 г. е ръководител на УНС по генетика на Катедрата по детски 
болести и медицинска генетика. 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“ (научен ръководител проф. М. Цонева). Основните научни 
направления, които разработва са, в областта на експерименталната цитогенетика и медико-
генетичното консултиране. Съавтор е на учебника „Основи на мед. генетика” (две издания).

ВАСИЛЕВА, д-р Мария Иванова, гл. асистент
Катедра по патологична анатомия, Медицински факултет – Добрич 
Родена е на 28.05.1951 г. в с. Тодор Икономово, Шуменско. Завършва гимназия в Шумен и 
медицина в МУ-Варна през 1978 г. Има придобита специалност по патоанатомия и онкология. 
Специализира в София. Работи като участъков лекар в с. Каолиново, Шуменско (1978). Избрана е 
за асистент в Катедрата по патологична анатомия на филиалния Медицински факултет – Добрич 
през 1979 г. От 1994 г. е началник на Патоанатомично отделение на МБАЛ “Св. Анна” – Варна. 
Основните й научни разработки са в областта на стомашно-чревните заболявания. Член е на 
Научното дружество по патоанатомия и онкология.
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ВАСИЛЕВА, д-р Пенка (П. В. Стойчева-Марева), гл. асистент 
Катедра по акушерство и гинекология, ФМ 
Родена на 25.01.1954 г. във Варна. Завършва гимназия и медицина във Варна 
(1977). Придобита специалност – акушерство и гинекология. Специализира 
в София. Акушер-гинеколог в Грудово, Бургаско (1977–1978). Асистент в 
Катедрата по акушерство и гинекология на МУ-Варна от 1979 г. Основните й 
научни разработки са в областта на детската гинекология.

ВАСИЛЕВА, д-р Радосвета Иванова, д.м., професор 
Катедра по консервативно зъболечение и орална патология, ФДМ 
Родена на 10.06.1960 г. в Добрич. Завършва дентална медицина в София (1985). 
Доцент в Катедра „Консервативно зъболечение и детска дентална медицина“, 
ФДМ-Варна (2008–2013). Придобити специалности: „Терапевтична 
дентална медицина“ сега, „Оперативно зъболечение и ендодонтия“ 1995 
г., „Обща дентална медицина“ 2005 г. Защитава дисертационен труд 
(1991) на тема: „Композиционни материали – лабораторни и клинични 
проучвания при лечение на цервикалния кариес“. Има над 110 научни 
трудове, 66 участия в научни конгреси. Основно научните й разработки 
са в областта на микропроницаемост при директни и индиректни 

обтурации от композиционни материали; клетъчни култури в методологията при изпитване 
биосъвместимостта на композиционни материали и фактори, влияещи върху адхезията при 
съвременни адхезивни системи – изследвания върху якост на натиск и със сканиращ електронен 
микроскоп при адхезивни системи. Член на: БЗС, БНСД, ADEE, IADR, BaSS.

ВАСИЛЕВА, д-р Радостина Панайотова, д.м., гл. асистент 
УС по пропедевтика на протетичната дентална медицина, Катедра по 
дентално материалознание и пропедевтика на протетична дентална 
медицина, ФДМ 
Родена 1974 г. Завършва дентална медицина в МУ-София (2003). Придобита 
специалност по протетична дентална медицина. Гл. асистент в Катедра 
„Дентално материалознание и пропедевтика на протетичната дентална 
медицина”, ФДМ, МУ-Варна от 2009 г. Основните й научни интереси са в 
областта на протетичната дентална медицина и денталната фотография. С 
нейното активно участие е създадено Българското сдружение по медицинска 

фотография и се организира СИД по дентална фотография за студенти по дентална медицина. 
Има над 30 научни публикации, участия в над 10 международни/национални научни конгреси.

ВАСИЛЕВА, д-р Романка Бориславова, гл. асистент
Катедра по инфекциозни болести и епидемиология
Родена е на 01.09.1942 г. в гр. Скопие. Завършва медицина във Варна през 1968 г. Има придобита 
специалност по епидемиология (1978). Асистент е в сектора по епидемиология на Катедрата по 
инфекциозни болести и епидемиология на МУ-Варна (1974-1998).

ВАСИЛЕВА, Ивалина Валериева, фармацевт, асистент 
Катедра по фармацевтична химия, ФФ 
Родена през 1982 г. във Варна. Завършва Пета гимназия – Варна (2001), 
„специалист“ с професионална квалификация,,помощник-фармацевт“  
(2005), „магистър“ по фармация и асистент към Катедра „Фармацевтична 
химия“ (2016). Води семинарни и лабораторни упражнения по дисциплината 
Фармацевтичен анализ. Специализира ,,Анализ на лекарствените продукти“ 
в МУ-София. Съавтор на ръководство „Фармацевтичен анализ. Практически 
упражнения за студенти по фармация“, част 1 и част 2. Член на БФС.
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ВАСИЛЕВА, инж. Маргрета Парашкеванова, доктор, доцент 
Катедра медицинска апаратура, електронни и информационни технологии 
в здравеопазването, ФОЗ Ръководител катедра „Медицинска апаратура, 
електронни и информационни технологии в здравеопазването“ от 
създаването на звеното през 2019 г. 
Завършва ТУ-Варна, специалност „Електроенергетика“ (1987). Придобива 
ОНС „доктор“ (2004) и доцент (2009) по „Техника на високите напрежения“. 
Зам.-декан по учебната работа на Електротехническия факултет на ТУ-Варна 
(2011–2015). Зам.-ректор по учебната дейност на ТУ-Варна (2015–2019). 
Преподавателската и научноизследователската й дейност са в сферата на 

техника на високите напрежения, техническата безопасност, електротехническите материали, 
създаване на симулационни модели за изследване на процеси в електрическите съоръжения. 
Има десетки статии в научни списания и доклади на международни конференции. Ръководител 
и член на редица научноизследователски проекти. Има участие по програма „ERASMUS+“ за 
преподавателска мобилност в Политехнически институт – Будапеща, Ovidius университет – 
Констанца, Румъния и Coimbra Institute of Engineering – Polytechnic Institute Coimbra, Португалия. 
Член на НТС, Териториална организация – Варна.

ВАСИЛЕВА, Малина Петкова, инженер-химик 
Катедра по фармацевтични технологии, ФФ
Родена е на 05.02.1961 г. в гр. Русе. Завършва средно образование в родния си 
град и специалност „Помощник-фармацевт“ в Медицински колеж – Варна 
(1982). От 1987 до 1989 г. работи на хонорар като преподавател по технология 
на лекарствата на специалност „Помощник-фармацевт“ в Полувисшия 
медицински институт – Варна. Завършва като „инженер химик технолог“ 
Висш химико-технологичен университет – София със специалност “Синтез 
на полусинтетични лекарствени средства“ (1998). През 1999 г. завършва 
курс “Мениджърът и успехът” при проф. Красимир Иванов в гр. София. 

Притежава патентно (авторско) право за производство на лодъчни аптечки и право за медицинско 
сертифициране на плавателни съдове. Притежава сертификат за продължаващо обучение по 
оценка на здравни технологии. 

ВАЧКОВ, д-р Иван Христов, д.м., асистент 
Катедра по биология, ФФ 
Роден през 1973 г. във Варна. Завършва медицина в МУ-Варна (2002). 
Докторант в Университета на Каназава – Каназава, Япония (2004–2008). 
Защитава дисертация на тема „Потискане на аксоналния растеж в туморна 
среда: роля на семафорините от клас III“. Хоноруван преподавател в Катедрата 
по биология на МУ-Варна (2009–2011), след което прави две двугодишни 
постдокторски специализации в Университета „Помпеу Фабра“ – Барселона, 
Испания (2011–2013) и „Макс Планк“ институт по биофизична химия, 
Гьотинген, Германия (2013–2015). Асистент в Катедрата по биология на МУ-
Варна от 2015. Има 4 научни публикации в международни списания с общ IF 
над 10.

ВЕЛИКОВ, д-р Владислав Красимиров, асистент
УС по коремна хирургия, Катедра по хирургични болести, ФМ
Роден е в гр. Силистра. Завършва медицина в Медицински университет – 
Варна. Специализира хирургия във Втора клиника по хирургия към УМБАЛ 
„Св. Марина“ – Варна.
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ВЕЛИКОВ, д-р Искрен Боянов, асистент 
Катедра по анатомия и клетъчна биология, ФМ 
Роден на 1.03.1983 г. в Разград. Завършва дентална медицина в МУ-Пловдив 
(2007). Лекар по дентална медицина в Разградска област (2007–2008). Асистент 
към Катедра „Анатомия, хистология и ембриология“ при МУ-Пловдив (до 
септември 2009). Асистент към Катедрата „Анатомия и клетъчна биология“ 
при МУ-Варна от 2009. Придобива специалност „Анатомия, хистология и 
цитология“ (2013). От 2019 г. е редовен докторант към Катедра „Анатомия и 
клетъчна биология“.

ВЕЛИКОВ, д-р Кольо Ангелов, д.м., доцент 
Катедра по физиология и патофизиология, ФМ Катедра по патофизиология 
Роден през 1927 г. в с. Бояново, Ямболско. Завършва медицина в София (1958). Придобита 
специалност – патофизиология. Специализира в София и Берлин. Лекар в с. Факия, Бургаско 
(1959–1961). Асистент в Катедрата по патофизиология от 1961 г. Хабилитиран като доцент (1974). 
Защитава кандидатска дисертация (1972) на тема: „Експериментален миокардит и артрит у 
възрастни тимектомирани плъхове“. Основните му научни разработки са свързани с проучване 
на миокардита и артрита в експеримент. Пенсионира се през 1988 г., след което работи като 
участъков и семеен лекар в с. Хърсово, Шуменско (1990–2001).

ВЕЛИКОВ, Иван Борисов, асистент 
Катедра по организация и икономика на фармацията, ФФ 
Роден през 1969 г. Получава висшето си юридическо образование в СУ 
(1993). Притежава богат юридически опит. Областен управител на област 
с административен център Варна (12.07.2013–20.08.2014). Асистент по 
административно право в МУ-Варна (от 2016). Научните му интереси са в 
областта на административното право.

ВЕЛИКОВА, д-р Галина Янчева, асистент 
Катедра по пропедевтика на вътрешните болести (КПВБ), ФМ 
Родена 1961 г. във Варна. Завършва английска езикова гимназия във Варна 
и медицина във ВМИ-Варна (1986). Придобита специалност – вътрешни 
болести. Асистент в КПВБ на ВМИ-Варна от 1988 г. Работи в Англия от 1994 
г. Разработва научни проблеми в областта на онкологията и химиотерапията.

ВЕЛИКОВА, д-р Маргарита Стефанова, д.м., доцент 
Катедра по физиология и патофизиология, ФМ 
Ръководител на УС по физиология (2012–2018) и на Катедрата по физиология 
и патофизиология от 2018 г. Родена през 1963 г. във Варна. Завършва 
медицина във ВМИ-Варна (1988). Работи в Окръжния тубсанаториум – 
Омуртаг (1988–1990). Асистент в Катедрата по физиология, ВМИ-Варна (от 
1991). Придобита специалност – физиология (1995), и ОНС „доктор” (2009). 
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 изследователското поведение, 
двигателната активност, болката, състоянията на тревожност и депресия, обучителните и 
паметови процеси, асиметрията в поведенческите отговори на мозъчни структури (хипокамп). 
Научен ръководител на 2 докторанти. Автор на над 120 публикации и научни съобщения у нас 



61

и в чужбина. Участва в проекти между ИНБ-БАН и МУ-Варна (2006) и по фонд „Наука“ на МУ-
Варна (2012). Автор и съавтор на учебни помагала за студенти по медицина, дентална медицина 
и фармация. Член на: БЛС, СУ-Варна, БДФН, FEPS.

ВЕЛИКОВА, д-р Пенка (Пенка Великова Димитрова), гл. асистент
Катедра по вътрешни болести, Медицински факултет – Добрич 
Родена е на 08.05.1950 г. в с. Здравец, Разградско. Завършва гимназия в Добрич и медицина във 
Варна през 1974 г. Има придобити специалности по вътрешни болести (1982) и ендокринология. 
Работи като ординатор в Работническа поликлиника – Добрич (1974-1980). Асистент е в Катедрата 
по вътрешни болести на филиалния Медицински факултет в Добрич (1980-1992). Основните й 
научни разработки са в областта на ендокринологията. Ендокринолог в ДКЦ, Добрич (от 1993). 

ВЕЛКОВА, д-р Деяна Георгиева, асистент 
УС по съдебна медицина и деонтология, Катедра по обща и клинична 
патология, съдебна медицина и деонтология, ФМ 
Родена на 22.10.1991 г. в Кюстендил. Завършва ПМГ – Кюстендил (2010) и 
медицина в МУ-Варна (2016). Асистент от 2017 г. Научните й разработки 
и интереси са в областта на идентификацията по костни останки. Има 14 
публикации. Член на БЛС, Българско дружество по съдебна медицина, 
International Academy of Legal Medicine, Forensic Anthropology Society of 
Europe. 

ВЕЛЧЕВ, Валентин Нанчев, асистент 
УС по кинезитерапия, Катедра по физиотерапия, рехабилитация, 
морелечение и професионални заболявания, ФОЗ 
Роден в Разград, завършва специалност „Рехабилитатор“ – ОКС 
„професионален бакалавър“ в МК, МУ-Варна (2017) и магистратура 
„Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа“ към МУ-Варна (2019). 
Рехабилитатор в Клиниката по ортопедия и травматология на УМБАЛ „Св. 
Марина“ – Варна от 2017 г. Хоноруван асистент в МУ-Варна (2019/2020 
г. академична година, летен семестър). Асистент в УС „Кинезитерапия“, 
Катедра по физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални 
заболявания, ФОЗ асистент в МУ-Варна (от 2020). Има участия в национални 
и международни научни форуми. Член на АФБ.

ВЕЛЧЕВА-НЕНКОВА, д-р Полина Асенова, асистент 
Катедра по консервативно зъболечение и орална патология, ФДМ 
Родена на 31.05.1987 г. в Плевен. Завършва дентална медицина във ФДМ, МУ-
Варна (2012). Носител на награда „Златен Хипократ”. От 2012 г. е асистент 
в Катедра „Консервативно зъболечение и детска дентална медицина“ към 
ФДМ на МУ-Варна, а от 2013 г. в новосформираната Катедра „Консервативно 
зъболечение и орална патология“. Призната специалност по оперативно 
зъболечение и ендодонтия (2017). Има 3 публикации 6 участия в научни 
конгреси. Член на БЗС.

ВИДЕНОВА, Жулиета Георгиева, д.уоз. 
УС по физическо възпитание и спорт, Департамент по чуждоезиково 
обучение, комуникации и спорт Ръководител на УС по физическо възпитание 
и спорт в МУ-Варна. 
Родена на 22.05.1970 г. във Варна. Дългогодишен национален състезател 
и майстор на спорта по лека атлетика, многократен държавен шампион за 
девойки в спринтовите дисциплини, притежател на национален рекорд на 
200 м в зала, участник на Европейско (1987) и Световно първенство (1988). 
Завършва НСА „В. Левски“ – София (1994). Придобити специалности: 



62

треньор по лека атлетика и учител по физическо възпитание. От 2003 г. преподавател в МУ-
Варна, от 2007 г. ръководител на УС по физическо възпитание и спорт. Завършена магистърска 
степен по обществено здравеопазване (2018). Защитава дисертационен труд на тема „Влияние 
на българските народните танци върху здравето на студентите от МУ-Варна“ и придобива 
образователни научна степен „доктор“ (2019). Има 28 публикации в български и международни 
научни издания, както и множество участия в научни конференции, като основните научни 
разработки са в областта на студентския спорт, спорта за здраве и съхраняване и популяризиране 
на българския фолклор и танцово изкуство.

ВИЧЕВА, д-р Снежинка Венециева, гл. асистент 
Катедра по хигиена и епидемиология, ФОЗ 
Родена на 18.01.1947 г. в Търговище. Завършва гимназия и медицина (1971) 
във Варна. Придобита специалност – патологична анатомия (1977). Стажант-
асистент в Катедрата по хигиена на МУ-Варна (1972–1973). Редовен асистент 
в Катедрата по патоанатомия от 1973 г. Основните й научни разработки са 
в областта на ендокринната патология. Член на Научното дружество по 
патология и на СУБ.

ВИЧЕВА, Евгения Боянова, химичен лаборант
Катедра по химия, ФФ
Работила е като химичен лаборант към Контрол на храни и води в РИОКОЗ-
Варна. Била е химик в Токсикохимична лаборатория на Военноморска 
болница, където придобива умения по газова и течна хроматография. От 
2000 г. работи като химичен лаборант в Катедра по химия на МУ-Варна. 

ВЛАДЕВА, д-р Евгения Петрова Димова-Владева, д.м., доцент 
УС по морелечение, физиотерапия и рехабилитация, Катедра по 
физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални заболявания, 
ФОЗ 
Родена през 1966 г. в Шумен. Завършва медицина в МУ-Варна (1991). Има 
придобити специалности: „Физикална, рехабилитационна медицина и 
курортология“ и „Приложна психология“. Участва в разработването на 
редица учебни програми по: Физиотерапия, Физиотерапия и рехабилитация, 
СПА, Основи на рехабилитацията, Рехабилитация при деца и възрасни с 
неврологични заболявания, Балнеологичен туризъм и др. за специалностите 
„Медицина“ (БЕО и АЕО) „Акушерка“ и „Медицинска сестра“, 

„Рехабилитатор“, „Обща медицина“, „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа“ „Логопедия“, 
„Кинезитерапия“ и др. Основните й професионални и научни интереси са в областта на 
електролечението, електростимулациите, балнеотерапия и спа, синдром на карпалния канал. 
Председател на Програмния съвет на специалност „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа“ 
и член на Програмния съвет на специалност „Кинезитерапия“. Член на Факултетния съвет на 
ФОЗ; Има над 30 научни публикации и участия в международни/национални научни конгреси 
и конференции. Член на редакционната колегия на „Scripta Scientifica Salutis Publicae“; Член на 
БАФРМ и БЛС.

ВЛАДИСЛАВОВА, Тоника Здравкова, химик
ВУТОВ, д-р Боян Маринов, асистент Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина 
и деонтология, ФМ 
Роден на 7.10.1946 г. в Свищов. Завършва медицина в МУ-Варна (1973). Зав. здравна служба в 
гр. Долни Чифлик (1974–1975). Асистент в Катедрата по патоанатомия на МУ-Варна от 1976 г. 
Зав. Отделение по функционална диагностика в Санаториума на МНЗ (1976–1990), а от 1991 г. 
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е кардиолог и общопрактикуващ лекар във Варна. Има придобита специалност по вътрешни 
болести от 1982 г. Член на СУБ.

ВЛАСАКОВ, д-р Валентин Власаков, асистент
Клиника по анестезиология, реанимация и интензивно лечение, Катедра по 
пропедевтика на хирургичните болести
Роден е на 24.08.1954 г. в гр. Габрово. Завършва І-ва езикова гимназия във 
Варна и медицина във Варна през 1981 г. Има придобита специалност по 
анестезиология, реанимация и интензивно лечение (1986). Работи като 
ординатор в анестезиологично отделение в Окръжна болница – Сливен 
(1981-1984), ординатор в ОАРИЛ-Варна (1984-1989), а от 1989 г. е асистент в 
същото отделение на МУ-Варна. От 1991 г. работи като анестезиолог в болница 
“Софиен Хуфеланц” във Ваймар при университета в Йена, Германия. Член е 

на Българското и Германско научни дружества по анестезиология и на Европейската асоциация 
на анестезиолозите. Специализира в София, Узнах (Швейцария) и Карлсруе (Германия).

ВЛАСАКОВ, д-р Власаки Луков, гл. асистент
Катедра по обща хирургия
Роден е на 18.03.1930 г. в гр. София. Завършва Априловската гимназия в Габрово 
и медицина във ВМИ-София през 1955 г. Има придобити специалности по 
хирургия (1960) и анестезиология (1961). Специализира в София, Копенхаген, 
Стокхолм, Лунд, Гьотеборг и Упсала. Работи като ординатор-хирург в 
Градска болница – Добрич (1955-1956) и хирург и анестезиолог в Окръжен 
онкодиспансер – Варна (1957-1963). Избран е за асистент в Катедрата по 
обща хирургия на МУ-Варна през 1963 г. Организатор и ръководител на 
първото извънстолично отделение по анестезия, реанимация и интензивно 

лечение (ОАРИЛ) през 1965 г. Лектор по анестезиология, реанимация и интензивно лечение в 
МУ-Варна и Медицински колеж – Варна, в Централната национална школа на БЧК в Созопол 
и консултант на болниците, службите на БМП и водно-спасителните служби в Североизточна 
България. Основните му научни разработки са посветени на проблемите на кардио-пулмоналната 
реанимация, острите екзогенни интоксикации, клиничната и биологична смърт, удавянията и 
др. Член е на ръководството на Националното дружество на анестезиолозите в България и на 
дружествата на хирурзите и на токсиколозите. Пенсионира се през 1990 г.

ВОЙНОВ, д-р Иван Войнов, гл. асистент
Катедра по психиатрия и медицинска психология
Роден е на 25.09.1949 г. в гр. Варна. Завършва гимназия и медицина в родния си град през 1973 
г. Има придобита специалност по психиатрия (1976). Специализира в Швейцария. Работи като 
ординатор в Психоболницата – Царевброд, в Окръжен психодиспансер – Шумен (1975-1977) и 
ординатор в Окръжна психоневрологична болница – Варна (1977-1980). Избран е за асистент 
в Катедрата по психиатрия и медицинска психология на МУ-Варна през 1981 г. Основните му 
научни разработки са в областта на съдебната психиатрия. Освен в областта на медицината д-р 
Войнов се проявява и като активен общественик. Депутат е във Великото народно събрание 
(1990-1991) и основател и първи председател на Ротари клуб във Варна.

ВУТОВ, д-р Боян Маринов, асистент
Катедра по патоанатомия, ФМ
Роден е на 07.10.1946 г. в гр. Свищов. Завършва медицина в Медицински 
университет – Варна (1973). Работи като завеждащ здравна служба в гр. 
Долни Чифлик (1974-1975). През 1976 г. е избран за асистент в Катедра по 
патоанатомия на ВМИ-Варна. От 1976 г. до 1990 г. завежда отделение по 
функционална диагностика в Санаториума на МНЗ, а от 1991 г. е кардиолог и 
общопрактикуващ лекар. Има придобита специалност по вътрешни болести 
(1982). Член е на Български лекарски съюз. 
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ВЪЛЕВ, д-р Вълю Господинов, асистент 
Катедра по физиология и патофизиология, ФМ Катедра по патофизиология 
Роден през 1946 г. в с. Ябълково, Добричко. Завършва медицина във Варна (1975). Придобита 
специалност – патофизиология и вътрешни болести. Участъков лекар в гр. Вълчи дол (1975–1976) 
и ординатор в неврологично отделение на Окръжна болница – Шумен (1976–1979). Асистент в 
Катедрата по патофизиология на ВМИ-Варна (1979–1986). От 1986 г. на работа в БМП-Варна.

ВЪЛКАНОВА, Мария Атанасова, д.п., професор 
УС по медицинска етика и право, Катедра по социална медицина и 
организация на здравеопазването, ФОЗ Ръководител на УС по медицинска 
етика и право от 2012 г. 
Завършва IV ЕГ – Варна (френски език), магистър по право в ИУ-Варна 
(1998). Асистент към ФОЗ при МУ-Варна (от 1999). Заедно с позицията 
на асистент работи и като адвокат към Адвокатска колегия – Варна. След 
спечелване на стипендия (2006) провежда тримесечна специализация 
за докторанти чужденци към Института по здравно право при ЮФ на 
Университета в Нюшател, Швейцария. През 2010 г. завършва обучението си 
в докторантура към БАН и защитава успешно дисертационен труд на тема 

„Договор за застраховка „живот“ в случай на смърт в полза на трето лице”, придобивайки ОНС 
„доктор“, ВАК. Професор по научна специалност „Гражданско и семейно право (Медицинско 
право)“ (2018). Придобита специалност „Правно регулиране в здравеопазването“. Председател на 
държавната изпитна комисия за придобиване на специалност в системата на здравеопазването 
по „Правно регулиране в здравеопазването“ (от 2018). Зам.-председател на Контролния съвет 
при МУ-Варна. Член на: Световната асоциация по медицинско право (World Association for 
Medical law), на Съюза на юристите, БАОЗ. Автор на книгата „Медицинско право“, съавтор 
в няколко учебници и има множество научни публикации самостоятелно и в съавторство 
в областта на медицинското и застрахователното право, като три от тях са монографии. Има 
научни изследвания и специализации по медицинско право във Франция, Швейцария и др., 
както и участия в българо-швейцарски проекти в областта на здравния мениджмънт и пр.

ВЪЛКАНОВА, д-р Николина Колева, д.м., доцент
УНС по епидемиология, Катедра по инфекциозни болести
Родена е на 10.02.1944 г. в гр. Добрич. Завършва гимназия и медицина в МУ-
Варна през 1969 г. Има придобита специалност по епидемиология. Работи 
като ординатор в БМП и училищен лекар в Окръжна болница – Добрич 
(1970-1974), ординатор и завеждащ отдел “Епидемиологичен” (1974-1986) 
и Директор на ХЕИ-Добрич (1986-1998). Хабилитирана е като доцент през 
1991 г. От 1999 г. е ръководител на сектор по епидемиология в Катедрата 
по инфекциозни болести на МУ-Варна. Защитава кандидатска дисертация 
през 1986 г. на  тема “Проблеми на епидемиологията и профилактиката на 

салмонелозите в окръг със силно развито промишлено производство” (научен ръководител доц. 
Т. Кръстев). Директор на Медицински колеж - Шумен (2003-2005). Основни научни разработки 
- особеностите на разпространение на салмонелозите и някои други инфекциозни заболявания, 
вътреболничните инфекции и дезинфекционното дело. Съавтор е на учебник по епидемиология 
на заразните заболявания. Член на научното дружество на епидемиолозите в СИ България и на 
Дружеството по медицинска георгафия. 

ВЪЛКОВ, д-р Борис Сашев, асистент 
Катедра по консервативно зъболечение и орална патология, ФДМ 
Роден на 17.04.1990 г. в Шумен. Завършва дентална медицина във ФДМ, МУ-
Варна (2017). От февруари 2018 г. е хоноруван и от септември 2018 редовен 
асистент към катедрата. От 2020 е редовен докторант. Член на БЗС.
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ВЪЛКОВ, д-р Веселин Добрев, д.м., доцент 
Катедра по пропедевтика на вътрешните болести (КПВБ), ФМ 
Роден 1968 г. Средно образование завършва 1986 г., а от 1989 г. следва 
медицина в МУ-Варна. През 2005 и 2011 г. придобива специалност „Вътрешни 
болести” и „Кардиология”, а 2012 г. и „Здравен мениджмънт”. От 1995 г. 
е лекар-ординатор в Клиниката по кардиология и ревматология, а от 2001 
г. - във Втора клиника по интервенционална кардиология на МБАЛ „Св. 
Марина“. От 2013 г. ръководи дейността по ангиография, интервенционална 
кардиология и интервенционална неврология към Първа клиника по 
кардиология с ИКО на МБАЛ „Св. Марина“. Хоноруван асистент към КПВБ 

на МУ-Варна (от 2013). Докторант в самостоятелна форма на обучение към КПВБ по специалност 
„Кардиология“ (2016–2017). Придобива ОНС „доктор” след дисертация на тема „Въздействие на 
транскатетърното имплантиране на аортна клапа върху ремоделирането на лявата камера” (2017). 
Участва в редица обучителни курсове - едногодишно обучение в Клиниката по кардиология на 
университетска болница „Хасада“, Ерусалим (1997–1998), обучения в Университетска болница 
„Шарите” – Берлин, при проф. Карл Щангл и др. Доцент към КПВБ (от 2018). 

ВЪЛЧАНОВ, д-р Петър Стаматов, асистент 
Катедра по анатомия и клетъчна биология, ФМ 
Роден през 1980 г. във Варна. Завършва медицина в МУ-Варна (2003). 
Лекар-ординатор в доболничната помощ в региона (2004–2015). Хоноруван 
асистент в Катедрата по анатомия и клетъчна биология (от април 2016), а 
през септември 2017 е назначен за редовен асистент. Занимава се активно с 
медицинско 3Д моделиране и триизмерен печат, изгражда персонализирани 
предоперативни хирургични модели и симулатори. Научните му интереси 
са в областта на медицинските 3Д технологии, в това число 3Д симулатори, 
дизайн и изработка на медицински изделия и импланти, биопринтиране на 
скафолди с мезенхимни стволови клетки. Член на БЛС и БАД.

ВЪЛЧЕВ, д-р Георги Николаев, д.м., доцент 
Катедра по образна диагностика, интервенционална рентгенология и 
лъчелечение, ФМ
УС „Рентгенов лаборант“, МК 
Роден във Варна през 1987 г. Завършва с отличие МУ-Варна (2012). Придобива 
специалност по „Образна диагностика“ (2018) и ОНС „доктор“ след успешно 
защитен дисертационен труд (2018). От 2012 г. работи в Клиниката по 
образна диагностика на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, а от 2013 е асистент 
към УС „Рентгенов лаборант“ на МК-Варна. Придобива академичната титла 
„доцент“ (2020). Освен на студенти рентгенови лаборанти, води упражнения 

и лекции на български и английски език на студенти по медицина, дентална медицина и 
акушерки. Специализира магнитнорезонансна диагностика на сърце в Allgemeines Krankenhaus 
(AKH) – Виена. Участва в три научни проекта – два към МУ-Варна, касаещи епикардна мастна 
тъкан и кардиоваскуларен риск при диабетици, както и един в колаборация с ТУ-София, свързан 
с приложението на статистически методи в медицината. Има интереси в магнитнорезонансната 
диагностика на сърце, абдоминалната компютъртомографска диагностика, HRCT, диагностиката 
в педиатричната онкология и урология, както и неваскуларните перкутанни интервенции под 
образен контрол. Член на БЛС, БАР, European Society of Radiology. Автор е на една самостоятелна 
монография („Невробластом – естество и диагностика“), глава от колективна монография, глава 
от адаптиран преводен учебник по „Клинична образна диагностика“ под редакцията на проф. Б. 
Балев и проф. Г. Кирова, 40 пълнотекстови статии (от които 10 в реферирани научни списания 
и сборници, сред които и с IF), 10 публикувани резюмета. Има над 40 участия в научни форуми 
в чужбина и България. Носител е на почетен знак на МУ-Варна за илюстрации в чуждестранно 
списание. Награден с бронзов медал (Certificate of Merit) на Европейския конгрес по радиология 
(European Congress of Radiology) 2016 за ECR 2016/C-0603 Pulmonary-Renal Syndromes – 
Comprehensive Review. 
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ВЪЛЧЕВА, д-р Екатерина Иванова, асистент 
УС по хигиена, Катедра по хигиена и епидемиология, ФОЗ 
Родена през 1970 г. във Варна. Завършва медицина в МУ-Варна (1996). 
Придобита специалност по детски болести. Хоноруван преподавател в 
Катедрата по хигиена, медицина на бедствените ситуации и епидемиология 
и Катедрата по предклинични и клинични науки в МУ-Варна (2011–2016). 
Асистент, специализант и докторант в катедра „Хигиена и епидемиология“ 
(от 2017). От 2018 г. инициатор и ръководител на проекта „Зеленият морски 
двор на Варна“ – пространство за ранна социализация и превенция на 
деца. Основните й професионални и научни интереси са в областта на 

превантивната медицина, педиатрията, хигиена на детско-юношеската възраст, ранното детско 
развитие, качеството на живот. По нейна идея и с активното й участие от 2017 г. се организират 
ежегодните научнопрактически конференции „Детето като пациент“. Член на: БЛС, Българската 
медицинска хомеопатична организация и Управителния й съвет, БАОЗ, Европейската асоциация 
по обществено здраве, СУБ. Има над 30 научни публикации, свързани с участия в български 
и международни научни и други форуми; с отличие за млад учен-изследовател от ХХІІІ 
Световен конгрес по педиатрия. Преподавател в Европейската школа по клинична хомеопатия, 
практикуващ специалист педиатър и общественик.

ВЪЛЧЕВА, д-р Зорница Светлозарова, д.м., асистент 
Катедра по ортодонтия, ФДМ 
Родена 1989 г. в Ямбол. Завършва с отличие дентална медицина в МУ-София 
(2014). Редовен асистент в Катедрата по ПДМ и ортодонтия (от 2014), а от 
2016 до днес е асистент в новосформираната Катедра по ортодонтия в МУ-
Варна. Придобита специалност по ортодонтия (2019) и ОНС „доктор“ (2019). 
Темата на дисертацията й е: „Зъбно-челюстни деформации във временно и 
смесено съзъбие при деца със затруднено носово дишане“. Води лекционни 
курсове и практическо обучение на студенти и стажант-лекари по ортодонтия 
– БЕО и АЕО. Основните й професионални и научни интереси са в областта 

на профилактиката и ранното лечение на зъбно-челюстните деформации (ЗЧД). Член на БЗС, 
БОО, Българско дружество по обструктивна сънна апнея и хъркане, БОЛО, БНДДМ. Има над 10 
научни публикации, участия в над 15 международни/национални научни конгреси. 

ВЪРБАНОВ, д-р Георги Петков, д.м.н., професор 
УС по гастроентерология, хепатология и хранене, Втора катедра по 
вътрешни болести, ФМ. Зам.-ректор по лечебно-диагностичната работа на 
МУ-Варна (1983–1990). Ръководител на Катедрата по инфекциозни болести 
(1990–1991) 
Роден на 21.01.1929 г. в с. Александрово, В. Търновско. Завършва 
полукласическа гимназия в Свищов и медицина в МУ-София (1953). 
Придобити специалности – вътрешни болести (1964) и гастроентерология 
(1978). Специализира в София, Москва и Варшава. Военен лекар във Варна 
(1953–1962) и ординатор в отделение по вътрешни болести на Градска 

болница – Варна (1962–1963). Асистент. в Катедрата по вътрешните болести и терапия на МУ-
Варна (1963). Хабилитиран като доцент (1981) и професор (1989). Ръководител на Клиниката 
по гастроентерология (от 1979). Зам.-ректор по лечебно-диагностичната работа на МУ-Варна 
(1983–1990). Временен ръководител на Катедрата по инфекциозни болести (1990–1991). След 
пенсионирането си (1994) е медицински управител и консултант в Медицински център „Еквита“ 
– Варна. Защитава кандидатска дисертация (1976) на тема: „Промени в нивото на серумните 
липиди при хронични хепатити и чернодробна цироза (научен ръководител проф. К. Койчев) 
и докторска дисертация (1989) на тема „Остър алкохолен хепатит“. Под неговото научно 
ръководство са защитени 4 кандидатски дисертации (доц. Коцев, д-р Чаушев, д-р Данев и д-р 
Георгиева-Шакола). Основните научни проблеми, които проучва, са посветени на нарушенията 
в липидната, въглехидратната и белтъчната обмяна и клинико-лабораторните, ехографските 
и морфологичните промени при чернодробните заболявания. Съавтор е на учебника 
„Ръководство по вътрешни болести, т. ІІІ“ и монографията „Актуални проблеми във вътрешната 
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медицина“. Редактор е на 2 сборника с научни трудове от научно-практическа конференция по 
гастроентерология, Варна (1977 и 1978 г.) Председател на Научно-медицинското дружество по 
гастроентерология – Варна.

ВЪРБАНОВ, д-р Светлин Върбанов, д.м., доцент 
Катедра по психиатрия и медицинска психология, ФМ 
Роден на 24.08.1977 г. във Варна. Завършва медицина в МУ-Варна (2005). 
От 2013 г. лекар-ординатор към Първа психиатрична клиника в МБАЛ „Св. 
Марина“ – Варна. Придобити специалности по съдебна психиатрия (2016) 
и психиатрия (2020). Защитава дисертация за ОНС „доктор“ (2018) на тема 
„Кроскултурален анализ на нагласата към самоубийство“. Асистент (2016), 
гл. асистент (2018), доцент (2020 ) по съдебна психиатрия към Катедрата по 
психиатрия и медицинска психология на МУ-Варна. Има редица публикации 
и участия в научни форуми у нас и в чужбина. Удостоен е с престижната JSPN 
Fellowship Award на Японската асоциация по психиатрия и неврология.

ВЪРБАНОВ, д-р Хинко Георгиев, асистент 
УС по хематология, Втора катедра по вътрешни болести, ФМ 
Роден през 1959 г. във Варна. Завършва с отличие медицина в МУ-Варна 
(1985). Има придобити специалности по вътрешни болести и клинична 
хематология. Асистент в Клиниката по хематология при МУ-Варна (1987–
2020). Понастоящем член на Академичния съвет на университета. Основните 
му професионални и научни интереси са в областта на злокачествените кръвни 
заболявания. Участва при внедряване на флоуцитометрията в клиничната 
практика. Член на: Научното дружество по хематология, Европейското 
хематологично дружество, СУБ. Има над 50 научни публикации, участия в 
над 85 международни/национални научни конгреси. 

ВЪРБАНОВА, д-р Боряна Борисова, д.м., професор 
Катедра по педиатрия, ФМ 
Завършва медицина във ВМИ-Варна (1985). Редовен асистент в Катедра 
„Педиатрия“ на МУ-Варна от 1987 г. Защитава дисертационен труд (2000) 
на тема „Нарушения в хуморалния и клетъчен имунен отговор при деца 
с олигоартритна и полиартритна форма на ювенилен хроничен артрит“. 
Специализации в областта на детската ревматология и автоимунни 
заболявания в Холандия (CLB/Sanquin, 1994), Англия (Great Ormond Street 
Hospital 1995–1996), специализирани курсове на Европейската лига по 
ревматология EULAR в Германия, Франция, Турция. Доцент (2003), професор 

(2018) към същата катедра. Придобити специалности: педиатрия; детска ревматология и клинична 
алергология. Има над 100 публикации в български и чуждестранни научни списания, монографии, 
сборници и учебници, както и над 170 участия в конгреси, конференции и научни симпозиуми у 
нас и в чужбина. Основните й научни разработки са в областта на ревматологичните и автоимунни 
заболявания в детската възраст. Член на редколегиите на сп. „Ревматология“, „Scripta scientifica 
medica“, „Педиатрия“. Член на БПА, Научното дружество по ревматология, Българското научно 
дружество по алергология, PReS (Paediatric Rheumatology European Society), PRINTO (Pediatric 
Rheumatology International Trial Organisation). От 2016 г. до момента – национален координатор по 
детска ревматология за България към PRINTO. Участия в проекти: Проект на МОН DVU01/0145, 
2008 г. „Антифосфолипиден синдром – генетични, имунологични и клинични проучвания сред 
българската популация“. Международни изследователски проекти: EPOCA – мултинационално 
проучване на епидемиологията, лечението и изхода на ювенилния идиопатичен артрит (2014-
2016): Pharmachild – проучване на странични ефекти на имуносупресивната и биологична 
терапия от 2014 г.; SHARE – създаване на информационен сайт за пациенти и родители на деца 
с ревматологични заболявания на български език (2015–2016); JIA classification study – от 2019 г.
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ВЪТЕВА, Цветелина Видкова, преподавател 
Катедра по западни и класически езици, Департамент по чуждоезиково 
обучение, комуникации и спорт Преподавател по английски език 
Родена през 1988 г. във Варна. Завършва с отличие бакалавърска степен по 
специалност „Английска филология“ в СУ (2011), с отличие специалност 
„Английска филология“ (магистърска програма „Език и култура (английски 
език)“ в СУ (2018). Основните й професионални и научни интереси са в 
областите на когнитивната лингвистика, психолингвистиката, прагматиката, 
социолингвистиката, лингвистиката на текста, контрастивната лингвистика, 
корпусната лингвистика, теорията и практиката на превода, както и 
усвояването и преподаването на чужди езици.

ГАБРОВСКА, д-р Милка Христова, д.м., доцент 
Катедра по анатомия и клетъчна биология, ФМ. Хоноруван преподавател 
към Катедрата по анатомия и клетъчна биология
Родена на 17.10.1944 г. в Шумен. Завършва гимназия и медицина във Варна 
(1970). Придобита специалност – анатомия. Инспектор в ХЕИ-Търговище 
(1970–1971). Асистент в Катедрата по анатомия, хистология и ембриология 
(1971). Хабилитирана като доцент (1997). Защитава кандидатска дисертация 
(1990) на тема: „Ултраструктура на еластичния хрущял с оглед на 
еластогенезата“ (научен ръководител проф. В. Ванков). Основните й научни 
разработки са посветени на проучванията на структурата и ултраструктурата 

на стената на кръвоносните съдове, на еластичните хрущялни тъкани, пъпната връв и др. Участва 
в международен съвместен проект към Харвардския университет „Ендотел и съдов матрикс на 
белия дроб в условията на хипероксия“ като член и ръководител (1993–1997). В лабораторията по 
молекулярна и клетъчна биология при Медицинския институт в Бостън работи по проблемите 
на новообразуващите се еластични влакна в променената съдова при белодробна хипертония. 
Член на Европейската асоциация по съдова биология, БАД.

ГАВАЗОВА, д-р Иванка Георгиева, асистент 
Катедра по физиология и патофизиология, ФМ 
Родена през 1945 г. в Казанлък. Завършва медицина в Санкт Петербург (1972). Придобити 
специалности – физиология на човека и хигиена на труда. Асистент в Катедрата по физиология 
(1973–1987). Началник на отдел „Трудова медицина“ в ХЕИ-Варна от 1987. Основните й научни 
разработки са в областта на онкологията.

ГАГОВ, д-р Явор Василев, асистент 
Катедра по клиника на протетичната дентална медицина, ФДМ 
Роден 1982 в Шумен. Завършва ПМГ „Нанчо Попович“ – Шумен (2000), 
МК-Варна (2004), специалност „Зъботехника“, а 2010 г. придобива степен 
„магистър-лекар по дентална медицина“ в МУ-Пловдив. От 2015 г. е редовен 
асистент в Катедра „Клиника на протетичната дентална медицина“ към 
ФДМ-Варна. Специализант по протетична дентална медицина от 2019 г. През 
същата година става и редовен докторант към същата катедра. Има участия в 
редица конгреси, форуми и курсове за повишаване на квалификацията. Член 
на БЗС.

ГАДАНЧЕВА, д-р Веселина Георгиева, асистент
Катедрата по педиатрия и медицинска генетика
Родена на 23.06.1979 г. в гр. Варна. Завършва медицина в МУ-Варна (2003). Асистент по медицинска 
генетика към Катедрата по педиатрия и медицинска генетика (2004). Придобита специалност 
- медицинска генетика (2008). Специализирала е в Израел и Белгия. Научните й участия и 
публикации са в областта на редките генетични заболявания. Основните й научни интереси са 
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насочени към дисморфологията и молекулярно-цитогенетичните методи за изследване. Член на 
Научното дружеството по човешка генетика в България.

ГАДЖОВСКА, д-р Вероника Пламенова, асистент 
УС по инфекциозни болести и паразитология, Катедра по инфекциозни 
болести, паразитология и дерматовенерология, ФМ 
Родена на 2.03.1992 г. в Сандански. Завършва ПМГ „Акад. С. П. Корольов“ 
– Благоевград с профил биология и английски език (2010) и медицина в 
МУ-Плевен (2016). Лекар-ординатор в ЦСМП – Сандански и МБАЛ „Св. 
Врач“ – Сандански. Лекар-специализант във Втора клиника по инфекциозни 
болести, УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна от октомври 2017 г. Асистент към 
Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология от 
2018. Има публикации в областта на инфектологията и неврологията. Член 
на БЛС.

ГАЛУНСКА, Бистра Цанева, д.фарм., професор 
Катедра по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика, Катедра 
по фармацевтични технологии, ФФ Ръководител на Катедрата по 
фармацевтични технологии (2014–2016) при Факултета по фармация, МУ-
Варна. 
Родена на 21.04.1956 г. Димитровград. Придобита специалност – биохимия 
(1991). 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 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 към МУ-Варна. Член на Контролната комисия и на 
Комисия „Еразъм+“ към МУ-Варна. 

ГАЛЧЕВА, д-р Соня Василева, д.м., доцент 
Катедра по педиатрия, ФМ 
Завършва с отличен успех МУ-Варна (2004). Започва работа в катедрата от 
2005 г. Придобива ОНС „доктор“ с дисертация (2010) на тема „Абдоминално 
затлъстяване в детско-юношеска възраст и свързаните с него метаболитни 
и възпалителни промени при деца в предпубертетна възраст”. Доцент по 
педиатрия (2017). Придобити специалности по педиатрия (2014) и детска 
ендокринология и обмяна на веществата (2018). Основните й професионални 
и научни интереси са в областта на детската ендокринология, детско-
юношеското затлъстяване и метаболитен синдром, недиабетни хипогликемии 

и хиперинсулинизъм, нарушения в растежа, редки болести и синдроми. Печели множество 
научни награди: за млад учен на Европейското дружество за проучване на затлъстяването (2008), 
за млад български учен в областта на храненето, диететиката и метаболитните заболявания 
(награда „Акад. Ташо Ташев”, 2009), грантoве за участие в следдипломни семинари и обучения 
(Париж, 2009; Дубровник, 2011), както и грант за участие в ежегодния конгрес на ESPE (2012). 
Провежда 6-мес. специализация, спонсорирана от ESPE в Парма, Италия (2007), с усвояване на 
методиките на модерната молекулярна биология. Провежда ESPE клинична специализация (2016) 
на тема „Редки хиперинсулинемични хипогликемии“ в Great Ormond Street Hospital, Лондон, 
под ръководството на проф. Kalid Hussain. Участва като изследовател в няколко международни 
проекти (ToyBox, www.toybox-study.eu, Feel4Diabetes, www.feel4diabetes-study.eu), както и в 
национални и университетски проекти и програми. Има над 40 публикации в международни 
реферирани списания, над 30 публикации в рецензирани български научни списания и 92 
участия в международни и национални научни форуми. Към ноември 2020 г. личният й h-индекс 
е 20, а i-10 индексът – 23. Цитирана над 1100 пъти в научната литература. Член на БЛС, БПА, БДЕ, 
BASORD, EASO, ESPE, ВАПЕД, БНСДЕ, СУ-Варна. Ръководител на 2 специализанти по педиатрия 
и 2 докторанти. 
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ГАНЕВ, д-р Тошо Йорданов, д.м., доцент 
УС по урология, Катедра по хирургични болести, ФМ 
Роден на 24.11.1963 г. в Тутракан. Завършва медицина (1993) във ВМИ-
Варна. Придобива специалност урология (1999). Специализант (1994-1999), 
асистент (1998) и гл. асистент (2008) в Клиниката по урология на МУ-Варна. 
Придобива научно-квалификационна степен „доктор“ (2009). Доцент 
към Катедра „Хирургически болести“ от януари 2013 г. Ръководител УС 
„Урология“ към Катедра „Хирургически болести“ от декември 2017 г. Разкрита 
процедура за придобиване на НС „доктор на науките“ (септември 2019) с 
тема на дисертацията „Мултимодална стратегия за лечение на високорисков 

карцином на простатата“. Член на Световното, Европейското и Българското дружества по 
урология и на Българското дружество по онкология. Специализира в България и чужбина. 

ГАНЕВА, д-р Калина Бинкова, асистент 
Катедра по педиатрия, ФМ 
Родена на 5.12.1986 г. Завършва медицина в МУ-Варна (2012) с отличен 
успех. От 2012 г. лекар към УМБАЛ „Св. Марина”. Придобива специалност 
детска кардиология (2017). Асистент (2018), редовен докторант (2019) към 
Катедрата по педиатрия на тема: „Сърдечна увреда при млади пациенти с 
бета-таласемия майор“. Има участия в международен и национални конгреси 
в областта на педиатрията и детската кардиология, както и публикации в 
рецензирани български научни издания. Основните й научни интереси са 
вродени сърдечни малформации, ритъмно-проводни нарушения, артериална 
хипертония и др. Член на БПА, БЛС, ДКБ, Association for European pediatric 
and congenital cardiology. 

ГАНЧЕВ, д-р Димитър Ганчев, д.м., доцент
Катедра по рентгенология и радиология, Медицински факултет – Добрич 
Роден е на 22.08.1945 г. в гр. Силистра. Завършва гимназия в Силистра и медицина във Варна 
през 1969 г. Има придобита специалност по рентгенология (1977). Специализира в София, Варна 
и Сараево. Работи като ординатор във вътрешно отделение (1971-1973) и в рентгеново отделение 
(1973-1979) на Окръжна болница – Добрич. Избран е за асистент в Катедрата по рентгенология и 
радиология на филиалния Медицински факултет в Добрич през 1979 г. Хабилитиран е като доцент 
в катедрата през 1991 г. Защитава кандидатска дисертация през 1987 г. на тема „Възможности 
на някои рентгенови методи за функционална диагностика на нарушените външно дишане и 
белодробно кръвообращение” (научен ръководител проф. Пранчев). Основните му научни 
разработки са по проблемите на рентгеновата диагностика на болестите на дихателната система и 
някои интервенционални методи при лечението им. Медицински директор на Окръжна болница 
–Добрич (1993-1995), завеждащ отделение и ординатор в рентгеново отделение на болницата 
(1995-2000). От 2000 г. е рентгенолог в Диагностично-консултативен център (ДКЦ-ІІ) – Добрич.

ГАНЧЕВ, д-р Стефан, д.м., гл. асистент 
Катедра по ортопедия и травматология, ФМ 
Роден на 14.12.1938 г. в София. Завършва гимназия в Самоков и медицина (1961) във ВМИ-
София. Придобити специалности – обща хирургия, ортопедия и травматология. Общински 
лекар в с. Долно село, Кюстендилско, хирург в гр. Бобов дол, ОРКБ-Кюстендил (1961–1970) и 
ординатор в Клиниката по ортопедия и травматология на ВМИ-Варна (1970–1974). Асистент в 
Катедрата по ортопедия (1974). Защитава кандидатска дисертация (1986) на тема: „Сравнителни 
проучвания върху резултатите от консервативното и оперативно лечение на глезенни фрактури“ 
(научен ръководител проф. Карчинов). Разработва научни проблеми предимно в областта на 
травматологията. Специализира в Израел. Член на Българското научно дружество по ортопедия 
и травматология и на Балканския медицински съюз.
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ГАНЧЕВ, д-р Тодор Стоянов, д.м.н., професор 
Катедра по физиология и патофизиология, ФМ 
Ръководител на Катедрата по физиология и декан за чуждестранните 
студенти (1989–1999)
Роден на 30.12.1931 г. в гр. Плачковци, Габровско. Завършва медицина във 
ВМИ-София (1957). Придобита специалност – физиология. Общински лекар 
в с. Белокопитово, Шуменско (1958–1961) и ст. инспектор в отдел „Нар. 
здраве“ на ОНС-Шумен (1961–1963). Асистент в Катедрата по физиология 
на МУ-Варна (1963). Хабилитиран като доцент (1978) и професор (1991). 
Защитава кандидатска дисертация (1975) на тема: „Върху някои въпроси 

от адренергичната регулация на еритропоезата и еритропоетиновата активност у плъхове“ 
(научен ръководител проф. Д. Даскалов) и докторска дисертация (1990) на тема: „Еритро- и 
тромбоцитопоеза и хормонални и адренергично медиирани влияния”. Под негово научно 
ръководство са защитени 2 дисертации и е хабилитиран 1 негов сътрудник. Основните научни 
разработки - адренергичната и хормоналната регулация на еритро-, тромбоцито- и левкопоезата 
и желязната обмяна. Съавтор е на монографията „Съвременна представа за тромбоцитопоезата 
и нейната регулация в норма и при ХБН“. Редактор и съавтор на учебни помагала. Член на 
редколегията на сп. „Scripta Scientifica Medica“ – Варна. Член на републиканското ръководство на 
Дружеството по физиология и на СНС по физиология, патофизиология и фармакология.

ГАНЧЕВ, д-р Христо (Христо Ганчев Георгиев), д.м., доцент
УС по белодробни болести, Първа катедра по вътрешни болести, ФМ
Роден на 31.07.1942 г. в гр. Шумен. Завършил гимназия в Шумен и медицина 
във Варна (1968). Има придобити специалности по вътрешни болести (1976) 
и пневмология и фтизиатрия (1980). Работи като участъков лекар в Каспичан 
(1968-1975) и участъков терапевт в Окръжна болница – Варна (1976-1977). 
Избран е за асистент в Клиниката по белодробни болести на Катедрата по 
вътрешни болести на МУ-Варна през 1977 г. Хабилитиран е като ст. н. сътр. 
ІІ ст. (доцент) през 1985 г. От 1986 г. е ръководител на отделение (от 1990 
г. клиника) по инф. и неопластични белодробни болести на Клиниката по 

белодробни болести. Защитил е кандидатска дисертация през 1982 г. на тема “Бронхоалвеоларният 
лаваж в диагнозата и диференциалната диагноза на белодробния рак” (научен ръководител 
проф. З. Златанов). Основните научни проблеми, които разработва, са в областта на диагнозата и 
лечението на белодробния рак, белодробната туберкулоза и фибробронхоскопската диагностика. 
Под негово научно ръководство е защитена 1 кандидатска дисертация (д-р Д. Димов). Съавтор е на 
монографията “Диференциална диагноза на белодробните болести”, на “Справочник за болните 
с напреднал рак” и др. Член е на редколегиите на списанията “Пневмология и фтизиатрия” и 
“Сърце-бял дроб”. Бил е зам.-ректор на МУ-Варна (1989-1990), гл. лекар на Окръжна болница-
Варна (1983-1986) и главен лекар на Университетска болница – Варна (1986-1990). Зам.-председател 
на Републиканско дружество на бронхолозите в България и член на Научното дружество по 
пневмофтизиатрия и асоциация “Сърце – бял дроб”.

ГАНЧЕВА-ТОМОВА, д-р Диана Тодорова, д.м., доцент 
УС по гастроентерология, хепатология и хранене, Втора катедра по 
вътрешни болести, ФМ
Доцент в Катедрата по физиология и патофизиология, УС по физиология 
Лекар, доцент в Клиниката по гастроентерология, УМБАЛ „Св. Марина“ 
Родена през 1961 г. в Шумен. Завършва медицина с отличие (златна значка) във 
ВМИ-Варна (1985). Ординатор в поликлиниката на гр. Георги Трайков (днес 
Долни чифлик) (1985–1987). Асистент в Клиниката по гастроентерология 
на МБАЛ „Св. Марина“ – Варна от 1987 г. Последователно през следващите 
години е старши и гл. асистент в същата клиника, където работи и до сега. 

Придобива ОНС „доктор“ (2014) със защитена дисертация на тема „Особености в клиничния 
подход при пациенти с болест на Wilson“. Придобита академична длъжност „доцент“ (2016) по 
научна специалност „Гастроентерология“ към Катедрата по физиология и патофизиология, УС 
по физиология. Издадена монография „Холестаза – клинични, диагностични и терапевтични 
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аспекти“ (2015). Има придобити специалности по вътрешни болести и по гастроентерология и 
диететика. Основните й научни и професионални интереси са областта на конвенционалната 
и интервенционална ехография, диагностичната и терапевтична горна и долна ендоскопия, 
метаболитните заболявания, липидология, хронични чернодробни заболявания, вирусни 
хепатити, холестатични чернодробни заболявания, хепатоцелуларен карцином, болест на 
Wilson, възпалителни чревни заболявания, язвена болест, които намират израз в над 100 участия, 
научни съобщения и публикации. Съавтор е на монографии, учебници и учебни помагала. 
Участва в научни проекти – „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“ (2019), както и в клинични изпитвания. Член на: БЛС, СУБ, Българско 
дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография, 
Българска асоциация на хирурзи и гастроентеролози, Българска асоциация за изучаване на 
черния дроб (БАИЧД), EAGEN, EASL, ECCO.

ГАНЧЕВА, д-р Тонка Рангелова, гл. асистент
Катедра по инфекциозни болести и епидемиология
Родена е на 22.04.1946 г. в гр. Варна. Завършва езикова гимназия с френски език и медицина 
в родния си град през 1972 г. Има придобити специалности по детски болести (1978) и 
инфекциозни болести (1981). Специализира в София, Рощок и Париж. Работи като участъков 
лекар в Каспичан (1972-1974) и участъков педиатър в Окръжна болница – Варна (1974-1978). 
Избрана е за асистент в Катедрата по инфекциозни болести и епидемиология на МУ-Варна през 
1979 г. Основните й научни проучвания са посветени на имунологичните промени при чревните 
инфекции, невроинфекциите и зооантропонозите. Председател е на секцията по микробиология 
на СУБ във Варна. Член е на Европейското дружество по емергентни инфекции.

ГАСАНЗАДЕЕВА, д-р Елис Рафаилова, асистент 
Катедра по фармакология, клинична фармакология и терапия, ФМ 
Родена през 1993 г. в Шумен. Завършва медицина в МУ-Варна (2018). От 
2019 г. е асистент към Катедрата фармакология и клинична фармакология 
и терапия. От 2020 г. е специализант по фармакология и редовен докторант 
към катедрата. Основните й научни интереси са в областта на метаболитните 
нарушения. Има 3 публикации и 2 участия в научни конференции. Член на 
БЛС.

ГАЧЕВА, д-р Габриела Валентинова 
Катедра по психиатрия и медицинска психология, ФМ 
Родена на 22.10.1994 г. във Варна. Завършва ГПЧЕ „Йоан Екзарх“– Варна, 
профил английски език (2013) и с отличие МУ-Варна (2019). Лекар в 
IV клиника по детско-юношеска психиатрия (октомври 2019) и лекар-
специализант (от май 2020) в същата клиника. Асистент по психиатрия (от 
май 2020) и докторант към Катедра по психиатрия и медицинска психология 
към МУ-Варна (от ноември 2020).

ГЕНЕВ, д-р Петър Иванов, д.м., професор 
Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология, 
ФМ 
Роден на 4.11.1952 г. в Павликени, Великотърновско. Завършва езикова 
гимназия (английски език) и медицина във Варна (1979). Придобита 
специалност – патология. Специализира в София, Гърция, Англия и 
Швейцария. терапевт в Р. болница – Исперих (1979). Асистент в Катедрата 
по патология на МУ-Варна (1979). Защитава кандидатска дисертация (2002) 
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на тема „Атеросклеротични промени в интима, медиа и адвентиция на аорта, коронарни и 
мозъчни артерии у хора – сравнително морфологично проучване“ (науч. ръководители проф. М. 
Гърдевски и доц. Г. Чалдъков). Основните му научни разработки са в областта на патологията на 
артериалната стена и на ЦНС. Зам.-редактор на сп. „Биомедикъл ревю“. Член на Дружеството на 
патолозите и на СУБ.

ГЕНЕВА, д-р Светла Димитрова, гл. асистент
Катедра по нервни болести
Родена е на 26.09.1949 г. в гр. Търговище. Завършва гимназия и медицина във Варна през 1973 
г. Има придобита специалност по нервни болести (1978). Специализира в София. От 1974 г. е 
стажант-асистент, а от 1976 г. е редовен асистент в Катедрата по нервни болести на МУ-Варна. 
Основните й научни разработки са по проблемите на диагностиката и терапията на епилепсията, 
множествената склероза и клиничната ЕЕГ. Член е на Дружеството по епилепсия и Дружеството 
по главоболие.

ГЕНОВА-АЛТЪНКОВА, д-р Меруда Тодорова, д.м.н., професор
Клиника по детска хирургия, Катедра по пропедевтика на хирургически 
болести
Родена е на 01.11.1923 г. в гр. София. Завършва медицина в София през 
1950 г. Има придобити специалности по обща хирургия и детска хирургия. 
Работи като хирург в І Градска болница – София (1950-1951) и клиничен 
ординатор в І хирургическа клиника на ВМИ-София (1951-1954). Избрана е 
за научен сътрудник в детско хирургическо отделение на Института за бърза 
медицинска помощ “Н. Пирогов” – София през 1954 г. От 1961 г. е асистент 
в Катедрата по пропедевтика на хирургически болести (сектор „Детска 
хирургия“) на МУ-Варна. Хабилитирана е като доцент (1970) и професор 

(1986). От 1970 г. е ръководител на Клиниката по детска хирургия на Катедрата по пропедевтика 
на хирургически болести, а от 1979 г. е ръководител и на катедрата до пенсионирането си през 1989 
г. Защитава кандидатска дисертация през 1970 г. на тема “Особености на изгарянията у децата и 
възможности на хирургическите методи на лечение” и докторска дисертация през 1984 г. на тема 
“Проучвания върху разпространението на някои вредни фактори в етиопатогенезата на вродените 
аномалии на храносмилателната система и тяхното хирургическо лечение”. Основните научни 
проблеми, които разработва, са в областта на детската стомашно-чревна хирургия и хирургията 
на новороденото. Под нейното научно ръководство е защитена една кандидатска дисертация (д-р 
Шейтанов) и е хабилитиран един от нейните научни сътрудници (доц. Шейтанов). Съавтор е на 
учебник по детска хирургия. Председател на секция “Детска хирургия” към Научното дружество 
на хирурзите.

ГЕНОВА, д-р Петя Стефанова, д.м., гл. асистент,   
УС по УНГ болести, Катедра по неврохирургия и УНГ болести, ФМ 
Родена на 1.10.1973г. в Търговище. Завършва медицина в МУ-Варна (1997). 
Следдипломно обучение и специализация по УНГ, хирургия на главата и 
шията, Department of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, Hadassah 
Medical Center, Hadassah University Hospital, Jerusalem, Israel (1998–2006). 
През 2009 г. завършва успешно магистратура по здравен мениджмънт в 
МУ-Варна. Специалист по оториноларингология в УНГ отделение МБАЛ 
„Св. Анна“ – Варна (2006–2012). Лекар оториноларинголог, гл. асистент 
УМБАЛ „Св. Марина” – Варна (от 2012). Защитава дисертация (2018) на тема 

„Хирургичен подход при нарушения на дишането по време на сън в педиатричната популация” 
(научен ръководител доц. д-р Н. Сапунджиев). Член на БЛС, Българското национално сдружение 
по оториноларингология.

ГЕНОВА, д-р Радка Димитрова, гл. асистент 
УС по неврохирургия, Катедра по неврохирургия и УНГ болести, ФМ 
Родена на 26.06.1946 г. в с. Войводино, Варненско. Завършва гимназия и медицина във Варна 
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(1972). Придобита специалност – неврохирургия (1978). Ординатор в хирургичното отделение на 
Окръжна болница – Велико Търново (1972–1973). Асистент в Клиниката по неврохирургия на МУ-
Варна (1973). Основните й научни разработки са в областта на онконеврохирургията и черепно-
мозъчните травми в детската възраст. Член на Националното дружество по неврохирургия и 
Дружеството по акупунктура.

ГЕНЧЕВА-ГОСПОДИНОВА, д-р Албена Бориславова, д.м., асистент 
Катедра по орална хирургия, ФДМ 
Родена 1988 г. в Плевен. Завършва ФДМ към МУ-Варна с отличен успех. 
Придобива ОКС „магистър – лекар по дентална медицина“ (2013). 
Хоноруван асистент (2014), редовен асистент (2016), специализант (2014) 
към Катедра „ОЛЧХ и СОД“, УС „Орална хирургия“. Придобива специалност 
„Орална хирургия“ (2018). Защитава дисертационен труд (2017) на тема: 
„Алтернативни методи за хирургично лечение на ретинирани долни трети 
молари“ с научен ръководител проф. д-р Тихомир Георгиев, д.м.н. Има научни 
публикации в български и международни издания. Участва в над 10 научни 
конгреса и специализирани курсове в страната и чужбина. Член на БЗС, ITI.

ГЕОРГИЕВ, д-р Боян Христов, асистент 
Катедра по акушерство и гинекология, ФМ 
Роден във Варна през 1970 г. Завършва МУ-Варна (1996). Специализира 
„Акушерство и гинекология“ в СБАГАЛ – Варна (1998–2002), специалност 
по АГ придобива през 2003 г. Гинеколог в МБАЛ – Велики Преслав. Лекар АГ 
в МБАЛ „Майчин дом“ – Варна (2003–2019). Лекар АГ (от 2019), началник (от 
2020) в „Родилно отделение“ на СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов“. Редовен 
асистент в катедра АГ към МУ-Варна (2019). Научно-практическите му 
интереси са в областта на миниинвазивната хирургия в гинекологичната 
практика, оперативното акушерство и ултразвуковата диагностика в АГ 

практиката. Разработва дисертационен труд на тема: „Сравнителен анализ на техниките за 
отваряне на предна коремна стена при цезарово сечение: Misgav ladach и Pfannensiel“.

ГЕОРГИЕВ, д-р Георги Минчев, д.м.н., професор
Катедра по пропедевтика на хирургическите болести
Роден е на 16.11.1922 г. в гр. София. Завършва гимназия и медицина в София през 1948 г. Има 
придобити специалности по обща хирургия и урология. Специализира в София. Работи като 
участъков лекар в с. Девене, Врачанско (1948-1950), ординатор-хирург в Окръжна болница 
– Видин (1951), клиничен ординатор по урология в ИСУЛ-София (1951-1954) и завеждащ 
урологичен кабинет на Окръжна болница – Варна (1955-1961). Избран е като първия асистент в 
Катедрата по пропедевтика на хирургическите болести на МУ-Варна през 1961 г. Хабилитиран е 
като доцент (1975) и професор (1986). Ръководител е на Катедрата по хирургически болести от 
1980 г. до пенсионирането си през 1988 г. Защитава кандидатска дисертация през 1971 г. на тема 
“Крипторхизъм” (научен ръководител проф. П. Алтънков) и докторска дисертация през 1983 г. 
на тема “Проучвания върху проблемите на острия перитонит”. Основните му научни разработки 
са в областта на стомашно-чревната хирургия. Под негово научно ръководство са защитени 2 
кандидатски дисертации (д-р Т. Темелков и д-р Кулов). Съавтор е на учебници по хирургия. След 
пенсионирането си е завеждащ хирургическо отделение на Работническа болница – Варна (1989-
1999). Член е на Републиканско научно дружество по хирургия.

ГЕОРГИЕВ, д-р Георги Пламенов, асистент 
Катедра по консервативно зъболечение и орална патология, ФДМ 
Роден на 15.06.1988 г. във Варна. Завършва дентална медицина във ФДМ, МУ-
Варна (2013). От 2014 г. е асистент към Катедра „Консервативно зъболечение 
и детска дентална медицина“ към ФДМ на МУ-Варна. Зачислен за свободна 
докторантура 2018 г. Има 4 публикации и 3 участия в научни конгреси. Член 
на БЗС.
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ГЕОРГИЕВ, д-р Добрин Светозаров, д.м., доцент
Катедра по очни болести
Роден е на 17.03.1951 г. в гр. Варна. Завършва гимназия във Варна и медицина в МУ-Варна 
през 1975 г. Придобита специалност – офталмология (1985). Работил е като участъков лекар 
в Окръжна поликлиника Добрич (1975). Избран е за асистент в Катедрата по очни болести на 
МУ-Варна през 1978 г. Хабилитиран, като доцент в 1990 г. В периода 1980-1983 г. е бил редовен 
аспирант в Научно-изследователския институт по очни болести и тъканна терапия “Филатов” - 
Одеса, където защитава кандидатска дисертация през 1983 г. на тема: “Ексудативна реакция при 
имплантация на изкуствени лещи в окото” (научен ръководител проф. Логай). Основните научни 
проблеми, които разработва са посветени на очния травматизъм, екстракцията на катаракта 
с имплантация на вътре-очна леща, ултразвуковата диагностика и биометрията на окото. От 
1994 г. е Медицински директор и собственик на частна Специализирана очна болница с активно 
лечение – Варна. 

ГЕОРГИЕВ, д-р Делян Красимиров, асистент 
УС по пропедевтика на протетичната дентална медицина, Катедра по 
дентално материалознание и пропедевтика на протетична дентална 
медицина, ФДМ 
Редовен асистент в Катедра „Дентално материалознание и пропедевтика 
на протетичната дентална медицина”, ФДМ, МУ-Варна от 2015 г. 
Роден 1989 г. във Варна. Завършва дентална медицина в МУ-Пловдив (2014). 
Придобита специалност по протетична дентална медицина (2019). Основните 
му професионални и научни интереси са в областта на неснемаемото и 
снемаемото протезиране, CAD/CAM технологии. Член на БЗС.

ГЕОРГИЕВ, д-р Красимир Панов, гл. асистент 
УС по коремна хирургия, Катедра по хирургични болести, ФМ 
Роден 27.12.1955 г. в гр. Нова Загора. Завършва средно образование в Нова 
Загора и медицина в МУ-Варна (1981). Работи една година като участъков 
лекар в село СЗУ, с. Цонево. Асистент по хирургия във филиала на ВМИ–
Толбухин (сега Добрич) (1982). От 1987 г. е с призната специалност по обща 
хирургия. Ординатор в I ХО на Първостепенна окръжна болница „Тачо 
Ангелов“ – Варна (1988). Асистент в Катедрата по хирургически заболявания 
на МУ-Варна (1990). Впоследствие – старши и гл. асистент. Основните му 
научни интереси са в областта на жлъчно-чернодробната и панкреатичната 
хирургия. 

ГЕОРГИЕВ, д-р Кристиян Николаев, асистент 
Катедра по нервни болести и невронауки, ФМ 
Роден на 19.11.1990 г. във Варна. Завършва Трета ПМГ – Варна с профил 
биология (2009) и медицина в МУ-Варна (2015). Лекар-специализант 
след конкурс в КНБ (от 2015). Докторант (2018), асистент (2020) към 
Катедра „Нервни болести“ на МУ-Варна. Има придобита и допълнителна 
квалификация „Обучение за работа с платформа за електронно обучение 
Blackboard Learn“. Преподава на студентите от специалности „Медицина“, 
„Дентална медицина“, „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ към МУ-Варна. 
Владее английски език, изпълнява триаж и ранни грижи за пациенти със 

спешни неврологични заболявания. Спешни реанимационни мероприятия от типа Basic и 
Advanced Life Support. Проявява научни и практически интереси в областта на интензивното 
лечение на неврологичните заболявания и в частност на острите нарушения на мозъчното 
кръвообращение. Поддържа ниво на литературна осведоменост и същевременно непрекъснато 
усъвършенства теоретичната и практическата си дейност в областта на неврологията. Активно 
участва в учебната програма и в международни, републикански и регионални научни прояви на 
катедрата. Член на: БЛС, БДН, Дружеството по невросонология и мозъчна хемодинамика.
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ГЕОРГИЕВ, д-р Неделчо Митев, д.м., доцент 
Катедра по фармакология, клинична фармакология и терапия, ФМ 
Роден през 1932 г. в с. Оряховица, обл. Стара Загора. Завършва медицина във ВМИ-София (1957). 
Асистент в Катедрата по фармакология на ВМИ-Варна (от 1964). Има придобита специалност по 
фармакология. Специализира във Варшава, Краков и Париж. Хабилитиран като доцент (1979) 
и ръководител на Катедрата по фармакология във филиала на МУ-Варна в Добрич (1979–1984). 
Ръководител на Катедрата по фармакология в МУ-Стара Загора (1984). Ректор на МУ-Стара 
Загора (1987–1989). Защитава кандидатска дисертация (1976) (научен ръководител проф. д-р 
Д. Желязков). Основните научни проблеми, които разработва, са свързани с проучването на 
откритите от него флавоноиди в растението леска.

ГЕОРГИЕВ, д-р Николай Бранимиров, асистент 
УС по гастроентерология, хепатология и хранене, Втора катедра по 
вътрешни болести, ФМ 
Роден на 12.11.1987 г. Завършва медицина в МУ-Варна (2012). От 2013 г. е 
лекар в Клиниката по ХГЕ, а от 2017 г. е асистент към УС „Гастроентерология, 
хепатология и хранене“ на МУ-Варна. Придобива специалност 
„Гастроентерология“ (2018) и е редовен докторант, подготвящ дисертационен 
труд на тема „Неинвазивни маркери за оценка на порталната хипертония“. 
Научните му интереси са в областта на порталната хипертония, спешната и 
интервенционална ендоскопия на ГИТ. Член на БЛС, БДГЕ. 

ГЕОРГИЕВ, д-р Радослав Йосифов, д.м., доцент 
Катедра по образна диагностика, интервенционална рентгенология и 
лъчелечение, ФМ 
Роден в Добрич на 7.04.1976 г. Завършва медицина (2001) в МУ-София. 
Асистент (от 1.11.2003) в Катедрата по образна диагностика. От 1.7.2011 г. е гл. 
асистент. Придобива ОНС „доктор“ (29.5.2015) след защита на дисертационен 
труд „Магнитнорезонансна дифузия и перфузия за диференциране и оценка 
степента на дифузните глиални мозъчни тумори“ с научен ръководител 
проф. Боян Балев. От 2016 г. е доцент към Катедрата по образна диагностика 
и лъчелечение. Научните му интереси и разработки са главно в областта 

на неврорадиологията. Придобити специалности: образна диагностика (6.12.2007), 21.9.2011 
г. – първият в България европейски сертификат по неврорадиология, 7.3.2014 г. – първата в 
България европейска диплома по неврорадиология. Има проведени 14 курсове в чужбина, 109 
научни публикации, 45 участия в научни форуми.

ГЕОРГИЕВ, д-р Светослав Живков, д.м., професор 
УС по кардиология, Първа катедра по вътрешни болести, ФМ; Зам.-ректор 
„Кариерно развитие“ на МУ-Варна от 2018. Ръководител на Катедра 
„Вътрешни болести“ (2007–2018), основател и първи ръководител на 
Клиниката по интервенционална кардиология към УМБАЛ „Св. Марина“ – 
Варна 
Роден на 4.5.1960 г. в Провадия. Завършва гимназия в Провадия (1978) и 
медицина във Варна (1986). Придобити специалности – „Вътрешни болести“ 
(1992), „Кардиология“ (1995), професионална квалификация „Инвазивна 
кардиология“ (2003). Специализации в София и Париж. Ординатор във 
Вътрешно отделение на Окръжна болница – Търговище (1986–1987). Асистент 

в Клиниката по кардиология и ревматология на Катедрата по вътрешни болести (1987–92), ст. 
асистент (1992–96), гл. асистент (1996–2003). Защитава кандидатска дисертация по кардиология 
(1999). Академични длъжности – „доцент“ (2003) и „професор“ по кардиология (2016). Член на 
Дружеството на кардиолозите в България (ДКБ), Българското дружество по интервенционална 
кардиология, Европейското кардиологично дружество (ESC). В различни периоди е член на 
управителните съвети на Българското дружество по интервенционална кардиология и ДКБ. Под 
негово ръководство са защитени успешно 5 докторантури и над 20 специализации по кардиология. 
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Публикации в научната периодика – над 100, участия в научни форуми – над 110, една издадена 
монография, два успешно приключили международни проекта. Научни разработки, посветени 
на левокамерната структура и функция, сърдечната клапна патология, коронарната патология и 
нейното лечение. 

ГЕОРГИЕВ, д-р Тихомир Добринов, д.м.н., професор
Ръководител Катедрата по орална и лицево-челюстна хирургия, 
пародонтология и специална образна диагностика
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. През 2010 г. става главен 
асистент в същата катедра. От 2011 г. е 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“. Член на БЗС, 
ITI (International Team for Implantology), БАОИ, СОЛЧХ, БНДДМ.

ГЕОРГИЕВ, д-р Цветослав Антонов, д.м., гл. асистент 
УС по ревматология, Първа катедра по вътрешни болести, ФМ 
Роден 1987 г. в Бургас. Завършва медицина в МУ-София (2012). Придобита 
специалност по ревматология и ОНС „доктор по ревматология“ (2018). 
Основните му професионални и научни интереси са в областта на ранната 
диагностика и консервативно лечение на остеоартроза и мускулно-
скелетната ехография. Притежава сертификат по ставна ехография на 
Европейската лига против ревматизъм. От 2019 г. е асоцииран редактор в сп. 
„Rheumatology International“ и секретар на българското сп. „Ревматология“; 
участва в редколегията на SN Comprehensive Clinical Medicine. Рецензент 
е на редица международни списания. Член на Българското дружество по 
ревматология, The Еmerging EULAR Network (EMEUNET), БЛС.

ГЕОРГИЕВ, д-р Ясен Йонков, асистент 
Катедра по медицина на бедствените ситуации и морска медицина, ФОЗ
Завършва 8 СОУПЧЕ „Ас. С. Пушкин“ – Варна с профил руски език (2013), 
медицина в МУ-Варна (2019). Демонстратор в катедра „Обща и оперативна 
хирургия“ (2016–2019). Владее английски и немски езици. Притежава 
международен сертификат за владеене на руски език към Московский 
государственный университет. Има участия в „Черноморски симпозиум 
за млади учени в сферата на биомедицината“ (2016 и 2018 г). Асистент 
в катедра,,Медицина на бедствените ситуации и морска медицина“ от 
октомври 2020.
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ГЕОРГИЕВ, инж. Антон Славчев, д.т.н., професор 
Катедра медицинска апаратура, електронни и информационни технологии 
в здравеопазването, ФОЗ 
Роден през 1960 г. в Бургас. Завършва ВМЕИ-Варна (1986) като 
електроинженер, специалност „Съобщителна техника“. Придобива ОНС 
„доктор“ (1994), а през 2016 г. „доктор на науките“, „професор“ (2019). Зам.-
декан по Учебната работа във Факултета по електроника на ТУ-Варна (2011–
2015). Началник Учебно-методичен отдел на ТУ-Варна (2015–2019). Член на 
редакционните комитети на научни списания катоJournal of Optimization 
(Special issue title: Systems and Human Reliability and Safety, Methods and 

Tools. University of Cassino and Sothern Lazio, Italy); Hi Tech Journal/Hi Tech Agency; Computer 
Science and Communications.Рецензент на статии в списания: Journal of Quality In Maintenance 
Engineering; Inderscience submissions; Annual School Lectures Special. Участник в екипа, създал 
International Mariinskaya Academy named after M.D. Shapovalenko, и член на президиума на тази 
световна организация. Експерт в Акредитационния съвет за участие в процедури по оценяване и 
акредитация на висшето образование в областите: ПКТНВД - 5. Технически науки; 9. Сигурност 
и отбрана. Удостоен с награда „Златна значка на ФНТС“ за активна творческа дейност на 
Юбилейния конгрес на НТС „100 г. НТС Варна“ (ноември 2008).
 

ГЕОРГИЕВ, инж. Тихомир Петров, асистент 
Катедра медицинска апаратура, електронни и информационни технологии 
в здравеопазването, ФОЗ 
Роден през 1974 г. във Варна. Завършва с отличие II МГ – Варна. Дипломира се 
в ТУ-Варна (1995), специалност „Електронна техника и микроелектроника“. 
По програма TEMPUS преминава курс по биомедицински технологии в 
Университета в Патра, Гърция. Асистент в Катедра „Медицинска апаратура, 
електронни и информационни технологии в здравеопазването“ към ФОЗ в 
МУ-Варна (2020). Основните му научни интереси са в областта на обработка 
на биомедицински сигнали и изображения, MD QMS. Член на Българското 
дружество по биомедицинска физика и инженерство.

ГЕОРГИЕВ, Калоян Добринов, маг.-фарм., д.х., д.ф.н., доцент 
Катедра по фармакология, токсикология и фармакотерапия, Катедра по 
фармацевтични технологии, ФФ 
Ръководител на Катедрата по фармацевтични технологии в МУ-Варна 
(2016–2020)
Роден през 1978 г. във Варна. Завършва фармация в МУ-София (2003). 
Докторант към Института по молекулярна биология на БАН (2011). 
Защитава докторска дисертация (2013) към Секция „Лекарствен дизайн и 
биохимична фармакология“ на Института по молекулярна биология към 
БАН. Тема на дисертационният труд: „Дизайн, синтез и фармакологично 

охарактеризиране на пептидни миметици на ендоморфин-2, морфицептин и RGD с аналгетична 
и противотуморна активност“. Има придобити специалности „Фармакология“ и „Клинична 
фармация“ и едногодишна специализация в Германския център за изследване на рака (DKFZ) в 
Хайделберг като стипендиант на DAAD. Гл. асистент към Катедра „Предклинични и клинични 
науки“, УС „Фармакология и токсикология“ (2014). Доцент към Катедра „Фармакология, 
токсикология и фармакотерапия“ (2015). Ръководител на Катедра „Фармацевтични 
технологии“ (2016–2020). Придобива специалност „Клинична фармация“ (2018), научната 
степен „доктор на науките“ (2020) в направление „Фармакология (вкл. фармакокинетика и 
химиотерапия)“. Ръководител на Катедрата по фармакология, токсикология и фармакотерапия 
(от 2020). Основните му професионални и научни интереси са в областта на експерименталната 
химиотерапия, молекулярна биология, пептидната химия, лекарствените взаимодействия и 
лекарствения дизайн. Член на БФС (от 2003), Българско фармакологично дружество (от 2005), 
Българско пептидно дружество (от 2011) и Европейското пептидно дружество (2013). Има над 70 
специализирани публикации и над 50 участия в конгреси и симпозиуми. Ръководител на двама 
докторанти, единият от които успешно защитава през 2019 г.
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ГЕОРГИЕВА, Ангелика, химик
Катедра по химия, ФФ
Завършва Висш химико-технологически институт „Проф. д-р Асен 
Златаров“ – Бургас със специалност „Технология на полимерите“ (1992). 
Придобива следдипломна квалификация – специалност „Санитарна химия“, 
в Медицински университет – София (2008). Има над 15 години стаж като 
химик към РЗИ-Варна. От 2010 г. е в Катедра по химия на МУ-Варна, 
където участва в разработването и прилагането на аналитични методи в 
подготовката на учебния процес.

ГЕОРГИЕВА, Анна Петрова, д.оз., доцент 
УС „Медицинска сестра“, Катедра по здравни грижи, ФОЗ
Родена през 1968 г. във Варна. Завършва специалност „Медицинска сестра 
– детски профил” в ПМИ „Д-р Ненчо Николаев” -Варна (1991). Дипломира 
се с ОКС „бакалавър” по специалност „Здравни грижи” (2005) в МУ-Плевен, 
а през 2007 г. – ОКС „магистър“ по „Управление на здравните грижи” 
в МУ-Плевен. Придобива ОНС „доктор“ (2016) по докторска програма 
„Управление на здравните грижи“ след успешна защита на дисертационен 
труд „Възможности за оптимизиране участието на медицинската сестра 
в процеса на информирано съгласие на пациента“ и заема АД „доцент“ 

(2019). Има придобита специалност „Медицинска сестра за социални дейности“. Основните й 
професионални и научни интереси са в областта на здравните грижи, социалните дейности, 
медицинската педагогика, медицинската етика и медицинското право. Член на: СУБ, Българската 
асоциация на професионалистите по здравни грижи, БАОЗ, БНДОЗ и EUPHA. 

ГЕОРГИЕВА, Галина Романова, химик-лаборант 
Катедра по физика и биофизика, ФФ 
Родена на 3.09.1966 г. Завършва средно образование в Силистра (1984), средно специално 
образование в ТИХ „Д. И. Менделеев“ – Варна (1988) със специалност лаборант-технолог. 
Дезинфектор във Военноморска болница – Варна (1994–2000), лаборант-дозиметрист в поделение 
28440 – Варна (2000–2003), лаборант към Маслобойна – Девня, лаборант към „Строймонтаж“ 
ЕООД – Трявна. Лаборант-химик към катедра „Физика и биофизика“ на МУ-Варна (от 2011).

ГЕОРГИЕВА, д-р Августина Петкова, д.м., асистент 
УС по гастроентерология, хепатология и хранене, Втора катедра по вътрешни болести, ФМ 
Родена на 9.08.1984 г. във Варна. Завършва магистратура медицина в МУ-Варна (2009). Редовен 
докторант в УС „Гастроентерология, хепатология и хранене“ (от 2013), а 2018 г. защитава 
дисертационен труд „Оценка на клиничната активност на болестта на Крон“. През 2020 г. добива 
специалност „Гастроентерология“ и започва работа като асистент към УС по гастроентерология, 
хепатология и хранене. Изявен млад учен с публикации в областта на възпалителните болести на 
червата. Член на БЛС, БДГЕ и ECCO.

ГЕОРГИЕВА, д-р Антоанета Борисова, д.м., гл. асистент 
Катедра по фармакология, клинична фармакология и терапия, ФМ 
Родена през 1985 г. в Русе. Завършва с отличен успех медицина в МУ-Варна 
(2010). От 2008 г. е асистент в Катедрата по предклинична и клинична 
фармакология и токсикология, а от 2017 г. – гл. асистент. Придобива ОНС 
„доктор“ (2016). Завършва специализацията си по фармакология. Основните 
й професионални и научни интереси са в областта на изследване на ефектите 
на биологично активни вещества от растителен произход и на растителни 
екстракти върху поведението на здрави животни и в животински модели 
на различни заболявания (стомашна язва, колит, хепатотоксичност, 

остеопороза и др.). Член на научна група „Гастро-ентеро-хепатопротекция и терапия“ при 
Научноизследователския институт на МУ-Варна. Член на БЛС и Българското дружество по 
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фармакология и клинична фармакология. Съавтор на 4 учебни помагала по фармакология за 
студенти от специалности „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“. Има над 15 научни 
публикации в национални и международни издания (вкл. 3 с импакт фактор), 13 цитирания, 
както и над 30 участия в национални и международни форуми.

ГЕОРГИЕВА, д-р Боряна, асистент, докторант 
Катедра по анестезиология, спешна и интензивна медицина, ФМ 
Завършва МУ-Варна (2018). От февруари 2019 г. работи и специализира в Клиниката по 
анестезиология и интензивна медицина към УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. Редовен асистент 
към Катедра по анестезиология, спешна и интензивна медицина (от октомври 2020). От същата 
година е зачислена като редовен докторант с тема на дисертационния труд „Промени във водно-
електролитното равновесие при органен донор с мозъчна смърт и корекцията им в интензивна 
клиника“. Владее английски, френски и руски език.

ГЕОРГИЕВА, д-р Велимира Христова, асистент 
Катедра по орална хирургия, ФДМ 
Родена през 1992 г. във Варна. Завършва ФДМ към МУ-Варна и придобива 
ОКС „магистър-лекар по дентална медицина“ 2017 г. Хоноруван асистент 
(2017), редовен асистент (2018) към Катедра ОЛЧХ, УС „Орална хирургия“. 
Специализант за придобиване на специалност „Орална хирургия“ (2018). 
Докторант в редовна форма на обучение в докторска програма „Хирургична 
стоматология“ (от 2019). 2018 г. става част от екипа на УМДЦ, където е 
дентален лекар.

ГЕОРГИЕВА, д-р Гергана Ангелова, хоноруван асистент
УС по пропедевтика на протетичната дентална медицина, Катедра по 
дентално материалознание и пропедевтика на протетична дентална 
медицина, ФДМ 
Родена 1991 във Варна. Завършва МУ-Варна (2020) и е хоноруван асистент 
към УС по пропедевтика на протетичната дентална медицина Основните й 
професионални и научни интереси са в областта на протетичната и детската 
дентална медицина.

ГЕОРГИЕВА-ХРИСТОВА, д-р Дарина Кирилова, доцент 
Катедра по нервни болести и невронауки, ФМ 
Родена на 18.10.1975 г. във Варна. Завършва медицина (2000) в МУ-Варна с 
отличен успех. Лекар в ЦСМП – Добрич (2001–2002). Асистент (2002), ст. 
асистент (2006), гл. асистент (2011) в КНБ към Катедра „Нервни болести“ 
на МУ-Варна. Придобива клинична специалност по нервни болести 
(2010) и допълнителна квалификация ВСД (2014) по ЕМГ и „Ултразвукова 
диагностика на нервната система“ (2019). Началник Отделение за лечение 
на остри мозъчни инсулти (2015). Защитава дисертационен труд на тема 
„Кардиоваскуларни автономни нарушения при остър хемисферен исхемичен 
инсулт – корелационни проучвания“ и придобива ОНС „доктор“ (2016). 

Доцент от 2017 г.. От 2020 г. е началник на Втора КНБ с ОИЛНБ и ОЛОМИ. Член на БЛС, БДН, 
Българско дружество по главоболие. Участва в комисии за провеждане на лечение по програми 
(диабетна полиневропатия, епилепсия, ПБ, МС) и в областна специализирана комисията за 
отлагане на имунизациите по медицински противопоказания. Републикански консултант 
по нервни болести за Североизточна България. Има широки научно-практически интереси 
в областта на МСБ, заболяванията на периферната нервна система, демиелинизиращите и 
възпалителни заболявания на нервната система. Поддържа високо ниво на литературна 
осведоменост и същевременно непрекъснато усъвършенства теоретичната и практическата си 
дейност в областта на неврологията. Активно участва в учебната програма и в международни, 
републикански и регионални научни прояви на катедрата.
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ГЕОРГИЕВА, д-р Евгения Крумова, асистент 
Катедра по акушерство и гинекология, ФМ 
Родена в Шумен през 1972 г. Завършва МУ-Варна (1997). Специалност 
„Акушерство и гинекология“ придобива през 2002 г. Началник Акушеро-
гинекологично отделение (2002–2003) в МБАЛ – Велики Преслав. Лекар АГ в 
МБАЛ „Майчин дом“ – Варна (2003–2019). Лекар АГ в Гинекологично отделение 
(от 2019), началник отделение „Патологична бременност“(2020) на СБАГАЛ 
„Проф. д-р Д. Стаматов“. Редовен асистент в катедра АГ към МУ-Варна (от 
2019). Научно-практическите й интереси са в областта на лапароскопията в 
гинекологията, патологичната бременност и ултразвуковата диагностика в 
АГ практиката.

ГЕОРГИЕВА, д-р Жанета Тянева, д.м., професор 
Ръководител на Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, ФМ; 
зам.-ректор по УБК и СДО на МУ-Варна, директор „Лечебно-диагностична 
дейност“ към УМБАЛ „Св. Марина” – Варна, изп. директор на УМБАЛ „Св. 
Марина“ ЕАД (2010–2015) 
Родена на 7.01.1951 г. в Шумен. Завършва Първа МГ-Шумен и медицина в 
МА-София (1975). Придобива специалност по вътрешни болести (1984) и 
ревмокардиология (1988). Работи 1 година като участъков терапевт в Пета 
поликлиника – Варна. Асистент (1978), ст. асистент (1984), гл. асистент 
(1988) в КПВБ на МУ-Варна. Завеждащ Ш ВО отделение към КПВБ (от 

1995). Защитава дисертация (1997) на тема: „Промени в хемодинамиката и микроциркулацията 
при болни с хронична желязодефицитна анемия”, с научен ръководител проф. д-р Хр. Цеков, 
д.м.н. Специализира ехокардиография в Дюселдорф, Германия (1986); ехокардиография в Берн, 
Швейцария (1991); здравен мениджмънт в ВМИ-Варна (1993). Доцент (2000) и началник на 
Клиниката по вътрешни болести при МБАЛ „Св. Марина” ЕАД. От 2005 г. е ръководител на 
КПВБ. Завършва хабилитационен труд „Сърдечно-съдови биомаркери“ (2012), професор (2013). 
Директор лечебно-диагностична дейност в „Св. Марина“ ЕАД (2001–2011), зам.-ректор СДО и УБК 
в МУ-Варна (2004–2011), изп. директор на МБАЛ „Св. Марина” ЕАД (2010–2015). Основни научни 
интереси: превенция на социалнозначими заболявания – ССЗ и МСБ, първична превенция на 
безсимптомната атеросклероза. Има над 130 публикации и 24 цитирания, монографии и участие 
в монографии – 8. Участва в наши и чужди научни дружества: Европейската асоциация по 
хемореология и микроциркулация, ДКБ, Дружеството на ехокардиографистите в България, СУБ. 
Член на редакционната колегия на сп. „Нова кардиология“ и на редколегията на „Scripta medica“. 
Награди: 2012 г. е носител на награда „Варна“ като изп. директор на УМБАЛ „Св. Марина” ЕАД 
за изграждане на Клиника по ортопедия и травматология и Клиника по неврохирургия; 2015 
г. – носител на награда „Варна“ като изп. директор за изключителен принос в изграждането на 
Онкологичен и лъчетерапевтичен център в УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД.

ГЕОРГИЕВА, д-р Ирена Христова, д.м., гл. асистент 
Катедра по пародонтология и дентална имплантология, ФДМ 
  към Катедра „Орална хирургия, пародонтология и СОД“ (2010-2013) към 
МУ-Варна
Родена 1979 г. във Варна. Завършва с отличие дентална медицина в МУ-
Пловдив (2005). Има придобита специалност по пародонтология и ЗОЛ и ОНС 
„доктор“ по терапевтична стоматология на тема: „Клинико-морфологични 
особености на пародонта в естетичната зона на горната челюст“. Основните 
й професионални и научни интереси са в областта на мукогингивалната 
хирургия. Член на: БЗС, БНДД, International Team of Implantology. Има научни 
публикации на английски и български език, както и участия в национални 
научни конгреси. 
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ГЕОРГИЕВА-БОЖКОВА, д-р Калина Стоянова, д.м., гл. асистент
Катедра по клиника на протетичната дентална медицина, ФДМ Гл. 
асистент в Катедра „Клиника на протетичната дентална медицина“ към 
ФДМ, МУ-Варна от 2016 г. до сега. 
Родена 1986 г. във Варна. Тя е първият факултетен номер на Варненския 
дентален факултет. Завършва първия випуск „Дентална медицина“ с 
отличие (2011). Редовен асистент в Катедра „Протетична дентална медицина 
и ортодонтия“ (от 2012). Защитава дисертационен труд (2015) на тема: 
„Ятрогенни прояви при лечение със снемаеми частични и цели плакови 
протези“ и придобива ОНС „доктор“. От 2016 г. заема академична длъжност 

„гл. асистент”. 2017 г. придобива клинична специалност „Протетична дентална медицина”.   на 
катедрата (2013–2017). Основните й професионални и научни интереси са свързани с естетичната 
стоматология и протезиране на дефектите на зъбите и зъбните редици с фасети, корони, 
мостове, различни видове протези. Преподава на българо- и англоезични студенти. Притежава 
свидетелство за регистрация на полезен модел „Устройство за инжекционно пресоване на 
снемаеми акрилови плакови протези“ (2017). Член на БЗС и БНДДМ. Има 10 научни публикации, 
съавтор в 1 учебно помагало, участие в над 15 международни и национални научни конгреси. 
Член на редколегията на сп. „International Journal of Scientific Research in Dental and Medical 
Sciences“ от 2020 г. 

ГЕОРГИЕВА, д-р Кристина Красимирова, асистент 
Катедра по детска дентална медицина, ФДМ от 2018 г. 
Родена 1988 г. в Шумен. Завършва дентална медицина в ФДМ към МУ-Варна (2013). Основните й 
професионални и научни интереси са в областта на детската дентална медицина. Член на БЗС и 
Националното сдружение на лекарите по дентална медицина.

ГЕОРГИЕВА, д-р Лора Христова, д.м., професор 
Катедра по социална медицина и организация на здравеопазването, ФОЗ 
Родена във Варна, завършва със златен медал МГ-Варна и с отличие 
медицина в МУ-Варна. Професионалния си път започва като участъков 
терапевт. Асистент (2003) в Катедрата по социална медицина и организация 
на здравеопазването, доцент (2012), професор (2018). Придобита 
специалност „Социална медицина и здравен мениджмънт“ (1.01.2006). 
Защитава дисертация (2009) „Здравни потребности на лицата на възраст 
65 и повече години след активно стационарно лечение”. Преминава 
множество следдипломни обучения в България, Италия, Русия, Германия. 

Има над 150 публикации (в т.ч. 3 учебника и 6 монографични труда) и над 100 участия в научни 
форуми в страната и чужбина. Основните й научни разработки са в областта на глобалното 
здраве, здравните професии, здравните потребности, популационното стареене. Ръководител, 
изследовател и експерт в 10 международни и национални проекта. Научен ръководител на 8 
докторанти и 25 дипломанти. Създател на Варненското лятно училище „Въведение в спешната 
помощ“ за студенти по медицина (провеждано ежегодно от 2017 г.). Членува в Европейския 
академичен алианс по глобално здраве, EUPHA, Балканската асоциация по история и философия 
на медицината, Асоциацията по обща медицина в Югоизточна Европа, БАОЗ, Националната 
мрежа по глобално здраве, БНДОЗ, БЛС (член на Акредитационния съвет 2012–2014). Член 
на редколегията на сп. „Scripta Scientifica Salutis Publicae“ и рецензент в международни и 
национални научни списания. Удостоена с множество награди за учебни и научни постижения: 
Почетен знак с лента на кмета на община Варна за принос в развитието на научната специалност 
„Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“, подготовката на кадри 
в системата на здравеопазването и за монографията „Здравни потребности на населението“; 
Почетен знак със синя лента на МУ-Варна за успешно осъществяване на проекта „Мобилност на 
здравните професионалисти“ (с участието на 25 страни) и издигане международния авторитет 
на Университета; Плакет за специални заслуги и принос в развитието на Регионалната колегия 
на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи – Варна; Грамота за принос 
в обучението по спешна медицина; награди за най-добро представяне на научни форуми и др. 
Вписана е трикратно в Who’s Who in the World.
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ГЕОРГИЕВА, д-р Мариета Петрова, д.м., професор 
Катедра по фармакология, токсикология и фармакотерапия, ФФ 
Родена във Варна. Завършва e Френска езикова гимназия – Варна и медицина 
в МУ-Варна. От 1995 г. е асистент, ст. асистент и гл. асистент в МУ-Варна. 
Защитава докторат (2006) за присъждане на ОНС „доктор“. Доцент в 
Катедрата по фармакология и токсикология (2010). Професор към Катедра 
„Фармакология, токсикология и фармакотерапия“ към МУ-Варна (2018). 
Ръководител на УС „Фармакология и токсикология” към ФФ, МУ-Варна 
(2013–2015). Ръководител на първата Катедра „Фармакология, токсикология и 
фармакотерапия“ към ФФ, МУ-Варна (2015–2018). Придобити специалности: 

„Клинична токсикология“ (1993), „Фармакология“ (1999), „Клинична фармакология и терапия“ 
(2001), специализация по вътрешни болести (1992) към МУ-Варна. Завършва курс за придобиване 
на квалификация по здравен мениджмънт – МУ-Варна. Специализира по различни проблеми на 
токсикологията и фармакологията в реномирани клиники в Англия, Франция, Чехия, Белгия и 
София. Въвежда в практиката нови експериментални методи („Приложение на популационното 
фармакокинетично моделиране при предклинични проучвания на лекарства“, „Тератогенен ефект 
на лекарствата“) и др. Има над 100 научни труда и повече от 100 участия в научни конгреси, както 
и издадени над 10 учебни помагала. Основните й научни разработки са в областта на клинична 
фармакология и терапия, експериментална фармакология, клинична и експериментална 
токсикология, фармакотерапия на морската медицина. Допълнителни области и подобласти 
на научни изследвания: пробиотици, експериментална токсикология за тератогенност, болест 
на Aлцхаймер, проучване на седативно-сънотворните и анксиолитични свойства на природни 
вещества, проучване на синтетични вещества с противотуморна активност. Член на Българското 
научно дружество по клинична фармакология, Българското дружество по фармакология, 
BASORD, Дружество по история на медицината, CУБ, БЛС.

ГЕОРГИЕВА, д-р Марийка Иванова, д.м., доцент 
Катедра по физиология и патофизиология, ФМ
Родена на 22.09.1944 г. във Варна. Завършва медицина във ВМИ-Варна 
(1971). Придобита специалност физиология. Научен сътрудник (асистент) 
в Катедрата по физиология на МУ-Варна (1972) и доцент (1985). Редовен 
аспирант в І Московски медицински институт (1973–1976), където разработва 
и защитава кандидатска дисертация (1976) на тема: „Неврофизиологични 
механизми на хипо и хипертензивните съдови хипоталамични реакции“ 
(научен ръководител чл.-кор. АМН СССР К. В. Судаков). Научната й работа 
е посветена на проблемите на централната регулация на артериалните хипо- 
и хипертонични реакции и на анемичните състояния и сърдечно-съдовата 
патология. Разработва и някои проблеми на висшето образование във ВУЗ. 

ГЕОРГИЕВА, д-р Марина Марчева, асистент 
Катедра по нервни болести и невронауки, ФМ 
Родена на 7.06.1977 г. във Варна. Завършва медицина в МУ-Варна (2002). Има придобита 
специалност по нервни болести (2008). Фелдшер (2001–2002), лекар (11.2002–03.2007) към 
ЦСМП – Варна. Лекар в спешно приемно отделение към УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна (03.2007–
03.2013). Лекар специалист по нервни болести към Първа КНБ, МБАЛ „Св. Марина“ – Варна (от 
1.04.2013), асистент към Катедрата по нервни болести и невронауки (2019-2020). 

ГЕОРГИЕВА, д-р Миглена Димитрова, д.м., доцент 
Катедра по педиатрия, ФМ 
Родена във Варна през 1961г. Завършва с отличие IV ЕГ – Варна с преподаване 
на френски език, медицина в Ленинградския педиатрически медицински 
институт (1986). Защитава дисертация (1996) в областта на детската 
гастроентерология. Придобива специалност по детски болести (1992) и 
детска гастроентерология (2005). През 2010 г. се хабилитира към Катедрата 
по педиатрия и медицинска генетика, МУ-Варна. През 2018 г. придобива 
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специалност по хранене и диететика. Началник на Втора детска клиника към УМБАЛ „Св. 
Марина” – Варна от 1.04.2014 г. Работи в областта на детската гастроентерология и хранене. Има 
специализации в Полша, Словения, Испания и Австрия. Има над 200 публикации и участия 
в български и чужди списания, конгреси, конференции. Съавтор е на 5 монографии, студии 
и ръководства. Основните теми, по които работи, са – функционални гастроинтестинални 
заболявания, Helicobacter pylori инфекция, целиакия, хранителна алергия, хронични вирусни 
хепатити, муковисцидоза, аутизъм. Директор на Експертния център по кистична фиброза към 
УМБАЛ „Св. Марина” (от 2020). Ръководител на два проекта към Фонд „Наука” на МУ-Варна. 
Под нейно ръководство е защитена една дисертация и се разработват още шест дисертационни 
труда. Избрана е за „любим преподавател” на студентите по медицина, випуск 2014 и 2016 г. Член 
на БПА (член на УС), Българското научно дружество по гастроентерология, БЛС, БУЛСПЕН, 
ICMART, Societе Franсaise de Pеdiatrie, ESPGHAN, ESPEN. Председател на Българското дружество 
по детска гастроентерология от 2015 г. 

ГЕОРГИЕВА-ДИМИТРОВА, д-р Милена Тодорова, д.м., доцент
Катедра по детска дентална медицина, ФДМ   на Катедрата „Детска 
дентална медицина“ в МУ-Варна (2016–2020), гл. асистент в същата 
катедра и курсов ръководител на студенти БЕО – 6-и курс (2016–2020). Част 
от Факултетния съвет и Програмния съвет на ФДМ
Родена 1989 г. във Велико Търново. Завършва с отличие ПМГ „Васил Друмев“ 
(2008) и пак с отличие дентална медицина в МУ-Варна (2014) като първенец 
на випуска, отличена с наградата на проф. д-р Славчо Давидов „Studens 
Optimus“. Хоноруван асистент към Катедра „Детска дентална медицина“ на 
ФДМ-Варна (от 2015). На 07.01.16 г. заема академична длъжност „асистент 

висше училище“, става редовен асистент в Катедра „Детска дентална медицина“ и започва работа 
към УМДЦ на МУ-Варна. Придобива докторска степен по специалност „Детска стоматология“ 
(2018) със защитена дисертация на тема: „Индиректни естетични възстановявания, изработени с 
помощта на CAD-CAM технологии при постоянни детски зъби”. Има придобита специалност по 
детска дентална медицина (2019), като през ноември същата година заема и академична длъжност 
„гл. асистент“. Зачислена за специализация по оперативно зъболечение и ендодонтия юни 2020 
г. Основните й професионални и научни интереси са в областта на детската дентална медицина, 
естетичната стоматология и ендодонтията. Член на: Сдружение на лекарите по детска дентална 
медицина и БЗС. Има над 25 научни публикации и участия в международни и национални 
научни конгреси. 

ГЕОРГИЕВА, д-р Нина Кирилова, гл. асистент
Катедра по рентгенология, Медицински факултет – Добрич 
Родена е на 21.05.1953 г. в гр. Лом. Завършва гимназия в Лом и медицина в МУ-Варна през 1977 
г. Има придобита специалност по медицинска радиология (1983). Работи като цехов лекар в 
Добрич (1977-1978) и като хоноруван асистент по медицинска генетика в МУ-Варна (1974-1979). 
Избрана е за редовен асистент по медицинска радиология на Катедрата по рентгенология на МУ-
Варна (филиал Добрич) през 1979 г. От 1985 г. е главен асистент в Катедрата по рентгенология и 
радиология на ВМИ-Стара Загора. Разработва проблеми в областта на нуклеарно-медицинската 
диагностика и перфузионната сцинтиграфия на белите дробове.

ГЕОРГИЕВА, д-р Радина Руменова, асистент 
Катедра по образна диагностика, интервенционална рентгенология и 
лъчелечение, ФМ 
Родена на 14.08.2020 г. Завършва VIII СОУПЧЕ,,Ал. С. Пушкин“ – Варна 
(2012), медицина в МУ-Варна (2019). От декември 2019 г. лекар в Клиниката 
по лъчелечение към УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. От април 2020 г. е 
специализант по лъчелечение и асистент по лъчелечение към Катедрата 
по образна диагностика и лъчелечение към МУ-Варна. Владее английски и 
руски език.
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ГЕОРГИЕВА, д-р Симона Анжел, д.м., асистент 
Катедра по акушерство и гинекология, ФМ 
Завършва медицина с отличие (2016) в МУ-Варна и същата година е зачислена 
за специализант по акушерство и гинекология в СБАГАЛ-Варна. От 2017 е 
асистент и редовен докторант към Катедрата по АГ на МУ-Варна. Посещава 
редица специализирани курсове в областта на ултразвуковата и доплеровата 
диагностика, а през 2019 г. полага успешно изпит към Европейската 
асоциация по човешка репродукция и ембриология (ESHRE) със сертификат 
за допълнителна квалификация „Клиничен ембриолог“. Придобива научна 
степен „доктор” (2021) с дисертационен труд на тема „Овариален отговор, 
качество на ембрионите и извънматочна бременност“. Член на БАСРЗ, 
БАУАГ, ISUOG, ESHRE и участва активно в български и чуждестранни 
научни форуми. 

ГЕОРГИЕВА, д-р Филка Георгиева, д.м., гл. асистент 
УС по дерматовенерология, Катедра по инфекциозни болести, паразитология 
и дерматовенерология, ФМ 
Родена през 1968 г. във Варна. Завършва с отличие медицина в МУ-Варна 
(1993). Има придобита специалност по дерматология и венерология 
(1999) и редица сертификати в областта на дерматологичната микология, 
криодеструктивни методи в дерматологията, естетичната дерматология. 
Основните й професионални и научни интереси са в областта на 
психодерматологията, състояния на кожата, силно влияещи върху качеството 
на живот на пациентите и естетичната дерматология. Член на: Българско 
дерматологично дружество; СУБ. Има над 50 научни публикации, участия в 
над 35 международни/национални научни конгреси.

ГЕОРГИЕВА, Димана Димитрова, асистент 
УС „Помощник-фармацевт“, Медицински колеж
Завършва МК-Варна (2008) специалност „Помощник-фармацевт“, с отличие 
„Фармация“ в МУ-Варна (2014). Води лекции и упражнения по дисциплината 
фармакогнозия. Член на БФС. Главен секретар на Регионална фармацевтична 
колегия – Варна (2016–2019). От 2019 г. е член на УС на РФК-Варна. Има 18 
научни публикации и участва активно в научни форуми и проекти.

 

ГЕОРГИЕВА, Емилия Петрова, д.оз., доцент 
УС „Медицински лаборант“, Медицински колеж
Завършва МК-Варна (1998), специалност „Медицински лаборант“. 
Придобива бакалавърска степен (2008) „Управление на здравни грижи“ 
в МУ-Варна. Завършва магистърска степен „Маркетинг“ в ШУ „Еп. К. 
Преславски“ (2010). Преподавател в УС „Медицински лаборант“ МК-Варна 
(2012), придобива втора магистърска степен „Управление на здравни грижи“ 
(2013) в МУ-Варна. Участва активно в учебния и научния процес. Придобива 
ОНС „доктор“ (2016) на тема „Осигуреност с медико-лабораторни услуги 
в общата медицинска практика в Североизточна България“ и академична 

длъжност доцент (2018). Основните й научни интереси са в сферата на клиничната лаборатория, 
общественото здраве, внедрени методики и иновации в практиката. Има 70 научни публикации 
в национални и международни списания и 32 участия в български и международни научни 
форуми. Член на Националния антидопингов център и Асоциацията по здравни грижи.
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ГЕОРГИЕВА, Кремена Тодорова, химик
Катедра по фармакология, токсикология и фармакотерапия, ФФ
Родена е през 1976 г. в гр. Варна. Завършва Техникум по индустриална химия 
„Д. Ив. Менделеев“ – Варна със специалност „техник – технолог по органична и 
неорганична химия“. Получава висше образование като еколог от Технически 
университет – Варна (2000). Завършва магистратура по специалността 
„Екология и опазване на околната среда“ в Технически университет – Варна, 
и „Органична химия“ в Шуменски университет „Епископ Константин 
Преславски“ (2018). От края на 2016 г. работи в Катедрата по фармакология, 
токсикология и фармакотерапия на МУ-Варна.

ГЕОРГИЕВА, Мила (М. Г. Димитрова), д.и., доцент 
УС по здравен мениджмънт, здравна и лекарствена политика, Катедра по 
икономика и управление на здравеопазването, ФОЗ; ръководител отдел 
„Докторантско училище“ към МУ-Варна (от 2012). 
Завършва магистърска степен по специалност „Здравен мениджмънт“ 
в МУ-Варна (2000) с награда „Златен Хипократ“ и работно място в 
управленския екип на УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна. От 2001 до 2015 
г. израства от специалист „Стратегическо планиране” до ръководител отдел 
„Международни програми, анализи и планиране” (от 2008). По съвместни 
инициативи и проекти работи паралелно с редица лечебни заведения, 

институции и организации в здравната, образователната и социалната сфера в страната. 
Асистент (2008), доцент (2015) в Катедрата по икономика и управление на здравеопазването 
към МУ-Варна. Придобита специалност „Медицинска информатика и здравен мениджмънт”, 
научна степен „доктор“ по „Организация и управление в здравеопазването”. Натрупва научна 
продукция (книги, монографии, учебници, статии) и участва в проекти. Преподава на студенти, 
специализанти и докторанти Управление на проекти, Въведение в научната информация и 
изследвания, Статистически анализи и други дисциплини, както в МУ-Варна, така и като гост-
преподавател в чуждестранни университети в Европа, Африка и Азия (Eaton Business School, 
Westford Business School, CASS-INT Evry, Paris, Ghana Technology University College и др.). Член на 
СУ-Варна и на редакционния екип на научното списание „Здравна икономика и мениджмънт“ на 
МУ-Варна.

ГЕОРГИЕВА, Милка, д.б., биолог, доцент 
Катедра по медицинска генетика, ФМ 
Родена 1958 г. в София. Завършва Биологически факултет в СУ (1983), специалност „Биохимия“, 
квалификация по здравен мениджмънт (2013). Защитава докторска дисертация в Биологичния 
изследователски център, МУ-Сегед, Унгария, на тема „Ген-специфична репарация при 
тератокарциномни клетки“ (1993). Работи в СБАЛО – София като: научен сътрудник II ст. 
в Лабораторията по онкогенеза; научен сътрудник I ст. в Лабораторията по молекулярна 
диагностика; гл. асистент в Отделението по молекулярна биология. 2012 г. е назначена в 
Лабораторията по молекулярна патология, Клиника по обща и клинична патология, УМБАЛ 
„Св. Марина“ – Варна. Доцент в Катедрата по биология, МУ-Варна (2014). Доцент към Катедрата 
по медицинска генетика (декември 2015–2016). Премества се в София (2017). Специализира 
в Германия, Холандия, Австрия и Турция. Основните й научни интереси са в областта на 
молекулярна биология, онкология и експериментална химиотерапия. Член на UICC, Европейско 
общество по патология (ESP), Българско дружество по патология.

ГЕОРГИЕВА, Светлана Добрева, филолог, преподавател
Катедра по чужди езици
Родена е на 20.11.1919 г. в гр. Провадия. Завършва гимназия във Варна и класическа филология 
в Софийски университет “Св. Климент Охридски” през 1942 г. От 1964 г. до пенсионирането си 
през 1989 г. е преподавател по латински език в Катедрата по чужди езици на МУ-Варна. Починала 
е през 1996 г.
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ГЕОРГИЕВА, Станислава Кателиева, д.х., доцент 
Катедра по химия, ФФ 
Родена на 17.02.1970 г. във Варна. Завършва химия в ПУ „П. Хилендарски” 
(1995) с отличен успех, „Санитарна химия“ към МУ-София (2006). Старши 
експерт химик в РИОКОЗ – Варна (1999–2008). Химик в Катедра „Химия“, 
МУ-Варна (от 2008). Асистент по химия (от 2011) – води упражнения по 
Аналитични химия на студенти специалност „Фармация“ и „Помощник-
фармацевт“. Научните й интереси са в областта на химия на храните 
– определя устойчиви органични замърсители в хранителни продукти 
с газ-хроматографски методи. Специалист по газова хроматография с 

масспектрометричен детектор. Защитава докторска дисертация (2013). Гл. асистент (2014), 
доцент (2016) по аналитична химия. Води лекционни курсове по Аналитична химия за студенти 
по фармация и от МК-Варна. Развива научна дейност в областта на разработване на методи за 
анализ на устойчиви органични замърсители в храни от растителен и животински произход, 
замърсители от околната среда и полимерни материали. Участва като експерт в реализиране 
на проект „Качество и безопасност на черноморски хранителни продукти“ към ФНИ и проект 
към МОСВ с европейско финансиране. Ръководител на успешно финализиран проект към Фонд 
„Наука“ на МУ-Варна. Автор на монографичен труд и съавтор на 49 научни публикации, участва в 
над 60 научни форума в България и чужбина. Член на СУ-Варна и Съюз на химиците в България. 

ГЕРАСИМОВА-ПЕНЕВА, Анелия Цветанова, д.х., гл. асистент
Катедра по химия, ФФ 
Родена на 28.03.1987 г. в Провадия. Завършва висше образование в ШУ 
„Еп. К. Преславски” (2010), специалност „Химия“ – химик, учител по 
химия. Завършва магистратура „Екологична химия“ (2011) чрез изготвяне 
на дипломна работа. Химик (2011), асистент (средата на 2011) в Катедрата 
по неорганична химия към ШУ. Асистент в Катедрата по химия във ФФ на 
МУ-Варна (2012). През 2017 г. под научното ръководството на проф. Жана 
Ангарска, д.х., защитава докторска дисертация в областта на колоидната 
химия. Асистент по физикохимия и колоидна химия (2012–2018). Гл. асистент 

в Катедрата по химия на МУ-Варна (2018). Автор на 15 научни публикации в областта на колоидна 
химия и безопасност на храни. 

ГЕРГАНОВ, д-р Георги Александров, асистент 
Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, ФМ 
Роден 1986 г. във Варна. Завършва I Езикова гимназия във Варна и МУ-
София (2011). Придобита специалност – „Ревматология“ (2019). Ординатор 
в спешно приемано отделение на УМБАЛ „Св. Марина (2012–2014). Работи 
в Ревматологична клиника към УМБАЛ „Св. Марина“. Асистент към КПВБ 
(2019). Научните му интереси са в областта на възпалителните ставни 
заболявания. 2020 г. започва разработка на дисертационен труд на тема: 
„Сърдечно-съдов риск при болни, провеждащи антицитокиново лечение”.

ГЕРИЛОВСКИ, д-р Любомир Вълчинов, д.м.н., ст.н.с. І ст. 
Катедра по физиология и патофизиология, ФМ Катедра по физиология 
Роден през 1936 г. в с. Аврен, Варненско. Завършва медицина във ВМИ-София (1960). Придобита 
специалност – физиология. Специализира неврофизиология в Мюнхен. Асистент в Катедрата 
по физиология на ВМИ-Варна (1963). Научен сътрудник в Института по физиология на БАН в 
София (1974). Хабилитиран е като ст.н. сътр. ІІ ст. в Института по физиология (1978). От 1982 
г. работи в Института по биофизика на БАН, където (1991) е избран за ст.н. сътр. І ст. Защитава 
кандидатска дисертация (1974) и докторска дисертация (1988). Под негово ръководство е 
защитена 1 кандидатска дисертация. Основните научни проблеми, които разработва, са свързани с 
изучаване на зависимостите между интра- и екстрацелуларните мускулни акционни потенциали, 
взаимовръзката между екстрацелуларно отведената миоелектрична активност и структурата 
на отделните мускули, процесите на сензомоторната интеграция, сигналните механизми и 
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централния контрол на двигателната дейност. Член на Националното дружество по физиология 
и на Националното дружество по ЕЕГ и клинична неврофизиология (зам.-председател 1989–
1991). Участва в съвместен проект с Департамента по физиология към Университета на Аризона 
– САЩ, финансиран от НАСА (1989). Гост-професор в Института по физиология във Фрибург, 
Швейцария (1991–1992), в лабораторията по физиология и психология на околната среда на НЦ 
за научни изследвания (1994) и в лабораторията по психофизика на сензорните системи към 
Института по психология на университета „Луи Пастьор“ – Страсбург, Франция (1996–1998).

ГЕРОВ, д-р Владимир Тодоров, асистент 
УС по хематология, Втора катедра по вътрешни болести, ФМ 
Роден през 1961 г. в Шумен. Завършва IV ЕГ с преподаване на френски език 
– Варна (1980), а медицина в МУ-Варна (1988). Придобива и ОКС „магистър“ 
(2006) по здравен мениджмънт към МУ-Варна. Има придобити специалности 
по вътрешни болести (1995) и клинична хематология (1997). Професионален 
опит и в чужбина: работи шест месеца в Хематологично и трансплантационно 
отделение в гр. Колмар, Франция (2015), провежда двуседмична специализация 
в трансплантационното отделение в Загреб, Хърватия (2016), едномесечна 
специализация в трансплантационното отделение в Хановер, Германия 

(2017). Научни интереси - диагностика и лечение на остри левкемии, патогенетични механизми 
и прогностични фактори на множествения миелом и приложение на автоложна и алогенна 
трансплантация на хемопоетични стволови клетки при лечение на различни онкохематологични 
заболявания; изследване на оксидативен стрес при лечението на остри левкемии. Участник в 
научни проекти по Фонд „Медицинска наука“: „Изследване на оксидативен стрес по време и 
след антитуморно лечение при болни с остри миелобластни левкемии с оглед възможностите 
за повлияването му с антиоксидантни медикаментозни средства“(2001–2002); „Нови молекулни 
биомаркери за оценка на костна болест при мултиплен миелом“ (2019–2022). Член на: БЛС, 
Българско научно дружество по хематология, IMAB, EHA.

ГЕРОВА, д-р Даниела Иванова, д.м., гл. асистент
УНС по клинична лаборатория, Катедра по обща медицина и клинична 
лаборатория, ФМ 
Родена 12.01.1961 г. Завършва IV ЕГ – Варна (1980) и медицина във ВМИ-
Варна (1986). Придобити специалности: биохимия (1994) и клинична 
лаборатория (2009). Асистент в МУ-Варна (1991–2009) в Катедрата по 
биохимия, молекулярна биология и нутригеномика, гл. асистент (2010) в 
УС по Клинична лаборатория към Катедрата по обща медицина и Клинична 
лаборатория на МУ-Варна. Понастоящем работи и в Централна клинична 
лаборатория на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. Специализация в Брюксел 

в областта на лабораторната ендокринология (2006–2007). Основни научни разработки - 
оксидативен стрес и участие на свободни радикали в патогенезата на различни заболявания; 
нанотехнологии – употреба на наночастици като лекарствени преносители; метаболитен 
синдром; мастноразтворими витамини и обмяна на костна тъкан. Защитава дисертация за ОНС 
„доктор“ на тема: „Определяне на витамин D статус и значение на субоптималните нива на 
витамин D за хода на някои хронични заболявания“ (2015). Публикации: 2 учебника; 1 книга; 30 
статии; 30 съобщения. Членство: СУ-Варна и СУБ, Секция биохимия и молекулярна биология, 
Дружество по клинична лаборатория (Варна).

ГЕРОВА, д-р Теодора Добромирова, асистент
Катедра по пародонтология и дентална имплантология, ФДМ
Родена е на 26.03.1976 г. в гр. София. Завършва дентална медицина в 
Медицински университет – София (2001). От 2010 г. е асистент в Катедра 
по орална и лицево-челюстна хирургия, пародонтология и специална 
образна диагностика в МУ-Варна. Член е на Български зъболекарски съюз и 
Българско общество по пародонтология и орална имплантология. 
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ГЕРОВА-ВАЦОВА, д-р Цветалина Иванова, асистент 
Катедра по пародонтология и дентална имплантология, ФДМ
Родена на 21.02.1992 г. в гр. Нови пазар. Завършва Профилирана ПМГ 
„Нанчо Попович“ – Шумен (2011). 2017 г. получава ОКС „магистър“ във 
ФДМ към МУ-Варна. Същата година е назначена за асистент в Катедрата по 
пародонтология и дентална имплантология. 2018 г. стартира и специализация 
по пародонтология и заболявания на оралната лигавица. Редовен докторант 
в Катедрата по пародонтология и дентална имплантология във ФДМ към МУ-
Варна от началото на 2019. Основните й професионални и научни интереси 
са в областта на пародонтологията и денталната имплантология. Член на 
БЗС и Българско дружество по пародонтология.

ГЕРЧЕВА-КЮЧУКОВА, д-р Лиана Тодорова, д.м., професор
УС по хематология, Втора катедра по вътрешни болести, ФМ
Родена е в гр. Варна. Завършва медицина в Медицински университет – 
Варна. Има специалности по вътрешни болести, клинична хематология и 
социален мениджмънт. Въвежда интратекалното лечение на коренчевата 
болка при пациенти с миелом в България. Специализира трансплантация 
на костен мозък и стволови клетки в Медицински център Хадаса, Израел. 
Ръководител е на Клиника по хематология в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. 
Ръководител е на Учебно-научен сектор по клинична хематология. Член е 
на Американската асоциация по хематология, Европейската асоциация по 
хематология, Българското медицинско сдружение по хематология.

ГЕШЕВА, Десислава Илиева, преподавател 
УС „Медицински козметик“, Медицински колеж
Завършва ШУ „К. Преславски” (2001) със специалност „Български и 
руски език”, ОКС „магистър”; МК-Враца, филиал на МУ-София с ОКС 
„професионален бакалавър” (2009) по специалност „Медицинска козметика” 
и получава правоспособност по „Медицинска козметика”. Преподавател 
в МК-Варна в УС „Медицински козметик” (2012). Преминава курс по 
„Педагогически основи на академичното преподаване”. Международно 
обучение в Париж (2014), а през 2018 г. в Лектюр – Франция. Редовно участва 
престижни национални и европейски форуми, свързани с иновативни 
технологии и терапии за лице и тяло в бюти индустрията. Автор е на над 
двадесет публикации в български издания. Владее руски език.

ГИГОВ, д-р Красимир Борисов, д.м., професор 
Катедра по медицина на бедствените ситуации и морска медицина, ФОЗ 
Роден на 25 юли 1943 г. в Русе, завършва висше медицинско образование 
във ВМИ-София (1969). Има две медицински специалности – „Военна 
токсикология“ и „Организация на медико-санитарната защита“, приравнена 
на „Медицина на бедствените ситуации“. Придобива научна степен „доктор 
по медицина“ (1985), АД „доцент“ (1989), а през 2016 г. АД „професор“. Има 
около 160 публикации, от които 4 учебника в съавторство. Ординатор във 
Военна болница – Русе (1970). Асистент във Военномедицински институт 
– София (1976). В състава на Военномедицинската бригада в Алжир (1981–

1983) и създава ръководство и сборник от лекции по „Медицинска защита“. Последователно 
е преподавател, старши преподавател (гл. асистент), началник отделение, началник сектор. 
По негово предложение е създаден Военномедицинският отряд за бързо реагиране (ВМОБР), 
началник e на първата в страната Катедра по медицина на бедствените ситуации във ВМА. Главен 
секретар на Министерство на здравеопазването (2003 до август 2009) и старши национален 
представител на България в Съвместния медицински комитет на НАТО (Joint Medical Committee 
– JMC). Концептуално разработва и практически реализира създаването на НКМЦ с възможност 
оперативно да се организира и управлява медицинското осигуряване на населението при 
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бедствия и аварии, както и при терористични атаки, като от август 2009 до 31.12.2009 е негов 
директор. Главен секретар на Секретариата на БЧК (2010-2011), генерален директор на БЧК 
(2012-2018), главен секретар на Министерство на здравеопазването (2018–2019). От януари 2019 
г. и към момента е генерален директор на БЧК. Има различни специализации и професионални 
квалификации. Специализира във Военномедицинска академия – Санкт Петербург, в Женева – 
„Международно хуманитарно право и въоръжени конфликти“, в Париж по въпросите на Хагската 
конвенция за забрана на химическото оръжие, в Сан Марино – Европейски център по медицина 
на катастрофите, специализация по „Организация на медицинското осигуряване при екстремни 
ситуации“, в Гърция за „Действия при ядрени инциденти“. Има и магистърска степен по стопанско 
управление („Здравен мениджмънт“) от Университет „Асен Златаров“ – Бургас. Има завършен 
курс за международни инспектори за спазване на Конвенцията за забрана на химическото оръжие 
и превенция на технологичните рискове в Париж. Експерт по оценка и акредитация на лечебните 
заведения. Владее руски, френски език, ползва и английски език. Научните му изследвания са 
насочени към актуални и значими проблеми на военната медицина и медицината на бедствените 
ситуации. Основните направления в научните му публикации са: защита от оръжията за масово 
унищожение, индикация и експертиза на пораженията от промишлени отровни вещества 
и бойни отровни вещества, лечебно-евакуационно осигуряване при бедствени ситуации, 
разработването на автоматизирани съветващи информационни системи, изграждането на 
военно гражданското сътрудничество при кризи. Член на БЛС, Световното и европейско 
дружество по медицина на катастрофите World Association for Disaster and Emergency Medicine 
(WADEM), почетен член на Американската система по екстремни ситуации US (National System 
of Disaster Medicine), активен член на Нюйоркската академия на науките (New York Academy) от 
1996 г., включен в Who’s Who (1999), Dictionary of international Biography (1999, 2000), Outstanding 
People of the 20-th century (IBC), Член на Френското дружество по медицина на катастрофите 
(SFMC) и др. Консултант в различни периоди към Министерство на здравеопазването, към 
Правителствената комисия по бедствия и аварии, към МВнР, към Министерство на екологията 
и др. по въпроси на организацията на медицинското осигуряване при екстремни ситуации, 
токсикология, радиология и др. член на Специализиран съвет към ВАК до 2011 г., член на НС на 
БЧК до 2010 г., както и на Надзорния съвет на НЗОК, Председател на Националното научното 
медицинско дружество по медицина на катастрофите. Към момента е главен координатор 
на експертния съвет по медицинската специалност „Медицина на бедствените ситуации (на 
катастрофите)“ към МЗ. Участва в: Националния оперативен щаб за управление на силите и 
средствата за противодействие на тероризма; Националния оперативен щаб за овладяване на 
рисковете и заплахите възникнали в следствие на увеличен миграционен поток по границите 
на Р България; Постоянната национална координираща група за подпомагане изпълнението 
на Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет – заповед №8121з-
1612/21.12.2016 г.; Междуведомствена експертна група в случай на въвеждане на Националния 
план за защита при бедствия – заповед 8121з-п332/14.11.2019 г. на МВР, група за оповестяване 
съгласно „Наредба за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно 
предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната влас и населението при бедствия 
и за оповестяване при въздушна опасност“; група за оповестяване съгласно „Вътрешен авариен 
план на АЕЦ „Козлодуй“; група за оповестяване във връзка с увеличения миграционен поток 
на бежанци. Има десетки участия в конгреси, конференции, семинари и т.н. както с доклади, 
така и при организирането им, в разработването и повеждането на всички национални учения: 
„Защита“ – Национално пълномащабно учение на МВР. Член на оперативна работна група към 
министъра на здравеопазването във връзка с епидемичната ситуация от остър респираторен 
синдром, свързан с появата на нов коронавирус nCoV-2019. Проф. д-р Красимир Гигов е бил или 
е член на редколегиите на научни списанията като „Военна медицина“, „Здравен мениджмънт“, 
„Авиационна, морска и космическа медицина“, „Военна медицина и фармация“ и др. Удостояван 
многократно с редица отличия и награди. Носител на Златен почетен знак на Министерството 
на здравеопазването (I степен с лента) за изключителните му заслуги към МЗ и проявения от 
него висок професионализъм, отговорност, лоялност, всеотдайност и деятелност, за приноса му 
в провеждането и развитието на държавната политика в сферата на медицинското осигуряване 
при бедствия и екстремни ситуации.
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ГИНКОВА, д-р Яна Иванова, гл. асистент 
Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, ФМ 
Родена на 7.12.1951 г. в Добрич. Завършва МГ в Добрич и медицина във Варна 
(1975). Придобива специалност по вътрешни болести и ревмокардиология. 
Ординатор във Вътрешно отделение на Окръжна болница – Добрич (1975–
1978). Асистент в Катедрата по вътрешни болести на филиалния Медицински 
факултет (МФ) – Добрич (1978). От 1987 г. е асистент в КПВБ на МУ-Варна.

ГЛИНКОВ, д-р Сергей Василевич, д.м., доцент 
Катедра по хирургични болести, ФМ 
Роден на 1.01.1952 г. в гр. Твер, Русия. Завършва гимназия в Твер и медицина 
в Калининския медицински институт в Твер (1975). Придобита специалност 
– хирургия. Специализира в София, Мюнхен и Вюрцбург (Германия). 
Ординатор в клиниката по коремна хирургия на Окръжна болница – Варна 
(1975–1978). Асистент в Катедрата по хирургически болести (1978). Защитава 
кандидатска дисертация (1987) на тема: „Спешна лапароскопия при остър 
хирургически корем“ (научен ръководител проф. Г. Георгиев). Разработва 
проблеми от областта на хепатобилиарната, стомашната и спешната 
хирургия. Член на Международния колеж на хирурзите, СУБ и Българската 
асоциация на хирурзи и гастроентеролози.

ГЛИНКОВА, д-р Вяра Цонкова, гл. асистент 
УС по гастроентерология, хепатология и хранене, Втора катедра по 
вътрешни болести, ФМ 
Родена на 4.05.1952 г. в гр. Нови пазар, Шуменска обл. Завършва медицина във 
ВМИ-Варна (1977). Асистент (1978), гл. асистент (1986) в Клиниката по ХГЕ 
към Катедрата по вътрешни болести, МУ-Варна. Придобити специалности: 
вътрешни болести (1984); гастроентерология (1986). Има над 90 публикации 
и 150 участия в научни конгреси. Основни научни разработки са в областта 
на абдоминалната ехография, хепатологията (хронични хепатити, огнищни 
заболявания на черния дроб, хепатоцелуларен карцином), язвената болест, 
инфекцията е Helicobacter pylori. Член на: БДГЕ; БАУМ; EASL; WGO; IASG. 

ГОВЕДАРОВ, д-р Захари, Николов гл. асистент 
Катедра по ортопедия и травматология, ФМ 
Роден на 6.10.1954 г. във Варна. Завършва гимназия и медицина във Варна 
(1980). Придобита специалност – ортопедия и травматология. Специализира 
в Мюнхен и Кил (Германия). Участъков лекар в с. Цонево, Варненско (1980–
1981). Асистент в Катедрата по ортопедия и травматология (1981). Научните 
му разработки са предимно в областта на артроскопията.

ГОГУШЕВ, д-р Кирил Георгиев, асистент
Катедра по клиника на протетичната дентална медицина, ФДМ
Роден 1989 г. в Търговище. Завършва Първа езикова гимназия – Варна с немски 
език (2006) и МУ-София (2014), специалност „Дентална медицина“. През 
същата година става редовен асистент в катедра „Клиника на протетичната 
дентална медицина“ към ФДМ-Варна. Води практически упражнения по 
Клиника на протетичната дентална медицина на студенти 3-ти, 4-ти и 5-и 
курс АЕО и БЕО.   от 2016 г. Придобива специалност „Протетична дентална 
медицина“ (2018). Докторант (2017) към същата катедра. Има участия в над 
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20 научни конгреси. Автор и съавтор на научни статии, свързани с проблемите на протетичната 
дентална медицина. Член на БЗС и БНД.

ГОНКОВ, д-р Иван Илиев, асистент 
Катедра по орална хирургия, ФДМ 
Роден 1987 г. в Плевен. Завършва МУ-Варна (2012), специалност „Дентална 
медицина“. Асистент към Катедра ОЛЧХ (2013). Дентален лекар в УМДЦ (от 
2015). Придобити специалности: „Орална хирургия“ (2018). Има публикации 
в научни списания. Член на БЗС от 2012 г.

ГОРАНОВА, д-р Ваня (В. Г. Стефовска), д.м., професор 
Катедра по анатомия и клетъчна биология, ФМ
Родена през 1954 г. Завършва Френска езикова гимназия (1973) и медицина 
(1979) във Варна. 3 години е участъков терапевт в община Балчик. Аcиcтeнт 
(1982), доцент (2008), професор (2015) в Кaтедрата пo анатомия, хистология 
и ембриология при МУ-Варна. Oт 1986 г. има придобита специалност по 
анатомия на човека. Защитава дисертация (1996) към MА-Coфия на тема: 
„Ултрacтруктурнa opгaнизaция нa eндoмeтpиумa пpeз oнтoгенезaтa пpи плъx 
и зaeк“. Специализира електронна микроскопия в Инcтитутa пo анатомия 
нa чoвeкa към Унивepcитeтa „La Sapienza“ в Pим (1992–1995). Стипендиант 

в Кaтедрата пo нeвpoлoгия към унивepcитeтa „Washington“ в Сент Луис (2001–2002). Научeн 
cътpудник над 7 г. в Кaтедрите пo дeтcкa нeвpoлoгия към Charite-Virchow клиниката нa 
унивepcитeтa „Humbolt“ в Бepлин и унивepcитeтa Carl Gustav Carus в Дpeздeн. Hаучни интepecи 
- ултраморфологията нa мaтката, неврогенезата и нeвpoдeгeнepaцията нa ЦНС при тpaвмaтични 
и медикаментозни увpeждaния. Владее английcки, фpeнcки, итaлиaнcки, нeмcки и руски. Член на 
БАД. Под нейно ръководство са защитени 3 дисертации. Има над 130 участия в международни 
форуми, над 60 публикации в престижни международни издания с общ импакт фактор над 150 
и над 5000 цитирания. 

ГОРАНОВА, Славея Чавдарова, старши преподавател 
Катедра по западни и класически езици, Департамент по чуждоезиково 
обучение, комуникации и спорт; Филолог, ст. преподавател по английски език
Родена в София. Завършва Американски колеж – София с първи чужд език – 
английски, и втори – испански.. Придобива бакалавърска степен по социални 
науки в САЩ. Магистър-филолог по английски, испански и български език 
от ПУ „Паисий Хилендарски”. Получава педагогическа правоспособност 
„Учител по английски език” от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Работи 
като преподавател (старши преподавател по английски език и хоноруван 
преподавател по испански език за англофони и хоноруван преподавател 

по превод – испански език), преводач, експерт по международно сътрудничество. Научните й 
интереси са в областта на фонетиката и фонологията, както и на чуждоезиковото обучение.

ГОСПОДИНОВ, д-р Любен Георгиев, д.м., доцент 
Катедра по хирургични болести, ФМ 
Роден на 21.05.1931 г. в Нова Загора. Завършва гимназия в Нова Загора и медицина в София 
(1957). Придобита специалност – хирургия. Специализира в София. Участъков лекар в с. Съдиево, 
Сливенско (1957–1960) и ординатор в хирург. отделение на Р. Болница – Нова Загора (1960–1963). 
Асистент в Катедрата по хирургически болести на МУ-Варна (1963), доцент (1984), ръководител 
на Клиниката по сърдечно-съдова и гръдна хирургия с ендокринен профил (1984-1989). 
Защитава кандидатска дисертация (1978) на тема „Диагностична стойност на абдоменоцентезата 
и перитонеалния лаваж при закрити коремни травми“ Основните му научни разработки са в 
областта на сърдечно-съдовата и ендокринната хирургия.
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ГОСПОДИНОВА, д-р Диана Гочева, асистент 
УС по съдебна медицина и деонтология, Катедра по обща и клинична 
патология, съдебна медицина и деонтология, ФМ 
Родена на 23.05.1969 г. в Стара Загора. Завършва Първа гимназия „Хр. Ботев“ 
– Ст. Загора (1987), медицина във ВМИ-Стара Загора (1994). Придобита 
специалност „Съдебна медицина“ (2001). Ординатор в Патологоанатомично 
отделение при Общинска болница – Казанлък (1996–1999). Съдебен лекар 
с НЗОК и лекар „Здравно застраховане“ в ДКЦ „Св. Марина“ (2002– 2011), 
лекар-ординатор в МБАЛ „Св. Марина“ – Варна (от 2011). Асистент в УС 
по съдебна медицина и деонтология МУ-Варна (2013). Основните й научни 

интереси са в областта на съдебна антропология, токсикология и деонтологично-правни 
особености при оказването на лекарска помощ в Р България. Член на БДСМД.

ГОСПОДИНОВА-БЛИЗНАКОВА, д-р Маргарита Димова, д.м., професор 
УС по инфекциозни болести и паразитология, Катедра по инфекциозни 
болести, паразитология и дерматовенерология, ФМ 
Родена на 4.06.1962 г. в Малко Търново, окр. Бургаски. Завършва гимназия 
(1980) със златен медал на МОН, а медицина във ВМИ-Варна (1986). Асистент 
(1991) в Катедрата по инфекциозни болести, епидемиология и тропическа 
медицина (последователно старши и гл. асистент от 2003). Придобива 
специалност по инфекциозни болести (1994). Защитава дисертационен труд 
(2009) на тема „Проучвания върху особеностите в протичането на някои 
инфекциозни заболявания при възрастни над 60 години“. Доцент (2011), 

професор (2018) по инфекциозни болести. Началник на І отделение на Инфекциозна клиника 
– МБАЛ „Св. Марина” ЕАД – Варна (2005–2012), началник на Първа клиника по инфекциозни 
болести на УМБАЛ „Св. Марина“ (от 2012). Ръководител на Катедрата по инфекциозни болести, 
епидемиология и тропическа медицина към МУ-Варна (2012–2015), ръководител на Катедрата по 
инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология към МУ-Варна (от 2015). Автор и 
съавтор е в над 147 публикации в български и международни издания, в това число 3 монографии 
и 14 учебника. Участва в над 85 национални и международни научни форуми. Основни научни 
разработки - 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 проект „Инфекции при лица на 60+“ и в разработването и реализирането на „Национална 
програма за контрол и лечение на ротавирусните гастроентерити“. Преминава курс на обучение по 
абдоминална ехография и отоскопия. Участва в първия международен семинар по антитероризъм 
(2014), проведен в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна под опеката на израелския посланик у нас и 
израелския институт по антитероризъм. Завършва курс по здравен мениджмънт (2017/2018). 
Включена е в Държавната изпитна комисия за придобиване на специалност по инфекциозни 
болести, участва в редакционната колегия на сп. „Наука, инфектология и паразитология“. Член 
на научни журита по инфекциозни болести. Републикански консултант по инфекциозни болести 
за Североизточна България от 2011 г. От 2014 г. е член на Общинска епизоотична комисия. Член 
на БДИБ, ЮБДИБ и БЛС, на КК на СУБ-Варна. Води лекционния курс по инфекциозни болести 
за студенти по медицина, дентална медицина, УЗГ, медицински сестри и акушерки. Ръководи 
основен курс за специализанти по инфекциозни болести от Североизточна България (2014). Под 
нейно ръководство са защитени 3 дисертации, а понастоящем ръководи докторантурите на още 
двама.

ГОЧЕВ, д-р Димчо Георгиев, д.м., доцент
Клиника по урология
Роден е на 29.07.1931 г. в гр. Бургас. Завършва гимназия в София и медицина в София през 1955 
г. Има придобити специалности по хирургия и урология. Специализира в София и Германия. 
Работи като ординатор в транспортните болници – Варна и Горна Оряховица (1955-1959), 
лекар в Хирургическата клиника в Бранденбург, Германия (1955-1959), завеждащ хирургическо 
отделение в Р. болница – Елена (1963) и завеждащ Урологично отделение на Окръжна болница 
– Монтана (1964-1969). Избран е за асистент в Катедрата по урология на МА-София през 1969 г. 
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Хабилитиран е през 1983 г. и е избран за ръководител на Клиниката по урология на МУ-Варна, в 
която работи до пенсионирането си през 1991 г. Защитава кандидатска дисертация през 1978 г. 
на тема „Полимерна пиелолитотомия – експериментални и клинични проучвания”. Основните 
му научни разработки са в областта на онкоурологията, балканската ендемична нефропатия и 
детската урология. Създател е на т.нар. полимерна пиелолитотомия за оперативно лечение на 
нефролитиазата. Под негово научно ръководство са защитени 2 кандидатски дисертации (д-р 
Айладънов и д-р Петкова) и са хабилитирани трима негови научни сътрудници (доц. Петров, 
доц. Петкова и доц. Хинев). Съавтор е на монографии и учебни помагала по урология. Член е на 
ръководството на Българското урологично дружество, на Германското урологично дружество 
и на Европейската асоциация по урология. Основател и организатор на ежегодните “Майски 
варненски урологични дни” (1984).

ГРАДЕВА, д-р Ралица Богомилова, асистент
Катедра по обща медицина
Родена е на 24.10.1967 г. в гр. Русе. Завършва езикова гимназия с английски език в Русе и медицина 
във Варна през 1994 г. Има придобита специалност по ортопедия и травматология (1994-1998). 
От 1998 г. е избрана за асистент в Катедрата по обща медицина на МУ-Варна.

ГРИГОРОВ, Асен Димитров, физик, асистент
Катедра по рентгенология и радиология
Роден е през 1938 г. в гр. Варна. Завършва гимназия във Варна и физика в Софийски университет 
“Св. Кл. Охридски” през 1961 г. Научен сътрудник (асистент) в Катедрата по рентгенология и 
радиология (сектор „Радиология“) на МУ-Варна (1972-1995).

ГРИГОРОВ, д-р Григор Христов, д.м.н., професор 
Катедра по хирургични болести, ФМ 
Роден на 30.07.1923 г. в София. Завършва гимназия в Охрид и медицина в София (1949). 
Придобита специалност – обща хирургия и урология. Ординатор хирург последователно във 
военните болници Русе (1950–1951), Бургас (1951) и Пловдив (1952–1953). Асистент в Катедрата 
по хирургически болести на ВМИ-Пловдив (1953), доцент (1966) и професор (1985). Ръководител 
на Клиниката по стомашно-чревна хирургия в състава на Катедрата по хирургически болести 
на МУ-Варна (1966–1974). Организира и ръководи хирургическа клиника в Окръжна болница 
-–Бургас (1974–1980). Професор в Катедрата по хирургически болести на МУ-Варна (1980 
до пенсионирането си 1988). Защитава кандидатска дисертация (1963) на тема: „Върху 
хирургическото лечение на травматичните стриктури на уретрата у мъжа“ (научен ръководител 
проф. Янко Добрев) и докторска дисертация (1983) на тема: „Хирургически усложнения на някои 
паразитни заболявания на тропика и НР България и тяхното лечение“. Основните му научни 
разработки са в областта на стомашно-чревната хирургия и урологията. Под неговото научно 
ръководство е защитена една кандидатска дисертация (д-р Сербезов). Участник в Българската 
медицинска бригада във Виетнам (1956–1957) и ръководител на бригадата (1969–1970). 
Ръководител на група български специалисти и в Република Мали (1961–1962). Председател на 
хирург. научно дружество –Варна.

ГРИГОРОВ, д-р Йото Дилчев, професор
Катедра по дерматовенерология
Роден е на 13.05.1914 г. в с. Радотина, Софийско. Завършва медицина в МУ-
София през 1939 г. Има придобита специалност по дерматовенерология. 
Работи като участъков лекар в с. Страхилово, Свищовско (1939-1942), 
участъков лекар в с. Момина баня, Ихтиманско (1942-1945) и ординатор 
в кожна клиника на МУ-София (1945-1948). Избран е за асистент в 
Катедрата по кожни болести на МУ-София през 1948 г. Хабилитиран е като 
доцент (1963) и професор (1968). От 1963 г. е основател и ръководител на 
Катедрата по дерматовенерология на МУ-Варна до пенсионирането си през 
1976 г. Основните научни проблеми, които разработва, са в областта на 
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венерическите болести (сифилис), микотичните и професионалните заболявания. Под негово 
научно ръководство са хабилитирани двама от неговите сътрудници (проф. Пенев и доц. Попов).

ГРИГОРОВ, Евгени Евгениев, д.м., маг.-фарм., доцент
Катедра по организация и икономика на фармацията, ФФ; национален 
консултант по болнична фармация (2016–2019); секретар на Комисията по 
оценка на здравните технологии (2016–2019). 
Роден на 28.05.1979 г. в София. Завършва с отличие Втора английска 
езикова гимназия „Томас Джеферсън“ – София (1997) с профил „Химия и 
биология“. Дипломира се като магистър-фармацевт в МУ-София (випуск 
2002). Завършва втора магистратура „Здравна политика и мениджмънт на 
здравеопазването“ (2005) в Нов български университет (НБУ). Придобива и 
второ висше образование с ОКС „бакалавър“ по икономика със специалност 
„Финанси“ (2013) и „магистър“ по икономика със специалност „Стопанска 

логистика“ (2017) от Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Придобива ОНС 
„доктор“ (2014) с дисертация: „Проучване и фармакоикономическа оценка на профилактиката 
на рисковите фактори и терапията при ИБС“. Има признати четири специалности в областта 
на здравеопазването: „Организация и икономика на дистрибуторската и аптечната практика“ 
(2006), „Клинична фармация“ (2009), „Икономика на здравеопазването“ (2012) и „Организация и 
икономика на фармацевтичното производство“ (2020). Владее английски и френски език. Ползва 
руски език. Асистент (2007), ст. асистент (2010) и гл. асистент (2011) в Катедрата по организация и 
икономика на фармацията при МУ-София. Доцент в МУ-Варна (2015). Има над 120 научни труда 
и повече от 100 участия в научни конгреси, както и съавторство в 5 учебни помагала. Основните 
му научни интереси и статии са в областта на социалната фармация, фармакоикономиката, 
фармакоепидемиологията и медицинските изделия. Член на български и международни 
професионални и научни дружества и асоциации – ЕАНР, EIPG, BMU, БНДФ, БАОЗ, БАЛИ, БФС 
и др. Член на факултетния и програмния съвети на Факултет „Фармация“ към МУ-Варна. Член 
на УС на ПОБФБ. Член на УС на ВСФ. Главен редактор на сп. „Болнична фармация“ и член на ред. 
колегиите на редица други научни списания.

ГРИГОРОВА, д-р Мария Ванкова, д.м., асистент 
Катедра по анатомия и клетъчна биология, ФМ, хоноруван преподавател в 
Катедрата по анатомия и клетъчна биология 
Родена през 1956 г. в София. През 1962 г. семейството й се премества във 
Варна във връзка с основаването на Висшия медицински институт – Варна, в 
който баща й е основател и ръководител на Катедрата по анатомия на човека, 
а майка й – от първите асистенти в Катедрата по хистология и ембриология. 
Завършва I Езикова гимназия – Варна, английска паралелка (1975), ВМИ-
Варна (1981, първенец на випуск). Асистент в Катедра „Анатомия, хистология 
и ембриология” (март 1982). Взема специалност „Анатомия на човека“ (1986). 

От 1989 г. е гл. асистент в катедрата. Председател на клуба за ТНТМ при ВМИ-Варна (1983–1988). 
Научните й проучвания са в следните направления: ултраструктура на кръвоносните съдове на 
панкреаса, промени в съдовата стена при увреждане на ендотела и влияние на хипертонията 
ендотелина и серотонина върху тях, експерименти върху клетъчни култури от съдови ГМК. 
Има специализации във Мюнстер, ФРГ и Париж, Франция. Защитава дисертация (1995) на тема 
„Интимална пролиферация след увреждане на ендотела. Влияние на хипертонията и серотонина“ 
за присъждане на научна степен „кандидат на медицинските науки“. През 1998 г. заминава със 
семейството си за САЩ, където преподава анатомия и хистология в New Jersey Medical School в 
Нюарк, а 2009–2010 г. се включва в преподаването по анатомия в King’s College и Unversity College, 
Лондон, Великобритания. Хоноруван преподавател към Катедра „Анатомия и клетъчна биология“ 
при МУ-Варна (от 2011). Автор е на учебник „Anatomy of the Central Nervous System“, на няколко 
ръководства за практически занятия на български и английски, на превода на английски език на 
„Topographic Anatomy“ (V.Vankov, K.Ichev); научен редактор на учебник „Анатомия на човека“, В. 
Ванков, Г. Гълъбов.
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ГРОЗДАНОВ, Стоян Стоянов, преподавател 
УС „Зъботехник“, МК 
Завършва специалност,,Зъботехника“ в ПМИ – Варна (1993). От 1995 г. е 
преподавател по специалността. Придобива бакалавърска степен (2000) 
по здравни грижи във ВМИ–Пловдив. Участва в практическото обучение 
по Технология на зъбните протези, Зъботехническо материалознание и 
Анатомия и морфология на зъбите с рисуване, скулптиране и моделиране. 
Води и лекционния курс по Анатомия и морфология на зъбите с рисуване, 
скулптиране и моделиране (2001–2003). 

ГРОЗДЕВА, д-р Деница Неделчева, асистент 
УС по патология, дентална алергология и физиотерапия, Катедра по 
консервативно зъболечение и орална патология, ФДМ 
Университетски център по източна медицина
Родена на 19.11.1976 г. във Варна. Завършва медицина в МУ-Варна (2001). 
Придобива специалност „Физикална и рехабилитационна медицина“ 
(2009). От 2010 г. е асистент в Катедра „Консервативно зъболечение и детска 
дентална медицина“ към ФДМ на МУ-Варна, а от 2013 г. в новосформираната 
Катедра „Консервативно зъболечение и орална патология“. Допълнителните 
й квалификации са по акупунктура, традиционна китайска медицина 

и Аюрведа, мануална медицина, лазертерапия, електродиагностика/електростимулация, 
физиотерапия в денталната практика и медиация в лечебния процес. Основни научни интереси 
- в областта на интегративната медицина, темпоромандибуларните нарушения и комплексния 
подход към денталното здраве. Внедрени методики при функционални нарушения на 
темпоромандибуларната става, репродуктивно здраве, Алцхаймер и деменция. Сертифициран 
обучител по акупунктура в системата на следдипломно обучение на МУ-Варна. Има над 15 научни 
публикации и участия в 7 международни и национални научни форуми. Член на БЛС, Асоциация 
по физикална и рехабилитационна медицина (АФРМ) и Canadian apitherapy association.

ГРОЗДЕВА, д-р Кера Петрова, д.м., доцент
Катедра по хигиена и епидемиология, ФОЗ 
Родена на 11.08.1945 г. в с. Веселин, Варненско. Завършва гимназия във 
Варна и медицина в МУ-Варна (1969). Придобити специалности – обща 
хигиена и хигиена на детско-юношеската възраст. Участъков педиатър в 
гр. Дулово, Силистренско (1970–1971). Асистент в Катедрата по хигиена 
на МУ-Варна (1971), доцент(2001). Защитава кандидатска дисертация 
(1979) на тема: „Влияние на замърсяването на атмосферния въздух върху 
физическото развитие и здравното състояние на деца и ученици от 3- до 
14-годишна възраст от район с развита химическа промишленост“ (научен 

ръководител проф. Вл. Бояджиев). Основни научни разработки - хигиената на децата – физическо 
развитие и дееспособност, здравно състояние, акцелерация, професионално ориентиране и 
др.; затлъстяването сред детското население. Съавтор е на учебните помагала „Ръководство 
за практически упражнения по хигиена за студенти по медицина“ (2 издания) и „Ръководство 
по хигиена и професионални болести“. Член на дружеството по хигиена, СУБ и на European 
Anthropological Association.

ГРОЗДЕВА-ФОТЕВА, Диана Нейчева, асистент 
УС „Медицинска сестра“, Катедра по здравни грижи, ФОЗ 
Родена през1969 г. в Добрич. Завършва ИЗК-Варна в специалност „Детска 
медицинска сестра” (1990). Придобива колежанско образование с 
професионална квалификация „специалист” в МК-Добрич (2005). Завършва 
магистратура в специалност „Административен и здравен мениджмънт” във 
ВТУ (2000). Придобива квалификация „Учител“ в ШУ „Еп. К. Преславски” 
(2002). Дипломира се (2013) в магистърската програма на специалност 
„Управление на здравните грижи“ в МУ-Варна. От 1996 г. е преподавател 
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в МК-Добрич. През 2005 г. преминава на същата позиция в МК във Варна. Преподавател 
(2006), АД „асистент“ (2018) в Катедра „Здравни грижи” към ФОЗ на МУ-Варна. Основни 
научни разработки - педиатрични сестрински грижи и медицинската педагогика. Участва в 
регионални и национални проекти. Има завършени над 20 курса за следдипломно обучение. 
Член на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи с втори сертификат, 
Българската асоциация по обществено здраве, БНДОЗ, EUPHA.

ГРУДЕВА, Маринела Иванова, д.п., професор 
Катедра по логопедия и медицинска педагогика, ФОЗ 
Родена през 1955 г. във Варна. Завършва специалност „Българска филология“ 
с ОКС „магистър“ и втора специалност „История“ във ВТУ „Св.св. Кирил и 
Методий“, специализация по социална педагогика (1996) в СУ, ЦИУУ-София. 
Основни научни интереси - обща педагогика, андрагогия, медицинска 
педагогика и методика на обучението по практика на здравните специалисти, 
академично преподаване и аксиология. Член на СУБ, секция „Медицина“ на 
МУ-Варна и на Асоциацията на професорите от славянските страни (АПСС-
АPSC). Има над 120 научни публикации и над 60 участия в международни и 

национални научни форуми. Под нейно ръководство са защитени три дисертации. Носител е на 
награди на Областния съвет на БЧК и на Община Варна.

ГРУПЧЕВ, д-р Димитър Иванов, гл. асистент
Катедра по очни болести
Роден е на 13.08.1935 г. в гр. Балчик. Завършва гимназия в гр. Балчик през 1954 
г. и медицина в Медицинска академия – София през 1961 г. Има придобита 
специалност по офталмология (1968). Работи като завеждащ очен кабинет в 
гр. Балчик (1962-1965) и ординатор в очно отделение на Окръжна болница 
– Варна (1965-1968). Избран е за асистент в Катедрата по очни болести на 
МУ-Варна през 1968 г. Научната му работа е посветена на флуоресцентната 
ангиография на ретината, която въвежда за пръв път в България заедно с 
проф. Константинов. Организира фотолаборатория към Катедрата по очни 

болести. Внедрява в клиничната практика редица лечебни методики, приложими с аргонов лазер 
– коагулатор. Пенсионира се през 1998 г. Починал през 2001 г.

ГРУПЧЕВ, д-р Димитър Иванов, асистент 
УС „Медицински оптик“, МК Специализант по очни болести и ръководител 
на УС „Mедицински оптик“
Завършва медицина в МУ-Варна (2016), специалист по очни болести (2020). 
Преподавател от 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 (2019). Съавтор е в учебник по 
очни болести за студенти по медицина. Прилагайки мениджърски умения, 
той работи за въвеждане на електронното здравеопазване и оптимизиране 

на работата чрез използване на медицински оптици и оптометристи в различни спомагателни 
за хирурзите дейности. Специалните му интереси са: сложна оптична корекция, включително 
калкулация и имплантация на „премиум лещи“ и пластични процедури. 

ГРУПЧЕВА, д-р Христина Николова, д.м.н., FEBO, FICO(Hon), FBCLA, 
FIACLE, професор 
Ръководител катедра по очни болести и зрителни науки, ФДМ; зам.-ректор 
„Научна дейност“ 
Родена през 1968 г. в гр. Варна. Завършва МУ-Варна (1992),  специалист 
по очни болести (1996). 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 
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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”. Зам.-
управител на „Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна“ ЕООД 
(2003), и асистент в Катедрата по неврохирургия, УНГ и очни болести. Доцент (2006), доктор 
на медицинските науки (2009), професор (2010) и  магистър по „Здравен мениджмънт“ (2011). 
Ръководител на Катедрата по очни болести и зрителни науки към МУ-Варна от 2011 г. Заместник-
ректор „Иновации и транслационна медицина“ (2014), управител на „Специализирана болница 
по очни болести за активно лечение – Варна“ ЕООД (2019). 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 FICO, 
FIACLE, 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 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”.

ГУГЛЕВА, Вилиана Едуардова, маг.-фарм., асистент 
УС по технология на лекарствените форми и биофармация, Катедра по 
фармацевтични технологии, ФФ 
Родена през 1987 г. във Варна. Завършва фармация в МУ-София (2011). По 
време на следването си провежда допълнителна специализация – профил 
„Промишлена фармация“. Има придобита специалност по технология 
на лекарствата с биофармация. Основните й професионални и научни 
интереси са в областта на оптимизиране процеса на лекарствено доставяне 
на база наноразмерни лекарство-доставящи системи, везикуларни носители, 
съвременни лекарствени форми – in situ гели. Член на БФС. Има 8 научни 

публикации, сред които публикации в списания с импакт фактор и в реферирани списания, 
участия в над 10 национални научни конгреси, съавтор е на 4 учебни тетрадки и 2 сборника с 
тестови въпроси по „Технология на лекарствените форми“ за студенти по фармация. 

ГУГЛЕВА, д-р Магдалена Норман, асистент 
Катедра по клиника на протетичната дентална медицина, ФДМ 
Родена 1992 г. във Варна. Завършва Първа езикова гимназия – Варна (2011) 
и МУ-София (2017), специалност „Дентална медицина“. Редовен асистент 
в Катедра „Клиника на протетична дентална медицина“ към ФДМ-Варна 
от 2018 г. Води практически упражнения по дисциплината – БЕО и АЕО. 
Специализант по протетична дентална медицина от 2019 г. Зачислена е за 
редовна докторантура към катедрата 2020 г. Член на БЗС.

ГУГЛЕВА, д-р Теодора Стоянова, асистент 
Катедра по образна диагностика, интервенционална рентгенология и 
лъчелечение, ФМ 
Родена на 3.01.1988 г. Завършва МГ-Варна (2006) и МУ-Варна (2014). Лекар 
в Клиниката по лъчелечение на УМБАЛ „Св. Марина” – Варна от септември 
2016. Лекар-специализант (от октомври 2016), асистент (от февруари 2017) в 
Катедрата по образна диагностика. Владее английски език.
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ГЪЛЪБОВ, д-р Иван Тенчев, д.м., доцент
Катедра по педиатрия 
Ръководител на Катедрата по педиатрия; зам.-главен лекар и главен лекар 
на Варненската ниверситетска болница
Роден е на 31.12.1948 г. в Горна Оряховица. Завършва Техникум по 
индустриална химия във Варна и медицина във Варна (1973). Придобита 
специалност по педиатрия. Специализира в София, Виена и Прага. Асистент 
в Катедрата по детски болести на МУ-Варна (1975). Хабилитиран като доцент 
(1993). Ръководител на Клиника по пулмология, нефрология и неврология 
на Катедрата по педиатрия (1993-2000) и ръководител на Катедрата по 

педиатрия и медицинска генетика (2000-2012). Защитава дисертация (1990) на тема “Клинично 
значение на количествените цитологични проучвания при ОЛЛ в детската възраст” (научни 
ръководители доц. Дянков и проф. Кильовска). Научни разработки - в областта на детската 
пулмология и онкохематология и бронхиална астма в детската възраст. Под негово ръководство е 
защитена една дисертация (д-р Маринов). Член е на редколегията на сп. ”Педиатрия”. Председател 
на Дружеството на българските химиотерапевтици и член на Световната и Европейската 
асоциация по химиотерапия, зам.-председател на Българска педиатрична асоциация, секретар 
на Обществото за борба с левкемиите и туморите в детска възраст, член на УС на Дружеството 
за борба с муковисцидозата, вицепрезидент на ИМАБ. Зам.-главен лекар (1987-1990) и главен 
лекар (1990-1995) на Варненска университетска болница. Гост-професор в Скопския университет 
– Македония. Зам.-председател на БЛС-Варна (1996-1998), председател на районната колегия на 
БЛС-Варна и зам.-председател на Централния съвет на БЛС от 2002 г.

ГЪЛЪБОВА, д-р Евелина Тенчева, д.м., гл. асистент
Катедра по психиатрия и медицинска психология
Родена е на 02.04.1945 г. в с. Долна Оряховица, Великотърновско. Завършила е медицина във Варна 
през 1970 г. Има призната специалност по психиатрия (1979). Избрана е за асистент в Катедрата 
по психиатрия и медицинска психология на МУ-Варна през 1974 г. Защитава кандидатска 
дисертация през 1985 г. на тема ”Спектрален анализ на ЕЕГ при шизофренно болни” (научен 
ръководител проф. Вл. Иванов). Починала е на 18.11.2001 г.

ГЪЛЪБОВА-НИКОЛОВА, д-р Мартина Иванова, асистент 
Катедра по педиатрия, ФМ 
Родена в Бургас. Завършва I Езикова гимназия – Варна (1993), МУ-Варна 
(1999, отличник на випуска). Лекар асистент във Втора детска клиника на 
УМБАЛ „Св. Марина“ (1999–2020). От 2000 г. до момента е асистент в Катедра 
по педиатрия на МУ-Варна. Придобива специалност „Детски болести“ (2004), 
„Клинична алергология“ (2006), „Детска пневмология и фтизиатрия“ (2013). 
Участва в български и международни форуми. Интересите й са в областта на 
клиничната алергология и детските пулмологични заболявания. Членство: 
БЛС, БПА, Дружество по детска пневмология и фтизиатрия; Асоциация на 
българските алерголози.

ГЪРБАТОВА, д-р Надежда Стоянова, асистент 
Катедра по анатомия и клетъчна биология, ФМ 
Родена на 2.06.1960 г. в Добрич. Завършва гимназия в Добрич и медицина във Варна (1984). 
Придобита специалност – анатомия и хистология. Лекар в Окръжна болница – Добрич (1984-
1990). Асистент в Катедрата по анатомия и хистология на МУ-Варна (1990). От 1999 г. е на работа 
в САЩ.
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ГЪРДЕВСКА, д-р Венета Кръстева, д.м., доцент 
Катедра по микробиология и вирусология, ФМ Катедрата по микробиология на МУ-Варна 
Катедрата по микробиология на филиалния мед. факултет –Добрич 
Родена на 10.10.1936 г. в с. Варвара, Пазарджик. Завършва медицинско училище в Хасково 
и медицина в Пловдив (1960). Придобита специалност – микробиология и вирусология. 
Специализира в Москва, Чехия и Унгария. Ординатор в Градска болница – Димитровград 
(1960-1962), педиатър в Окр. болница – Варна (1962–1963). Научен сътрудник в Катедрата по 
микробиология на МУ-Варна (1964). Доцент (1978), ръководител на Катедрата по микробиология 
на филиалния мед. факултет –Добрич (1978–1992). Доцент в Катедрата по микробиология на 
МУ-Варна (1992 до пенсионирането си, 1998). Защитава кандидатска дисертация (1977) на тема: 
„Диференциално-дензитометрични и цитологични проучвания върху клетки от ЧЕБ, заразени 
с ДНК и РНК – адено, ЕСНО, грип и парагрип“ (научни ръководители доц. Чакъров и проф. 
Капрелян). Член на СУБ.

ГЪРДЕВСКА-НЕДЕВА, д-р Диана Маринова, гл. асистент
Катедра по рентгенология и радиология
Родена е на 16.01.1958 г. в гр. Димитровград. Завършва езикова гимназия с 
френски език във Варна и медицина във Варна през 1982 г. Има придобита 
специалност по рентгенология. Работи като ординатор-микробиолог в ХЕИ-
Добрич (1982-1983). Избрана е за асистент в Катедрата по рентгенология 
и радиология на МУ-Варна през 1983 г. Член е на Научното дружество по 
рентгенология и радиология.

ГЪРДЕВСКИ, д-р Марин Иванов, д.м.н., професор 
Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология, 
ФМ 
Роден на 2.05.1931 г. в с. Медово, Старозагорско. Завършва гимназия в гр. 
Чирпан и медицина във ВМИ-Пловдив (1956). Придобита специалност – 
патоанатомия. Специализира в София, Прага, Москва и Берн. Участъков 
лекар в с. Черна гора, Старозагорско (1956–1957), участ. терапевт (1957–
1959), зам. главен лекар (1959–1960) и завеждащ патоанатомично отделение 
в Градска болница – Димитровград (1960–1962). Асистент (1962), доцент 
(1973), професор (1987), ръководител (1978 до пенсионирането си, 1999) 

на Катедрата по патоанатомия. Зам.-ректор на МУ-Варна (1975–1983). Защитава кандидатска 
дисертация (1970) на тема „Морфологични особености на пневмониите у новородени“ (научен 
ръководител проф. К. Попов) и докторска дисертация на тема „Морфологични аспекти на 
острата дихателна недостатъчност у новородени деца от белодробни причини“ (1986). Под 
негово научно ръководство са защитени 2 кандидатски дисертации (д-р Бръчкова и д-р Генев) 
и са хабилитирани 4 негови сътрудници (проф. Ангелов, проф. Маневска, доц. Софтова, доц. 
Бръчкова). Основните научни проблеми, които разработва, са в областта на детската патология, 
белодробната и онкопатологията и причините за детската смъртност. Съавтор е на монографията 
„Ранна диагноза на бъбречните заболявания“ и на „Учебник по обща и клинична патология“ (пет 
издания). Дългогодишен член на СНС по морфология.

ГЪРКОВСКИ, д-р Мите Мирков, асистент 
Катедра по сърдечно-съдова хирургия и ангиология, ФМ 
Дипломира се в Тракийски университет – Стара Загора (2005 ). Работи в 
отделение по хирургия на МБАЛ – Гълъбово (2006-2008). Член на екипа на 
Клиниката по кардиохирургия към МУ-Варна (от 2008), а от 2019 г. е асистент 
към КССХА. Член на Членува в БДКХ и БАГССХ. 
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ГЮРОВ, д-р Георги Спасов, гл. асистент 
Катедра по анатомия и клетъчна биология, ФМ 
Роден на 2.10.1932 г. в с. Радомирци, Плевенско. Завършва гимназия в 
Луковит и медицина в София (1957). Придобита специалност – анатомия. 
Специализира във Варшава. Гл. лекар на участ. болница – с. Сенокос, Добричко 
(1957–1958) и зам. гл. лекар и ординатор в хир. отделение на Р. болница – 
Балчик (1958–1962). Асистент в Катедрата по анатомия на МУ-Варна (1962). 
Пенсионира се през 1993 г. Основните му научни разработки са посветени на 
проучванията на преустройството на аортната и коронарната съдова стена 
след експериментална коарктация на абдоминалната аорта. Създател е на 
специализирана експериментална операционна за опитни животни (кучета) 
в МУ-Варна. Член на научното дружество по анатомия.

ДАВИДОВА, д-р Жарина Давидова, асистент 
Катедра по ортодонтия, ФДМ 
Родена 1986 г. в Добрич. Завършва дентална медицина в МУ-София (2012). 
Редовен асистент в Катедра „Ортодонтия“ в МУ-Варна 2018–2020 г. Основните 
й професионални и научни интереси са в областта на ортодонтията 
(биомеханика и сегментни техники). Член на: БОО и БЗС. Владее английски и 
немски език. Има участия в 18 международни/национални научни конгреси.

 
ДАВИДОВА, д-р Илияна Георгиева, гл. асистент 
Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, ФМ 
Родена на 6.08.1952 г. Завършва III гимназия във Варна и медицина във 
ВМИ-Варна (1976). Придобива специалност по вътрешни болести (1982) и 
гастроентерология и диетика (1984). Завеждащ СЗУ в с. Стожер (1976–1978). 
Асистент (1978), ст. асистент (1983) и гл. асистент (1985) в КПВБ при филиал 
на ВМИ в Добрич (1978–1985). Завеждащ вътрешно отделение на Клиниката 
по вътрешни болести при МБАЛ „Св. Марина“ (от 2002). Научната й работа е 
посветена на верифициране на ехографски доказани чернодробни метастази 
чрез тънкоиглена аспирационна биопсия (ТАБ); проучвания на различни 
медикаменти в областта на гастроентерологията.

ДАМЯНОВА, д-р Добринка Миткова, д.м., гл. асистент
Катедра по детска дентална медицина, ФДМ 
Родена 1973 г. във Видин. Завършва с отличие дентална медицина във ФДМ, 
МУ-София (1997). Има две придобити специалности: по обща дентална 
медицина и детска дентална медицина. Гл. асистент в Катедра „Детска дентална 
медицина“ от 2008 г. Специалист по обща дентална медицина и детска 
дентална медицина, курсов ръководител на студентите от 3-ти курс БЕО 
(2009–2015). Основните й професионални и научни интереси са в областта 
на детската дентална медицина – дентална профилактика, неоперативно и 
оперативно лечение на зъбния кариес, кариесология и ендодонтия в детска 

възраст. Внедрени методики и иновации в практиката има за приложение на лаковете в детска 
възраст за превантивно и неоперативно лечение; методи на оперативно лечение на временните 
зъби. Член на: БЗС, Национално сдружение на лекарите по детска дентална медицина, European 
Organisation for Caries Research (ORCA), БНДДМ, СУБ. Има над 55 научни публикации, една 
монография, участия в над 19 международни и национални научни конгреси.

ДАМЯНОВА, д-р Елена Николова, гл. асистент
Катедра по психиатрия и медицинска психология
Родена е на 19.01.1952 г. в гр. Велико Търново. Завършва гимназия във В. Търново и медицина 
във Варна през 1976 г. Има придобита специалност по психиатрия. Специализира в Швейцария. 
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Работи като участъков лекар в с. Чернево, Варненско (1976-1979) и като терапевт в Курортна 
поликлиника – Варна (1979-1981). Избрана е за асистент в Катедрата по психиатрия на МУ-Варна 
през 1981 г. Основните й научни разработки са по проблемите на афективните разстройства, 
шизофренията и съдовите психози.

ДАНГОВА, Ивета Димитрова, медицински лаборант 
Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология, ФМ
Родена е през 1974 г. в гр. Варна. Завършва Медицински колеж – Варна със специалност 
„Медицински лаборант“ (1995). Придобива бакалавърска степен със специалност „Управление 
на здравни грижи“ в МУ-Варна (2009). Има магистърска степен по маркетинг от Шуменски 
университет „Епископ Константин Преславски“. 

ДАНЕВ, д-р Иван Събев, д.м., гл. асистент 
УС по гастроентерология, хепатология и хранене, Втора катедра по вътрешни болести, ФМ 
Роден на 24.07.1936 г. в с. Костанденец, Русенско. Завършва гимназия в Попово и медицина 
във Варна (1965). Придобити специалности – вътрешни болести (1974) и гастроентерология. 
Специализира в София. Участъков лекар в Кубрат и с. Цар Калоян, Разградско (1965–1968). 
Стажант-асистент (1968) и редовен асистент (1971) в Катедрата по вътрешни болести и 
терапия на МУ-Варна. Асистент в Клиниката по гастроентерология на обединената Катедра 
по вътрешни болести (1973). Защитава кандидатска дисертация (1993) на тема: „Клинични, 
функционални и морфологични промени в горния гастроинтестинален тракт при хроничен 
алкохолизъм” (научен ръководител проф. Г. Върбанов). Основните му научни разработки 
са свързани с възпалителните и онкологичните заболявания на храносмилателната система, 
язвената болест на стомаха и ендоскопската диагностика в гастроентерологията. Съавтор е на 
монографията „Психосоматичната зависимост“. Член на научните дружества на интернистите и 
на гастроентеролозите. Пенсионира се през 1996 г.

ДАНЕВА, д-р Йорданка Христова, старши асистент
Катедра по химия и биохимия
Родена е на 29.03.1955 г. в гр. Разград. Завършва медицина във Варна през 1979 г. Има придобита 
специалност по биохимия (1990). Асистент в Катедрата по химия и биохимия на МУ-Варна (1983-
1992).

ДАНОВ, д-р Владимир Любенов, д.м., професор 
Катедра по сърдечно-съдова хирургия и ангиология, ФМ 
Завършва медицина в Медицинска академия – София. Работи и специализира 
в Германия. Ръководи Клиниката по кардиохирургия във Варна (юни 2005 
– март 2008). Хабилитира се в МУ-Варна, след което от 2008 г. оглавява 
кардиохирургия в МБАЛ „Св. Анна“ – София, а от 2018 г. в Болница „Сърце 
и мозък“ в Плевен. 

ДАНЧЕВА, д-р Живка Мезан, д.м., гл. асистент 
Катедра по образна диагностика, интервенционална рентгенология и 
лъчелечение, ФМ 
Гл. асистент в Катедра „Образна диагностика и лъчелечение“ към МУ-Варна 
от 2016 г. до момента 
Родена 1979 г. в гр. Велики Преслав. Завършва с отличие медицина в МУ-
Плевен (2005). Придобива специалност по нуклеарна медицина (2010). 
Защитава ОНС „доктор“ (2012) под ръководството на проф. д-р Анелия 
Клисарова, д.м.н., на тема „Метаболитна радиофармацевтична терапия с 
89Sr (метастрон) при болезнени костни метастази“. Участва в екипа, който 
въвежда в България ПЕТ/КТ (2009). Взема участие в курсове на обучение, 
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провеждани от IAEA, семинари на Европейското училище по нуклеарна медицина, организирани 
от EANM, както и сертифицирани онлайн курсове за продължаващо медицинско обучение. 
Владее английски език и има добра компютърна грамотност. Създател и администратор е на 
сайта на дружеството по нуклеарна медицина. Член на Българското дружество по нуклеарна 
медицина (БДНМ), ЕANM, WiN България – Сдружение „Жените в ядрената индустрия – 
България, българската асоциация на WiN Global“.

ДАСКАЛОВ, д-р Димчо Петров, д.м., професор 
Катедра по физиология и патофизиология, ФМ, Катедра по физиология 
Основател и пръв ръководител на Катедрата по физиология на ВМИ-Варна 
(1961 г. до пенсионирането му, 1989) 
Роден през 1923 г. в с. Косарка, Габровско. Завършва медицина в Медицински 
факултет – София (1949). Придобита специалност – физиология. 
Специализира в Букурещ (1957), Берлин (1961), Англия (1967) и Унгария 
(1971). Аспирант по физиология в Катедрата по физиология на ВМИ-София 
(1949–1953), научен сътрудник в Института по физиология на БАН (1953–
1961). Хабилитиран е като ст. н. с. ІІ степен (1961), доцент (1962) и професор 

(1966). Защитава кандидатска дисертация (1953). Под негово научно ръководство са защитени 
4 дисертации и са хабилитирани 3 негови сътрудници. Научните му разработки са посветени 
главно на физиологията на вегетативната нервна система, биоритмите, ядрените полимери 
(хистони, ДНК) и тяхното влияние върху физиологичните функции и др. Автор на учебниците 
„Физиология на човека“ и „Физиология”. Председател на Дружеството по физиология във Варна 
и член на СНС на ВАК по физиология, патофизиология и фармакология. 

ДАСКАЛОВ, д-р Иван Георгиев, д.м., асистент
Катедра по детски болести
Роден е през 1929 г. в гр. Свищов. Завършва медицина в София през 1953 г. Има придобита 
специалност по педиатрия. Асистент в Катедрата по детски болести на МУ-Варна (1963-1975). 
Защитава кандидатска дисертация през 1974 г. на тема ”Клинично значение на апекскардиографията 
при първичните ревмокардити в детската възраст” (научен ръководител проф. Ст. Димитров). 
Основните му научни разработки са по проблемите на детската кардиология. От 1975 г. преминава 
на работа в Детска ревматологична болница в Банкя, Софийско.

ДАСКАЛОВА, д-р Светлана, гл. асистент 
Катедра по социална медицина и организация на здравеопазването, ФОЗ 
Родена през 1957 г. във Варна. Завършва езикова гимназия (английски език) във Варна и медицина 
в МУ-Варна (1982). Придобита специалност – социална медицина. Асистент в Катедрата по 
социална медицина на МУ-Варна (1988). От 1991 г. живее и работи във Финландия.

ДАСКАЛОВА, Марина Димитрова, биолог
Катедра по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика, ФФ
Завършва специалност „Биология и химия“ в Шуменски университет 
„Епископ Константин Преславски“ (1996). Професионалните ú интереси са 
свързани с биохимията, работата с експериментални животни, практическите 
упражнения със студентите по медицина, дентална медицина и фармация.

ДАФИНОВА, Димка Янкова, физик, ст. асистент
Катедра по физика и биофизика, ФФ 
Родена на 20.03.1956 г. във Варна. Завършва физика в СУ (1981). Асистент в Катедрата по физика 
и биофизика на МУ-Варна (1982–1997).
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ДЕЛЕВА, д-р Надежда Савова, д.м., професор
Катедра по нервни болести и невронауки
Родена на 29.09.1947 г. в гр. Шумен. Завършила медицина във ВМИ – Варна 
през 1971 г. От 1972 до 1992 г. е асис- тент в Клиника по нервни болести 
към Катедрата по неврология и сътрудник в електронно-микроскопската 
лаборато- рия на МУ – Варна, от 1991 г. е старши научен сътрудник II 
степен, а доцент - от 1996 г. От 2000 г. е ръководител на съ- щата катедра. 
Придобити специалности: неврология – 1976 г. Провела е специализация на 
тема “Ултраструктурна па- тология на мозъчните тумори” в НИИ “Гамалея” 
Москва. През 1983 г. защитава дисертационен труд на тема: „Менин- геални 

тумори - ултраструктура и белези на злокачественост“. Издадени 2 монографии: „Ултраструктура 
на менингео- мите. Атлас“ – 2010 г. „Подходи в изследването на езиковите функции при мозъчни 
увреждания“ – 2011 г. Има над 300 публикации; съавтор в 5 учебника по неврология и множество 
участия в чуждестранни, национални и регионални на- учни конгреси и конференции. Основни 
научни разработки са в областта на: невроонкология; ултраструктура; невро- лингвистика; 
когнитивни невронауки; невродегенерация; множествена склероза; деменция; паркинсонова 
болест; съв- ременни невроизобразяващи методи. Член на: БЛС, АС, НС и ФС на МФ на МУ - 
Варна, член и представител за Бълга- рия в научния панел по невроонкология на Европейската 
асоциация на неврологичните асоциации, (EFNS) от 1998 г., член на Европейската асоциация 
по невроонкология (EANO) – 2002 г. Учредител и председател на Българската асоциа- ция 
невроонкология – 2002 г., член на УС на Българското научно дружество по неврология – от 2001 
г., секретар на Българското научно дружество по неврология-клон Варна – 1985 г., председател 
на Българското научно дружество по неврология-клон Варна – 2003 г. Член на Сдружение 
българска асоциация множествена склероза, Българското дружес- тво по главоболие, Асоциация 
по двигателни нарушения, Българското дружество против епилепсия, Консултативния съвет 
на Борда на Българското дружество против епилепсия, иницативните и експертните съвети 
на Националните консенсусни конференции за множествена склероза, паркинсонова болест, 
епилепсия, деменции, главоболие, болки в гърба и кръсто, мозъчносъдови заболявания и др. От 
2000 г. е член на СНС по неврология и психиатрия към БАН и на Комисията за провеждане на 
държавни изпити за специалността Неврология, а по-късно за специалността обща меди- цина 
и рецензент по конкурси на СНС по неврология и психиатрия към ВАК. Главен медицински 
консултант и член на редица неправителствени организации, ангажирани с проблемите на лица 
с неврологични заболявания и такива в не- равностойно положение. Удостоена е с Диплом 
за почетен член на Академичната общност по случай 40-годишнината от създаването на МУ- 
Варна и с Диплом от Световната федерация по неврология за успешно участие в програмата за 
продължаващо медицинско образование.

ДЕЛИЙСКИ, д-р Михаил Цанев, д.м., доцент 
Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, ФМ 
Роден на 12.08.1940 г. в Стара Загора. Завършва гимназия в Стара Загора 
и медицина в МУ-Пловдив (1966). Признати специалности по вътрешни 
болести, нефрология и клинична хематология. Участъков лекар в с. Синдел 
и с. Житница, Варненско, и ординатор във вътрешно отделение на Градска 
болница – Варна (1967–1973). Асистент в Катедрата по вътрешни болести 
на МУ-Варна (1974). Научен сътрудник (1981–1985) към Координационния 
център за хемодиализа на МА-София. Открива диализни центрове в Добрич, 
Албена и др. Доцент (1985), ръководител на филиалната Катедра по вътрешни 

болести на МУ-Добрич. Доцент в КПВБ в МУ-Варна (1991), ръководител на Катедрата по обща 
медицина (ОМ) и клинична лаборатория (от 1998). Защитава кандидатска дисертация (1980) 
на тема: „Промени в хемокоагулацията при болни с терминална ХБН на хрониодиализисно 
лечение“ . Под негово научно ръководство е защитена 1 кандидатска дисертация и е хабилитиран 
1 негов сътрудник. Основните му научни разработки са посветени на клиничните проблеми 
на хемодиализата, хемокоагулацията при ХБН, епидемиологията на социалнозначимите 
заболявания, организацията и проблемите на общата медицина и др. Съавтор е на монографията 
„Извънбъбречни методи за очистване на кръвта“. Член на редколегията на сп. „Вътрешни 
болести“.



105

ДЕМИРЕВА, д-р Калинка (Калинка Маринова Мирчева), д.м., доцент 
Катедра по физиология и патофизиология, ФМ Катедра по патофизиология
Родена на 6.03.1936 г. в с. Марково, Шуменско. Завършва медицина във ВМИ-София (1960). 
Придобита специалност – патофизиология. Специализира в София, Москва и Санкт Петербург. 
Участъков лекар в с. Пчелник, Варненско (1961–1963). Асистент в Катедрата по патофизиология 
на ВМИ-Варна (1964), доцент (1991). Ръководител на експериментална радиоизотопна 
лаборатория в катедрата. Доцент в Катедрата по патофизиология на МФ – Стара Загора (от 1999). 
Защитава дисертация (1977) на тема: „Проучвания върху патогенезата и профилактиката на 
експерименталната атеросклероза“ (научен ръководител проф. Попдимитров). Основни научни 
разработки - експериментална атеросклероза, трансплантабилни туморни щамове и др. Член на 
дружествата по физиологични науки и геронтология и гериатрия, на международната асоциация 
на МSE (САЩ) и СУБ.

ДЕНЕВ, д-р Илко Стефанов, асистент 
Катедра по медицина на бедствените ситуации и морска медицина, ФОЗ 
Роден на 2 август 1937 г. в Разград. Завършва гимназия в гр. Попово и медицина 
в София (1962). Ординатор в АГ отделение на Районна болница – Попово. 
Асистент в Катедрата по хигиена на ВМИ-Варна (1966). Преподавател по 
Медико-санитарна защита в същата катедра (от 1972). Поставя основите на 
обучението по тази дисциплина. Разработва първите програми, методики, 
ситуационни задачи и изпитни тестове. Научната му продукция е в областта 
на токсикологията и медицината на бедствените ситуации. Вътрешна защита 
на дисертацията му (1976) на тема,,Патогенетични механизми на хроничната 

манганова интоксикация“ с ръководител проф. Вл. Бояджиев, но не достига до официална защита 
поради лични проблеми. Пенсиониран през 2000 г.

ДЕНКОВ, д-р Иван Михайлов, асистент 
Катедра по клиника на протетичната дентална медицина, ФДМ 
Роден 1986 г. във Варна. Завършва дентална медицина в МУ-Варна (2011). 
Асистент в Катедра „Клиника на протетичната дентална медицина“ към 
МУ-Варна (2015–2020). Основните му професионални и научни интереси 
са в областта на протетичната дентална медицина. Създава Асоциацията на 
студентите по дентална медицина – Варна. Член на БЗС. Има 5 публикации, 
участия международни/национални научни конгреси.

ДЕНЧЕВ, д-р Борислав Атанасов, асистент 
Катедра по обща и оперативна хирургия, ФМ 
Роден на 25.07.1972 г. в Карнобат. Завършва гимназия в Карнобат и медицина 
във Варна (1998). Участъков лекар в Долни Чифлик, Варненско (1998–2001). 
Асистент в Катедрата по обща и оперативна хирургия на МУ-Варна (от 2001).

ДЕНЧЕВ, д-р Кольо, д.м., доцент 
Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, ФМ 
Роден 1922 г. във Велико Търново. Завършва гимназия във Велико Търново 
и медицина в София (1946). Придобита специалност – вътрешни болести. 
Участъков терапевт в гр. Дряново (1946–1949), ординатор, зав. вътрешно 
отделение (1950–1969) и гл. лекар на Окръжна болница – Велико Търново 
(1969–1974). Защитава кандидатска дисертация (1968) на тема „Остри 
панкреатити”. Хабилитиран като доцент 1972 г. Доцент в Обединената катедра 
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по вътрешни болести на МУ-Варна (от 1974). Ръководител на КПВБ (от 1976 до пенсиониране, 
1985). Зам.-декан на МФ-Варна (1974–1979). Автор на монографията „Бронхиална астма” и 
съавтор на учебник по вътрешни болести. Починал на 8.12.1999 г.

ДЕНЧЕВ, д-р Християн Димитров, д.м., доцент
Клиника по урология
Роден е на 12.05.1937 г. в гр. Добрич. Завършва гимназия в Добрич и медицина в София 1961). 
Има придобити специалности по хирургия и детска хирургия. Работи като ординатор в детско 
хирургично отделение на ИБМП ”Пирогов” – София (1962-1969), ординатор в детска хирургическа 
клиника на МУ-Варна (1970-1974) и ординатор в Клиниката по урология на МУ-Варна (1974-
1990). Хабилитиран като доцент (1990), ръководител на Клиниката по урология на филиалния 
МФ в Добрич (1990-1992) и ръководител на Клиниката по урология на МУ-Варна (1993-1995). 
Защитава дисертация (1977) на тема “Рационални методи за слабинна херниотомия в детската 
възраст” (научен ръководител проф. Арнаудов). Под неговото ръководство е защитена една 
кандидатска дисертация и е хабилитиран един негов сътрудник (доц. Хинев). Починал през 1995.

ДЕРМЕНДЖИЕВА, д-р Румяна Славчева, научен сътрудник 
УС по морелечение, физиотерапия и рехабилитация, Катедра по физиотерапия, рехабилитация, 
морелечение и професионални заболявания, ФОЗ 
Родена на 4.08.1954 г. в гр. Суворово, Варненско. Завършва езикова гимназия във Варна и 
медицина във Варна (1979). Придобити специалности – вътрешни болести (1985) и физиотерапия 
и рехабилитация (1988). Ординатор в Районна болница – Провадия (1979–1983) и в ИКО на 
клиниката по кардиология на МУ-Варна. Научен сътрудник в Клиниката по физиотерапия и 
рехабилитация на МУ-Варна (1985–1989). Научните й разработки са свързани с проблемите на 
рехабилитацията на болни с ИБС. Физиотерапевт в Градска болница – Варна (ДКЦ І) (от 1989).

ДЕЧЕВА-ИКОНОМОВА, д-р Любка Юриева, д.м., доцент 
УС по медико-биологични науки, Катедра по клинични медицински науки, 
ФДМ 
Родена на 12.05.1960 г. във Варна. Завършва медицина в МУ-Варна (1985). 
До 1990 г. цехов лекар в Сливен и ординатор в Детско отделение на 
Окръжна болница – Разград. От 1990 г. работи в Катедрата по физиология и 
патофизиология, МУ-Варна, от 2006 г. – в Катедрата по клинични медицински 
науки на ФДМ, МУ-Варна. В момента е ръководител на УС по медико-
биологични науки към катедрата. Придобива специалност „Физиология 
на животните и човека“ (1994). Завършва магистратура по обществено 

здравеопазване в МУ-Варна (2004). Защитава дисертационен труд (2014) на тема „Проучване 
на регулаторните ефекти на аналози на витамин D върху калциево-фосфорната обмяна при 
заместване на бъбречната функция“ и придобива ОНС „доктор“. Публикува монография (2015) 
на тема „Метаболизъм на калция, фосфора и магнезия“. Доцент по физиология (2015). Преподава 
физиология (лекции и упражнения) на студенти по медицина, дентална медицина, фармация, 
медицински лаборанти, рентгенови лаборанти, инспектори по обществено здравеопазване, 
зъботехници. Има над 45 научни публикации, 50 участия в различни национални и международни 
научни форуми, съавтор е в 6 учебни помагала по физиология. Научните й интереси са свързани 
с различни проблеми при заместителна терапия на бъбречната функция, както и с различни 
аспекти на минералната обмяна в организма, с метаболизма на калция, фосфора и магнезия. 
Член на Българско дружество по физиологични науки, СУБ, СУ-Варна, IUPS (International Union 
of Physiological Sciences), БЛС, APS (American Physiological Society).

ДЖЕБАРОВ, д-р Симеон Савов, гл. асистент 
Катедра по акушерство и гинекология, ФМ 
Роден на 6.09.1944 г. във Варна. Завършва гимназия във Варна и медицина в МУ-Варна (1968). 
Придобита специалност – акушерство и гинекология. Военен лекар (1968–1969) и участъков лекар 
в с. Аврен, Варненско (1969–1973). Асистент в Катедрата по АГ на МУ-Варна (1973). Разработва 
проблеми в областта на патологичната бременност и консервативната гинекология.
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ДЖЕДЖЕВ, д-р Иван Вълчев, гл. асистент
УС по професионални болести, Катедра по физиотерапия, рехабилитация, 
морелечение и професионални заболявания, ФОЗ
Роден на 15.12.1960 г. в гр. Нова Загора, област Сливен. Завършва медицина 
във ВМИ-Варна (1986). Ординатор по функционални диагностика в Районна 
болница – Нова Загора (1986–1989). Асистент в Клиниката по професионални 
заболявания към Катедрата по хигиена (от юли 1989), а от 2005 г. – към 
Катедрата по физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални 
заболявания на МУ-Варна. Придобити специалности: вътрешни болести 
(1992); професионални заболявания (1994). Основните му научни разработки 

са в областта на праховите белодробни заболявания, професионалните алергози и токсичните 
чернодробни увреждания. Има над 15 научни публикации и над 30 участия в научни конгреси. 
Член на Националното дружество по професионални болести.

ДЖЕДЖЕВА, Пепа Митева, д.оз., гл. асистент
Катедра по здравни грижи, Филиал Сливен 
Родена през 1964 г. в Сливен. Завършва ИПЗКССО „Д-р Петър Берон” – 
Сливен, специалност „Медицинска сестра“ – общ профил (1984). Придобива 
ОКС бакалавър (1999) по специалност „Здравни грижи“, с професионални 
квалификации за ръководител на здравни грижи и преподавател по 
практика в МК; ОКС „магистър“ (от 2006) по специалност „Здравни грижи“ 
с професионална квалификация „Мениджър на здравните грижи” в МУ-
София. Медицинска сестра (1984–1997), преподавател в МК-Сливен към 
Тракийски университет – Стара Загора (1998–2008), главна медицинска 

сестра в ЦКВЗ-Сливен ЕООД (2009–2013). Асистент по специалност „Медицинска сестра“ към 
Катедрата по здравни грижи във Филиал Сливен при МУ-Варна (от 2013). Придобива специалност 
„Обществено здравеопазване“ в МУ-Варна (2016). Защитава дисертационен труд (2019) на тема 
„Хемоконтактни вирусни инфекции – хепатит B, С, СПИН – професионален риск и превенция 
сред медицинските сестри“ и е назначена като гл. асистент. Научните й интереси са в областта 
на общественото здраве, здравните грижи, болничната хигиена и медицинската педагогика. Има 
над 20 публикации и над 23 участия в научни форуми. Член на БАПЗГ.

ДЖЕЛЕБОВА, д-р Дарина Костова, гл. асистент
Катедра по вътрешни болести, Медицински факултет – Добрич 
Родена е на 10.03.1951 г. в гр. Добрич. Завършва гимназия в Добрич и медицина във Варна през 1975 
г. Има придобити специалности по вътрешни болести и ендокринология. Работи като ординатор 
във вътрешно отделение на Окръжна болница – Добрич (1976-1980). Асистент в Катедрата по 
вътрешни болести на филиалния Медицински факултет в Добрич (1981-1992). От 1993 г. работи 
в София. Основните й научни разработки са в областта на ендокринологията.

ДЖЕНДОВ, д-р Джендо Атанасов, д.м., гл. асистент 
УС по пропедевтика на протетичната дентална медицина, Катедра по 
дентално материалознание и пропедевтика на протетична дентална 
медицина, ФДМ 
Роден 1976 г. в Добрич. Завършва дентална медицина в МУ-Пловдив (2006). 
Има придобита специалност по протетична дентална медицина. Гл. асистент 
в Катедра „Дентално материалознание и пропедевтика на протетичната 
дентална медицина“, ФДМ, МУ-Варна от 2009 г. Основните му професионални 
и научни интереси са в областта на протетична дентална медицина, дигитални 
технологии в протетичната дентална медицина. Защитава дисертационен 

труд (2017) за придобиване на ОНС „доктор“. Член на: БЗС, СУБ. Има над 30 научни публикации, 
участия в над 20 международни/национални научни конгреси. 
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ДЖЕНКОВ, д-р Деян Людмилов, д.м., доцент
Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология, 
ФМ
Роден в Добрич (1973). Завършва ПМГ-Силистра и медицина в Тракийски 
университет – Стара Загора (1999). Избран за асистент 2006 г. Придобива 
специалност по патология (2007). Защитена дисертация (2019) на тема 
„Експресия на транскрипционен фактор ZBTB20 в глиални тумори на 
централната нервна система“. Научните му разработки са в областта на 
патологията на ЦНС. Има 45 научни публикации и 15 научни участия. Член 
на Българското дружество по патология.

ДЖИДЖИШЕВА, д-р Румяна Златева, гл. асистент 
Катедра по обща и оперативна хирургия, ФМ 
Родена на 30.08.1941 г. в Силистра. Завършва гимназия в Силистра и медицина във Варна 
(1965). Придобита специалност – реанимация, анестезиология и интензивна терапия (1974). 
Специализира в София. Педиатър в Р. болница – Провадия (1965–1967), терапевт и анестезиолог 
в Работническа болница – Варна (1967–1971) и ординатор-анестезиолог в Окръжна болница 
– Варна (1971–1975). От 1975 г. до пенсионирането си (1999) е асистент в Клиниката по 
анестезиология, реанимация и активно лечение на Катедрата по обща и оперативна хирургия на 
МУ-Варна. Основните й научни разработки са по въпросите на обезболяването на раждането и 
малките хирургически интервенции.

ДЖИНДЖЕВ, д-р Тодор Геров, д.м., доцент 
Катедра по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика, ФФ 
Роден през 1932 г. в с. Дивдядово, Шуменско. Завършва гимназия в Шумен и медицина в 
София (1957). Придобита специалност – биохимия. Участъков лекар в с. Ивански, Шуменско 
(1957–1958), началник-отдел „Народно здраве“ в ОНС–Шумен (1958–1959). Инспектор в отдел 
„Народно здраве“ на Окръжен народен съвет – Шумен (1959–1961) и гл. лекар на МСЧ-Шумен 
(1961–1962). Асистент в Катедрата по биохимия на МУ-Варна (1962). Хабилитиран като доцент 
(1985). Пенсионира се през 1992 г. Защитава кандидатска дисертация (1983) на тема: „Влияние 
на някои биологично активни вещества върху глутамин-хидролизната активност на бъбрек и 
главен мозък” (научен ръководител проф. Калицин). Основните му научни разработки са по 
проблемите на регулацията на активността на ензимите. Съавтор е на ръководство за практически 
упражнения по биохимия. Хоноруван преподавател в Полувисшия химически институт – Варна 
(1993–1995).

ДЖОНГОВА, д-р Елица Петева, д.м., асистент
Катедра по орална хирургия, ФДМ 
Родена 1982 г. в гр. Горна Оряховица. Завършва МУ-Пловдив (2007), 
специалност „Дентална медицина“ с отличен успех. През същата година 
започва работа като дентален лекар в амбулатория за групова практика по 
дентална медицина, където работи до 2013 г. Редовен асистент към Катедра 
ОЛЧХ (2008). Специализант (2009), а 2012 г. придобива специалност по орална 
хирургия. Дентален лекар в УМДЦ от 2014. Докторант към Катедра ОЛЧХ 
(2017–2020). Защитава дисертационен труд (2020) на тема,,Вестибулопластика 
при напълно обеззъбена долна челюст“ и й е присъдена ОНС,,доктор“ по 

научна специалност,,Хирургична стоматология“. Специализант по дентална имплантология към 
УМДЦ от 2019 г. Има публикации в научни списания, доклад на международен форум, 3 доклада 
на национален форум с международно участие. Член на БЗС, БНДДМ, СОЛЧХ, БАОИ.
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ДЖОРДЖАНОВА, д-р Аделина Бояновна, д.м., гл. асистент 
Катедра по психиатрия и медицинска психология, ФМ 
Завършва медицина в МУ-Варна (1995). Ординатор-психиатър в ДПБ за 
лечение на туберкулозно болни – сп. Равна, като ординатор-психиатър и 
началник Мъжко отделение в ДПБ – Карвуна. Лекар-експерт към СПТЕЛК 
„Св. Марина“ – Варна. Психиатър в Отделение по геронтопсихиатрия (от 
2010), впоследствие в Трета психиатрична клиника и в Отделение по съдебна 
психиатрия като съдебен психиатър. Придобива специалност „Психиатрия” 
(2005) и специалност „Съдебна психиатрия“ (2011). След защита на 
дисертационен труд (2016) на тема: „Анализ на съдебнопсихиатричните и 

съдебнопсихологичните експертизи в гражданския процес по описа на Окръжен съд – Варна за 
периода от 2007 до 2012 година“ придобива ОНС доктор по научна специалност „Психиатрия“ 
(съдебна психиатрия). През учебните 2011–2012 и 2017 г. е хоноруван преподавател, а от 2017 г. е 
гл. асистент към МУ-Варна. Основните й научни разработки са в областта на общата психиатрия, 
съдебната психиатрия и медицинската експертиза.

ДИВАНЯН, д-р Хампо Берч, д.м., доцент 
Катедра по биология, ФФ 
Роден на 2.06.1943 г. във Варна. Завършва гимназия във Варна и медицина в МУ-Варна 
(1969). Придобита специалност – биология на човека. Специализира имунология в Москва. 
Ординатор в детско отделение на Окръжна болница – Разград (1970), участъков лекар в гр. 
Раковски (1971–1973), участъков терапевт в Окръжна болница – Варна (1973-1974). Асистент в 
Катедрата по биология на МУ-Варна (1974). Защитава кандидатска дисертация (1983) на тема: 
„Експериментални проучвания върху възможността за потискане на реакцията на трансплантанта 
против реципиента“ (научен ръководител доц. Е. Бошнакова). Основните му научни разработки 
са в областта на трансплантационната имунология. Съавтор е на „Проблеми на имуногенезата“ 
(обзор).

ДИКОВА, Галина Димова, преподавател 
УС по физическо възпитание и спорт, Департамент по чуждоезиково 
обучение, комуникации и спорт 
Родена на 30.11.71 г. Завършва Спортно училище „Георги Бенковски“ и НСА 
„Васил Левски“ със специалност „Учител по физическо възпитание и спорт“ 
и „Треньор по конен спорт“. Майстор на спорта по лека атлетика. Завършва 
магистърска степен към ШУ „Еп. К. Преславски“ (2019). Спортен инструктор 
по групови занимания (от 1998). Преподавател в УС по ФВС към МУ-Варна 
(от 2019). 

ДИКОВА, Цанка Димитрова, инж., д.т.н., професор 
Катедра по дентално материалознание и пропедевтика на протетична 
дентална медицина, ФДМ 
Родена 1961 г. във Велико Търново. Завършва ТУ-Варна (1984). Доцент 
(2007), професор (2020) по „Материалознание и технология на материалите” 
във ФДМ на МУ-Варна. Зам.-декан на факултета (2013–2018). Печели 
3 международни стипендии, една от които „Фулбрайт“, провежда 3 
специализации в университети в Япония, САЩ и Русия. Национален 
експерт „Материалознание и термична обработка на металите“ към Научно-
техническите съюзи (НТС) по машиностроене. Удостоена е със златна 

значка „Проф. Асен Златаров“ на Федерацията на НТС в България за творчески принос и високи 
резултати в науката и техниката. Основните й научни разработки са в областта на повърхностни 
обработки на материалите посредством лазер, дентални материали и материали за импланти, 
наноматериали, нанопокрития и нанотехнологии, приложение на 3D принтиращите технологии 
в денталната медицина. Участва в 6 научноизследователски проекта – 1 национален към ФНИ–
МОН, 2 – университетски (МУ-Варна) и 3 международни. Под нейно ръководство са защитени 
4 дисертации. Има над 110 броя публикации на български, руски, немски, английски и японски 
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езици в списания и сборници на конференции. Издава 4 учебника по дентално материалознание 
на български и английски език, 3 глави от книга, 2 научни монографии и една книга. Научните 
й трудове са цитирани над 250 пъти. Участва в над 100 национални и международни конгреси 
и конференции, като на над 30 от тях е член или председател на научни или организационни 
комитети. Поканен лектор е на 17 международни форума в България и чужбина. Изнася 8 лекции 
в университети в Япония, САЩ и Китай. Зам. главен редактор е на „Journal of Achievements in 
Materials and Manufacturing Engineering“ и „Archives of Materials Science and Engineering“ и научен 
секретар на международното списание „Materials Science. Non-Equilibrium Phase Transformations”. 
Зам. главен редактор на сп. „Scripta Scientifica Medicinae Dentalis” (2014–2018). Рецензент е на 10 
международни списания, индексирани в Scopus и Web of Science, 6 от които с импакт фактор. Член 
на Academy of Dental Materials, World Academy of Materials and Mechanical Engineering (WAMME), 
УС на НТС по машиностроене, Националния координационен съвет по нанотехнологии към 
БАН и СУБ, клон Варна.

ДИКРАНЯН, д-р Крикор Таквор, д.м., гл. асистент
Катедра по анатомия и клетъчна биология, ФМ 
Роден на 9.04.1951 г. в Шумен. Завършва езикова гимназия (английски език) 
в Русе и медицина във Варна (1978). Придобита специалност анатомия и 
хистология (1984). Специализира в Лондон. Участъков лекар в с. Копривец, 
Русенско (1978–1979). Асистент в Катедрата по анатомия, хистология и 
ембриология на МУ-Варна (1979). Защитава кандидатска дисертация (1991) 
на тема: „Микроваскуларна система на лигавицата на дебелото черво у плъх: 
ултраструктура, инервация и реактивност“ (научен ръководител проф. Сп. 
Николов). Основните му научни разработки са посветени на проучването 

на съдовата система на лигавиците на различни органи и на невропатологията на болестта на 
Алцхаймер. Член на СУБ, на Бълг. анатомично дружество и на международни научни дружества 
(Англия, САЩ). Научен сътрудник и лектор във Вашингтонския университет, Сент Луис, САЩ 
(от 1996). Носител е на отличието „Лектор на годината“ за работата му в курса по анатомия във 
Вашингтонския университет (2000).

ДИМИЕВА, Златка Йорданова 
Катедра по здравни грижи, ФОЗ 
Родена на 6.07.1959 г. в гр. Вълчи дол. Завършва полувисш медицински 
институт „Д-р. Н. Николаев“ – Варна (1980) специалност „Детска 
медицинска сестра“. Дипломирана в МУ-Варна, магистърска степен 
„Обществено здравеопазване“ (2005). Има завършени 15 квалификационни 
курса и семинари, участие в международен проект, 2 участия в регионални 
проекти, 8 участия в научни форуми. Член на Българската асоциация на 
професионалистите по здравни грижи.

ДИМИТРОВ, д-р Георги Иванов, гл. асистент 
УС по ревматология, Първа катедра по вътрешни болести, ФМ;  гл. асистент 
в Катедрата по факултетска терапия (вътрешни болести) на МУ-Варна 
Роден на 6.03.1943 г. в с. Камен, Великотърновско. Завършва гимназия в с. 
Камен и медицина във Варна (1971). Придобити специалности – „Вътрешни 
болести“ и „Ревмокардиология“. Специализира ревматология в Амстердам, 
Холандия. Асистент в Катедрата по факултетска терапия (вътрешни болести) 
на МУ-Варна (1972). Асистент в Клиниката по кардиология и ревматология 
на обединената Катедра по вътрешни болести (1977), ръководител на 
Отделението по ревматология на клиниката (1987). Починал 1993 г.
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ДИМИТРОВ, д-р Димитър Вълчинов, д.м., доцент 
Катедра по социална медицина и организация на здравеопазването, ФОЗ 
Завършва МУ-София (Стоматологичен факултет) (1982) и придобива ОКС 
„магистър“ по специалност „Стоматология“. Придобива медицинската 
специалност „Лицево-челюстна хирургия“ (1992), магистърска степен по 
специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ към МУ-София 
(2004). Успешно защитава дисертационен труд (2009) към ФОЗ на МУ-София 
на тема „Проблеми на професионалната кариера на болничния мениджър“ 
и придобива ОНС „доктор“ по научната специалност „Социална медицина 
и организация на здравеопазването и фармацията“. Лекар-специализант в 

гр. Пирдоп (1982–1985). В периода 1985–1995 г. работи в ОРБ „Д-р Рачо Ангелов“ – София като 
лицево-челюстен хирург и последователно като ръководител сектор и медицински управител 
на болницата. Началник-сектор „Лицево-челюстна хирургия“ във ВМА-София (1995–1997); 
директор на Областна болница „Д-р Рачо Ангелов“ АД (1997–2000). В продължение на 15 години 
(2000–2015) е изпълнителен директор на УМБАЛ „Св. Анна“ АД – София; заместник-директор 
медицински дейности в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД – София (от юни 2015). Провежда 
редица квалификационни курсове за продължаващо обучение и краткосрочни специализации 
в областта на здравния мениджмънт, болничното управление, оралната и лицево-челюстна 
хирургия. Има придобита квалификация „Медицинска информатика и здравен мениджмънт“ 
към НЦЗИ. Това допълнително допринася за професионалното му развитие и формирането му 
като добре подготвен компетентен професионалист и управленец. Председател на Асоциацията 
на работодателите в сектор „Здравеопазване“. Член на Отрасловия съвет по здравеопазване и 
на УС на Българска стопанска камара. Удостояван е с награди и почетни отличия за принос към 
управлението и развитието на здравеопазването и клиничната практика от МЗ, СУБ, в. „Форум 
медикус“, в. „Български лекар“, в. „Пари“.

ДИМИТРОВ, д-р Димитър Георгиев, гл. асистент 
Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология, ФМ
Роден на 4.04.1941 г. в София. Завършва гимназия и медицина в София (1968). Придобита 
специалност – патология. Специализира в София и Йена, Германия. Ординатор в Окръжна 
болница – В. Търново (1968–1970). Асистент в Катедрата по патология на ВМИ-София (1970–
1974) и в секция „Морфология“ на Националния институт по хематология – София (1974–1978). 
Гл. асистент в Катедрата по патология на МУ-Варна (от 1978). Основните му научни разработки 
са посветени на морфогенезата на болестта на Ходжкин в слезката. Патолог към МЗ на Етиопия 
(1989–1993), зам.-директор на Агенцията за чужд. помощ – София (1997–2000). Член на 
Българското дружество на патолозите.

ДИМИТРОВ, д-р Евгени Владимиров, д.м., гл. асистент 
Катедра по детска дентална медицина, ФДМ 
Асистент в Катедра „Детска дентална медицина“ в МУ-Варна (2011–2020), 
гл. асистент в същата катедра
Роден 1985 г. в Шумен. Завършва Техникум по строителство архитектура и 
геодезия – Шумен, дентална медицина в МУ-Варна (2011) и същата година е 
приет като редовен асистент в Катедра „Детска дентална медицина“. Защитава 
дисертация (2018) на тема: „Приложение на преформирани метални коронки 
при втори клас кариозни лезии на временни молари“ и придобива докторска 
степен. Има придобита специалност „Детска дентална медицина“ (2020). 

Основните му професионални научни интереси са в областта на детската дентална медицина и 
консервативното зъболечение. Член на: Сдружение на лекарите по детска дентална медицина и 
БЗС. Има над 20 научни публикации, участва в международни и национални научни конгреси.
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ДИМИТРОВ, д-р Иван Николаев, асистент 
Катедра по орална хирургия, ФДМ 
Завършва МУ-Варна „магистър лекар по дентална медицина“ (2012). 
Общопрактикуващ лекар по дентална медицина във Варна (2012–2017), след 
което е зачислен като хоноруван асистент, а 2018 – редовен към Катедра ОЛЧХ. 
2020 г. зачислен за докторант в редовна форма на обучение в докторантска 
програма „Хирургична стоматология“.

ДИМИТРОВ, д-р Иван Николов, д.м.н., професор 
Директор на Филиал Сливен 
Роден през 1977 г. във Варна. Завършва ІV Езикова гимназия – Варна с 
преподаване на френски език и медицина в МУ-Варна. Редовен докторант 
към Катедрата по неврология към университета след дипломирането си. 
Придобива специалност по нервни болести (2007); ОНС „доктор” (2009), 
присъдена от ВАК, за разработването на дисертационен труд на тема 
„Проучване на деменциите и леките когнитивни нарушения сред населението 
на град Варна“. Това проучване остава референтно за България и до момента. 
Последователно асистент, ст. асистент и гл. асистент в Катедрата по неврология 
към МУ-Варна. Доцент (2013), първи ръководител на Катедрата по здравни 

грижи във Филиал Сливен на университета (2013). Директор на филиала от учебната 2015/2016 
г. Придобива научна степен „доктор на науките“ (2017) с тема на дисертационния труд „Мозъчни 
волуметрични показатели и когнитивен статус при пристъпно-ремитентна множествена 
склероза“. Професор към Катедрата по здравни грижи – Филиал Сливен (2018). Работи по 
специалността си в Първа клиника по нервни болести, УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. Има 
придобита квалификация по клинична невропсихология, електроенцефалография и евокирани 
потенциали. Основните му научни интереси са в областта на невродегенеративните заболявания 
– болест на Алцхаймер и други деменции, множествена склероза, също на невроонкологията, 
образната и електрофизиологичната диагностика в неврологията. Основен автор или съавтор 
е на повече от 120 пълнотекстови публикации и 3 монографии. Автор е на глави от учебници 
и учебни помагала. Има над 100 участия в национални и международни научни форуми. Член 
на БЛС, БДН, Българската асоциация по невроонкология, Сдружение „Асоциация двигателни 
нарушения и множествена склероза”. Консултант е на Фондация „Състрадание Алцхаймер“.

ДИМИТРОВ, д-р Искрен Георгиев, асистент
Катедра по ушни, носни и гърлени болести, Медицински факултет – Добрич 
Роден е през 1957 г. в гр. Добрич. Завършва гимназия в Добрич и медицина във филиалния 
Медицински факултет в Добрич през 1983 г. Има придобита специалност по оториноларингология. 
Асистент в Катедрата по ушни, носни и гърлени болести на филиалния Медицински факултет в 
Добрич (1987-1992). От 1993 г. е ординатор в УНГ отделение на Окръжна болница (МБАЛ) – 
Добрич.

ДИМИТРОВ, д-р Костадин Тодоров, гл. асистент
Катедра по рентгенология и радиология
Роден е на 01.06.1938 г. Завършва медицина в София през 1962 г. Има придобита специалност 
по радиология. Асистент в Катедрата по рентгенология и радиология на МУ-Варна (сектор 
„Радиология“) от 1973 г. до пенсионирането си през 1997 г.

ДИМИТРОВ, д-р Никола Иванов, гл. асистент
Катедра по неврохирургия и УНГ болести, ФМ 
Роден на 8.03.1943 г. във Варна. Завършва гимназия и медицина в МУ-Варна (1972). Придобита 
специалност неврохирургия (1976). Стажант-асистент в Катедрата по неврология и неврохирургия 
на МУ-Варна (1972–1974). От 1974 г. е асистент в катедрата. Основните му научни разработки са 
по проблемите на невроонкологията, невротравмите и микроневрохирургията.
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ДИМИТРОВ, д-р Пламен Димитров, д.м., асистент 
Катедра по здравни грижи, Филиал Сливен, Асистент в Катедра по 
физиология
Роден през 1968 г. Завършва Първа езикова гимназия – Варна и медицина в 
МУ-Варна (1995). Има придобити специалности по обща медицина и нервни 
болести. Завършва магистърска програма по клинична психология към СУ 
с дипломна работа „Ранна диагностика и интервенция при разстройства 
от аутистичен спектър“. Придобива и квалификация по мениджмънт от 
ИУ-Варна. Ординатор в отделение по анестезиология и реанимация, цехов 
и общопрактикуващ лекар. Впоследствие се профилира в диагностика и 

терапия на нарушения в детското развитие. Придобива сертификати за високоспециализирана 
дейност по клинична ЕЕГ и транскраниална мозъчна стимулация. Специалист по ЕЕГ биофийдбек 
тренинг. Защитава дисертационен труд (2020) на тема „Количествена ЕЕГ при диагностика на 
детски аутизъм и синдром на Аспергер“. Има 10 публикации в списания и участия в научни 
мероприятия в България и чужбина. Работи по различни проекти. Изследователските му 
интереси са в областите на неврофизиология, психофизиология, невропсихология, невронауки, 
невромодулация и биофийдбек тренинг. Член на УС на Балканската асоциация по биофийдбек, 
членува в БЛС, БДН и Дружество на психолозите в България.

ДИМИТРОВ, д-р Светослав Павлов, асистент
УС по ревматология, Първа катедра по вътрешни болести, ФМ 
Роден 1983 г. във Варна. Завършва медицина с отличен успех във Варна (2008), 
удостоен с наградата „Златен Хипократ“ и право на специализация по избор. 
Ординатор в Клиниката по ревматология към УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна 
(2008). Асистент по ревматология към УС по кардиология и ревматология 
(2013). Придобива специалност „Ревматология“ (2013). Докторант на 
самостоятелна подготовка (2020) със заглавие на дисертационния труд 
„Детерминанти на качеството на живот при пациенти с нерентгенографски 
аксиален спондилоартрит: анализ, базиран на основните аспекти на болестта“. 

Над 40 участия с доклади/постери и публикации в национални и международни форуми и 
списания. Основни научни интереси в областта на нерентгенографския спондилоартрит и 
магнитнорезонансната томография в ревматологията. 

ДИМИТРОВ, д-р Славчо Крумов, д.м., професор 
Катедра по консервативно зъболечение и орална патология, ФДМ
Роден на 5.02.1945 г. Завършва дентална медицина във ФДМ, МУ-София 
(1971). Ръководител на Катедрата по консервативно зъболечение, ФДМ, 
МУ-София (2008–2010). Професор в Катедра по консервативно зъболечение 
и детска дентална медицина, ФДМ на МУ-Варна (2010–2018). Има 
признати специалности: „Терапевтична дентална медицина“ (1977) и втора 
специалност „Обща дентална медицина“ (2005). Защитава дисертация (1990) 
на тема „Зъбна ерозия – клиника и лечение (лабораторни, експериментални 
и клинични изследвания)“. Има над 105 завършени научни работи и участия 

в научни форуми (конгреси и симпозиуми у нас и в чужбина). Има признати две изобретения 
във връзка с възстановяването на силно разрушени зъби, единадесет рационализации и едно 
икономически-ефективно предложение. Член на научни дружества: Българското научно 
стоматологично дружество (БНСД), БЗС.

ДИМИТРОВ, д-р Стефан Димитров, професор
Катедра по педиатрия
Роден е на 02.10.1915 г. в гр. Стара Загора. Завършва медицина във ВМИ-
София през 1941 г. Има придобита специалност по детски болести и детска 
хематология. Специализира в Германия. Работи като ординатор в Детската 
клиника на Александровската болница – София (1941) и лекар на трудовите 
дружини (1942-1943). От 1943 г. е доброволен асистент, а от 1945 г. е редовен 
асистент в Катедрата по детски болести на Медицински факултет – София. 
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Хабилитиран е като хоноруван доцент (1960), редовен доцент (1963) и професор (1966). От 
1963 г. до пенсионирането си през 1977 г. е ръководител на Катедрата по педиатрия на МУ-
Варна. Основните му научни разработки са по проблемите на детската хематология. Автор е 
на монографията “Диф. диагноза на кръвните заболявания в детската възраст” (преведена и на 
руски език) и съавтор на монографията “Диагноза и терапия на кръвните заболявания в детската 
възраст”, на учебник по детски болести и др. Под неговото научно ръководство са защитени 3 
кандидатски дисертации (д-р Кръстева, д-р Дянков, д-р Кертикова) и са хабилитирани 5 негови 
сътрудници (доц. И. Кръстева, доц. Е. Дянков, доц. Ст. Кертикова, доц. Ив. Гълъбов, проф. 
Цанева).

ДИМИТРОВ, д-р Христо Христов, д.м., асистент
УС по нефрология, хемодиализа и токсикология, Втора катедра по вътрешни болести, ФМ 
Роден на 7.06.1945 г. в Бургас. Завършва езикова гимназия (немски език) в Ловеч и медицина 
във Варна (1971). Придобита специалност – вътрешни болести (1984). Терапевт в Окръжна 
болница – Бургас (1971–1974). Асистент в Катедрата по вътрешни болести на МУ-Варна – Център 
по хемодиализа (1974–1984). На работа в Центъра по хемодиализа на МБАЛ-Бургас от 1985 г. 
Защитава кандидатска дисертццццация (1984) на тема: „Интензификация на хемодиализата 
чрез комбинацията й с хемоперфузия и секвенциална ултрафилтрация при лечението на болни 
с остра и хронична бъбречна недостатъчност” (научен ръководител проф. Д. Ненов). Основните 
му научни разработки са в областта на острата и хронична бъбречна недостатъчност.

ДИМИТРОВ, д-р Цоньо Иванов, д.м., доцент 
Катедра по микробиология и вирусология, ФМ 
Роден на 2.03.1946 г. в с. Цонево, Варненско. Завършва медицина в Донецк, Украйна (1970). 
Придобита специалност – микробиология (1980). Асистент в Катедрата по микробиология и 
вирусология на МУ-Варна (1974), доцент (1991). Защитава кандидатска дисертация (1979) на тема: 
„Стрептококус-епидермидис в патологията на човека“ (научен ръководител проф. Капрелян). От 
1998 г. е на работа в Кувейт.

ДИМИТРОВ, Димитър Атанасов, д.м., доцент 
Декан на Факултет по фармация (2009–2013). Първият декан на факултета, 
избран от Общото събрание на университета през декември 2008 г. и избран 
за декан от Общото събрание на ФФ през февруари 2009 г. Последно е част 
от академичния състав на УС „Помощник-фармацевт“ при МК-Варна. 
Роден на 14.02.1950 г. в с. Пробуда, област Търговище. Завършва Медицинска 
академия – София (понастоящем МУ-София) (1977), специалност 
„Фармация“ – производствен профил. Има придобити три специалности: 
организация и икономика на аптечното дело, организация и икономика 
на фармацевтичното производство и медицинска информатика и здравен 

мениджмънт. Защитава дисертация за присъждане на научна степен „Кандидат на медицинските 
науки“ (1986). Придобива научно звание „доцент“ (2003) по научна специалност „Социална 
медицина и организация на здравеопазването и фармацията“. Той е част от научния колектив, 
който през 2009 г. получава Награда „Варна“ в област „Хуманитарни науки“ за „Разработка 
на проект, акредитация и откриване на Факултет по фармация към МУ – като важен учебен, 
изследователски и организационно-методичен център във фармацевтичната наука, аптечната и 
дистрибуторска дейност за Варна и региона на Североизточна България“. Член на БФС. Почива 
на 68-годишна възраст (2018). 

ДИМИТРОВ, Илия Йорданов, д.м.н., доцент 
УС по морелечение, физиотерапия и рехабилитация, Катедра по физиотерапия, рехабилитация, 
морелечение и професионални заболявания, ФОЗ 
Роден на 19.01.1935 г. в Горна Оряховица. Завършва гимназия в Горна Оряховица и лечебна 
физкултура в Спортна Академия – София (1958). Методист по лечебна физкултура в Окръжния 
физкултурен диспансер – Варна (1958–1973). Старши преподавател по лечебна физкултура в 
Клиниката по кардиология на Катедрата по вътрешни болести на МУ-Варна (1974). Ръководител  
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на Клиниката по физиотерапия и рехабилитация към катедрата (1986–1988) и ръководител на 
Катедрата по физическо възпитание и спорт на МУ-Варна, доцент (1977). Работи в клиниката по 
физиотерапия, рехабилитация и морелечение на университета (1992–1997). Защитава дисертация 
(1971) на тема: „Организация и методика на лечебната физкултура и закаляването при учащи се в 
извънпристъпен период на ревматичната болест при училищни и ваканционни условия“ (научен 
ръководител проф. Св. Разбойников) и докторска дисертация (1983) на тема: „Възможности и 
методика за прилагане на лечебна физкултура при бременност с патологично протичане и при 
патологични гинекологични състояния и заболявания в пубертетно-юношеска възраст“. Основни 
научни разработки - приложение на лечебната физкултура в акушерството и гинекологията, 
сърдечносъдовите заболявания и при някои заболявания и аномалии в ученическата възраст. 
Съавтор е на 2 монографии: „Лечебна физкултура на гинекологични заболявания в ученическата 
възраст“ и „Лечебна физкултура за девойката и жената“.

ДИМИТРОВА, Валя Иванова, д.оз., доцент 
УС „Акушерка“, Катедра по здравни грижи, ФОЗ 
Родена през 1968 г. в гр. Провадия. Завършва с отличие ПМИ „Д-р Ненчо 
Николаев“ – Варна по специалност „Акушерка“. Има придобита специалност 
по обществено здравеопазване. Основни научни интереси - акушерска и 
гинекологична практика, здравни грижи и университетско образование на 
акушерките. Придобива ОНС „доктор“ (2016) с дисертация „Акушерските 
практики за консултиране на жени – перспектива за развитието на 
професията „Акушерка”. Ръководител на УС „Акушерка“ към Катедрата 
по здравни грижи в МУ-Варна (2017). Доцент от 2018 г. Член на: Българска 

асоциация на професионалистите по здравни грижи, БАОЗ, European Public Health Association, 
БНДОЗ. Има над 60 научни публикации, участия в над 10 международни и национални форуми. 

ДИМИТРОВА, д-р Анета Х., гл. асистент 
Катедра по обща и оперативна хирургия, ФМ 
Родена на 7.04.1940 г. в Ямбол. Завършва гимназия във Варна и медицина в Пловдив (1964). 
Придобита специалност – реанимация, анестезиология и интензивна терапия (1972). 
Специализира в София. Участъков лекар в с. Бяла, Варненско (1964–1966) и Белослав (1967) и 
ординатор-анестезиолог в Окръжна болница – Варна (1967–1974). Хоноруван (1973) и редовен 
асистент в Клиниката по анестезиология, реанимация и активно лечение на Катедрата по обща 
и оперативна хирургия на МУ-Варна (1974 до пенсионирането си, 1997). Основните й научни 
разработки са свързани с проблемите на следоперативното продължително обезболяване.

ДИМИТРОВА, д-р Анина Димитрова, гл. асистент
Катедра по психиатрия
Родена е на 31.01.1951 г. в гр. Шумен. Завършва гимназия в Шумен и медицина в София през 1976 
г. Има придобита специалност по психиатрия. Работи като ординатор в Окръжна психиатрична 
болница – Карлуково, Ловешко (1976-1979) и ординатор в Психиатричен диспансер – Шумен 
(1979-1980). Избрана е за асистент в Катедрата по психиатрия на МУ-Варна през 1980 г. Основните 
й научни разработки са посветени на синдрома на психичния автоматизъм.

ДИМИТРОВА, д-р Валентина Димова, д.м., гл. асистент
УС по белодробни болести и алергология, Първа катедра по вътрешни 
болести, ФМ. Началник на ОИЛНВ (от 2019) към Клиниката по белодробни 
болести, УМБАЛ „Св. Марина“ 
Родена през 1970 г. във Варна. Завършва медицина в МУ-Варна (1995). 
Има придобити специалности „Вътрешни болести“ и „Пулмология“. 
Работи в Клиниката по белодробни болести от 2000 г. Основни научни 
интереси - съдови заболявания на белия дроб, дихателна недостатъчност и 
неинвазивна вентилация, фибробронхоскопия. Член на: БДББ, Европейското 
респираторно дружество, БЛС. Има 40 научни публикации в български и 
международни издания и 53 участия в научни конгреси. 
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ДИМИТРОВА, д-р Виолета Петкова, гл. асистент 
Катедра по хирургични болести, ФМ 
Родена на 16.11.1951 г. в Добрич. Завършва гимназия в Добрич и медицина във Варна (1976). 
Придобита специалност – хирургия (1981). Специализира в София. Ординатор в хирургическо 
отделение на Окръжна болница – Добрич (1976–1979). Асистент в Катедрата по хирургически 
болести на филиалния Медицински факултет в Добрич (1979–1992) и в Катедрата по хирургически 
болести на МУ-Варна (1992–1994). Ординатор в хирургическо отделение на Окръжна болница – 
Добрич от 1994 г. Основните й научни разработки са в областта на ендокринната хирургия. Член 
на СУБ.

ДИМИТРОВА-КИРИЛОВА, д-р Владина Мирославова, асистент 
УС по професионални болести, Катедра по физиотерапия, рехабилитация, 
морелечение и професионални заболявания, ФОЗ 
Родена на 24.09.1988 г. в Добрич. Завършва медицина в МУ-Варна (2013). 
Работи във Втора неврологична клиника с ОИЛНБ и ОЛОМИ към УМБАЛ 
„Св. Марина“ – Варна (от 2015), асистент в УНС-Професионални болести 
към Катедра „Физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални 
заболявания“ на МУ-Варна (от 01. 2019), редовен докторант към катедрата 
(от 02.2020). Основните й научни интереси са в областта на неврологичните 
усложнения на професионалните заболявания, мозъчно-съдовите 
заболявания и дълбоката мозъчна стимулация. Член на Националното 
дружество по неврология, Европейската организация по инсулти.

ДИМИТРОВА, д-р Димитринка Росенова, асистент
УС по професионални болести, Катедра по физиотерапия, рехабилитация, 
морелечение и професионални заболявания, ФОЗ 
Родена на 20.03.1989 г. в гр. Генерал Тошево, обл. Добрич. Завършва медицина 
в МУ-Варна (2015). Лекар-ординатор в Спешно отделение към МБАЛ „Св. 
Анна“ – Варна (от 11.2015 до 07.2016). Лекар-специализант по нервни 
болести (от 1 август 2016) във Втора клиника по нервни болести с ОЛОМИ и 
ОИЛНБ към УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна. Хоноруван (февруари 2019), 
редовен (март 2019) асистент към Катедра по физиотерапия, рехабилитация, 
морелечение и професионални заболявания, УС по професионални болести, 

ФОЗ. Редовен докторант към МУ-Варна (от януари 2020) с тема на дисертационния труд 
„Професионални рискови фактори в епидемиологията на мозъчните инсулти“. Научни интересни 
- мозъчно-съдовите заболявания, професионална неврологична патология, заболявания на 
периферната нервна система, демиелинизиращи и възпалителни заболявания на нервната 
система, епилепсия. Член на: БЛС, БДН.

ДИМИТРОВА-ГОСПОДИНОВА, д-р Елеонора Георгиева, д.м., доцент 
Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, ФМ 
Родена 1972 г. във Варна. Завършва медицина в МУ-Варна (1996) като 
първенец на випуска. От януари 1997 е лекар в Клиниката по белодробни 
болести, УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. Придобива специалност по 
вътрешни болести (2001), пневмология и фтизиатрия (2004), медицинска 
онкология (2007). От 2008 лекар-онколог в Клиниката „Медицинска 
онкология“ към МБАЛ „Св. Марина“ – Варна. От 2014 - асистент към КПВБ 
на МУ-Варна. Защитава дисертационен труд (2017) на тема „Експресията 
на Beclin 1 като маркер за автофагия и прогностичната му и предиктивна 

стойност при болни с карцином на дебелото черво в метастатичен стадий“. 2018 г. излиза нейна 
монография „Колоректален карцином“. Доцент (2018), ръководител на КПВБ (2018–2020) и 
Катедра „Онкология“ от 2020 г.
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ДИМИТРОВА, д-р Емилия, гл. асистент
Катедра по детски болести, Медицински факултет – Добрич 
Родена е през 1948 г. в Провадия. Завършва гимназия в Добрич и медицина във Варна през 1973 
г. Има придобита специалност по педиатрия. Работи като участъков педиатър в Добрич (1973-
1981). Асистент е в Катедрата по детски болести на филиалния Медицински факултет в Добрич 
(1981-1991) и гл. асистент по детски болести в Клинична болница – Лозенец, София (1991-1996). 
От 1996 г. работи като педиатър в МБАЛ-Добрич, а от 2000 г. – като общопрактикуващ лекар.

ДИМИТРОВА-МИХНЕВА, д-р Женя Красимирова, д.м., 
УС по дерматовенерология, Катедра по инфекциозни болести, паразитология 
и дерматовенеро логия
Родена през 1975 г. във Варна. Завършва МУ-Варна (2000) с награда „Златен 
Хипократ“. Придобита специалност по дерматология и венерология (2005). 
Основни професионални и научни интереси в областта на инфламаторни 
заболявания на кожата и себореен дерматит. Защитен дисертационен труд 
на тема „Патогенетични фактори и коморбидитет при себореен дерматит. 
Роля на витамин Д“. Има над 35 научни публикации, участия в издаването на 
два учебника и в над 10 международни и национални научни конгреси. Член 
на: Българско дерматологично дружество и International Dermoscopy Society. 

ДИМИТРОВА, д-р Захаринка Василева, асистент
Катедра по епидемиология
Родена е на 23.04.1953 г. в гр. Пловдив. Завършва езикова гимназия с немски език във Варна и 
МУ-Варна през 1980 г. Има придобита специалност по рентгенология. Работи като участъков 
терапевт в Добрич (1980-1982). Асистент е в Катедрата по епидемиология на МУ-Варна (1982-
1984). От 1984 г. е рентгенолог в Окръжна болница – Варна (1984-1986) и в Градска болница – 
Варна (1986-1996). От 1996 г. е завеждащ рентгеново отделение на Градска болница – Варна.

ДИМИТРОВА-САНДУЛОВА, д-р Златка Георгиева, асистент 
Катедра по акушерство и гинекология, ФМ 
Родена на 20.01.1982 г. в Стара Загора. Завършва ПМГ „Гео Милев“ – Стара 
Загора (2000), медицина в МУ-Варна (2007). През годините на следването 
си посещава кръжок по хирургия в УМБАЛ „ Св. Марина“ – Варна. Лекар 
ординатор в ЦСМП – Стара Загора (2007). Притежава специалност 
„Акушерство и гинекология“ от 2017 г. Работи в СБАГАЛ „Проф. д-р Д. 
Стаматов“ – Варна, Отделение по патологична бременност (2016). Асистент 
към Катедрата по АГ (2017). Допълнителни квалификации и курсове: 
„Абдоминална ехография“, „Колпокоскопия и деструктивно лечение на 

преканцерозите на маточната шийка“, „Ултразвукова диагностика в акушеро-гинекологичната 
практика“др. Разработва дисертационен труд на тема „Диагностични подходи и клинично 
поведение при хидронефроза по време на бременност“. Автор на доклади и публикации, свързани 
с дисертационната тема. Членува в: БЛС, БДАГ,SUOG

ДИМИТРОВА, д-р Лиляна Димитрова, д.м., доцент 
УС по професионални болести, Катедра по физиотерапия, рехабилитация, 
морелечение и професионални заболявания, ФОЗ 
Родена на 11.05.1949 г. в с. Невша, Варненско. Завършва медицина във ВМИ-
Варна (1974). Асистент в Клиниката по професионални заболявания към 
Катедрата по хигиена (1974), а от 2005 г. към Катедрата по физиотерапия, 
рехабилитация, морелечение и професионални заболявания на МУ-
Варна. Придобити специалности: хигиена на труда (1978); професионални 
заболявания (1985), квалификация по здравен мениджмънт (2001). Защитава 
дисертационен труд (1986) на тема „Ранна диагноза на хроничната флуорна 
интоксикация“. Има над 30 публикации и над 70 участия в научни конгреси. 
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Основните й научни разработки са в областта на интоксикации с тежки метали, професионална 
белодробна патология, епидемиология на професионалните заболявания. Член на: СУБ, БЛС, 
Национално дружество на профпатолозите.

ДИМИТРОВА, д-р Марияна Георгиева, хоноруван асистент 
УС по пропедевтика на протетичната дентална медицина, Катедра по дентално 
материалознание и пропедевтика на протетична дентална медицина, ФДМ 
Родена 1995 г. във Варна. Завършва МУ-Варна (2020). Хоноруван асистент в Катедра „Дентално 
материалознание и пропедевтика на протетичната дентална медицина”, ФДМ, МУ-Варна от 2020 
г Основните й професионални и научни интереси са в областта на естетичните възстановявания, 
протезиране върху имплантати, възстановяване на усмивката чрез Smile design, подвижно и 
неподвижно протезиране.

ДИМИТРОВА-ЛЕЧЕВА, д-р Николета Цанкова, асистент 
Катедра по клиника на протетичната дентална медицина, ФДМ 
Родена 1991 г. в гр. Попово. Завършва дентална медицина в МУ-Варна (2016). 
Асистент в Катедра „Клиника на протетична дентална медицина“ (от 2017). 
Започва специализация в направление „Ортопедична стоматология“ (2018). 
Основните й професионални и научни интереси са свързани с неподвижно 
протезиране и индиректни възстановявания с частични коронки. Зачислена 
за редовна докторантура (2019) на тема: „Лечение на дефектите на зъбните 
корони с индиректни частични конструкции и преимуществата им пред 
директните възстановявания“. 

ДИМИТРОВА-ЧИЛИКОВА, Пепа Миткова, д.оз., гл. асистент 
Катедра по здравни грижи, Филиал Сливен 
Родена през 1974 г. в Сливен. Завършва ПМИ „Д-р Петър Берон“ – Сливен 
(1995), специалност „Медицинска сестра“, придобива бакалавърска степен 
в СУ (1998), специалност „Социална педагогика“, същия университет – 
магистърска степен по специалност „Социални дейности“ (2000), а през 2014 
г. – втора магистърска степен в МУ-Варна по специалност „Управление на 
здравните грижи“. Член на екипа на Филиал Сливен на МУ-Варна от неговото 
откриване (2013), координира дейностите на екипа за разкриването на 
Филиала, зам.-директор (2013–2015). Асистент в Катедрата по здравни грижи 

във Филиала (от 2014). Защитава дисертационен труд (2019) на тема „Сестрински дейности при 
пациенти с мозъчен инсулт – оценка на функционалното състояние и подготовка за живот след 
дехоспитализация“ и придобива ОНС „доктор“ по специалност Управление на здравните грижи. 
Гл. асистент (2020). Зам.-кмет ресор „Хуманитарни дейности“ в Община Сливен (от 2015). Основни 
научни интереси - управление на здравните грижи, социални дейности, образование и култура. 
Има 14 научни публикации и участия в 10 научни форума. Ръководи проект „Общностен център 
за деца и семейства – Сливен“, предоставящ здравни и социални услуги за деца до 7 години и 
техните семейства. Член на БАПЗГ и носител на награда „Сестра на годината“ – регион Сливен 
за 2004 г.

ДИМИТРОВА, д-р Радина Стоянова, асистент 
УС по ендокринология и болести на обмяната, Втора катедра по вътрешни 
болести, ФМ 
Родена през 1985 г. в Шумен. Завършва с отличие ПМГ (2004) и медицина 
в МУ-Варна (2010). Работи в Спешно отделение на УМБАЛ „Св. Марина“ – 
Варна (2010-2013), а от 2014 г. - в Клиниката по ендокринология и болести 
на обмяната. Асистент в МУ-Варна (2016). Придобива специалност по 
ендокринология и болести на обмяната (2018). Докторант към Втора катедра 
по вътрешни болести, УС „Ендокринология“, МУ-Варна. Сертифицирана в 
методите на шийна ехография, тънкоиглена биопсия на щитовидна жлеза, 
паращитовидни лезии и шийни лимфни възли.
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ДИМИТРОВА, д-р Рая Златиславова, асистент 
Катедра по психиатрия и медицинска психология, ФМ 
Родена на 2.02.1990 г. във Варна. Завършва медицина в МУ-Варна (2015) с 
отличие. Лекар-специализант по детска психиатрия в IV Клиника по детско-
юношеска психиатрия (от 2015), придобива специалност „Детска психиатрия“ 
(2020). Асистент в Катедра „Психиатрия и медицинска психология“, с 
фокус англоезично преподаване (от 2017). Понастоящем е докторант по 
психиатрия. Участва в различни национални и международни конгреси, 
обучителни семинари и др. Член на БЛС, БПА. Участва в изследователски 
семинари (Helmut Remschmidt Research Seminars) към Международна 

асоциация за детска и юношеска психиатрия и съюзнически професии (IACAPAP), Училище по 
детско-юношеска невропсихофармакология към ECNP.

ДИМИТРОВА, д-р Стела Костова, асистент 
УС по хематология, Втора катедра по вътрешни болести, ФМ 
Родена през 1989 г. в Русе. Завършва с отличие медицина в МУ-Варна 
(2014). Има придобита специалност по клинична хематология (2019). 
Успешно полага Европейски хематологичен изпит със защитена Европейска 
хематологична диплома (2019). Член на БЛС, Българско сдружение по 
хематология, Европейска хематологична асоциация, Работна група по 
миелопролигеративни неоплазии и миелодиспластични синдроми към БСХ. 
Стипендиант е на БЛС в категория „Стипендии на млади лекари“ за 2017 г. 
Асистент към Катедра „Вътрешни болести II“, УС Хематология в МУ-Варна 

от 29.09.2017 г. Провежда обучения и обмени в Първи държавен университет „Сеченов“ – Москва 
и Медицински университет – Любляна, Словения. Редовен докторант е в научно направление 
„Хематология и преливане на кръв“. Основните й професионални и научни интереси са в 
областта на миелоидните неоплазии и трансплантацията на хемопоетични стволови клетки. Има 
публикации в български и международни издания и участия в международни и национални 
научни конгреси. 

ДИМИТРОВА, д-р Теодора Тодорова, д.м., професор 
Катедра по хигиена и епидемиология, ФОЗ; Зам.-декан „Учебна дейност“ на 
Факултет по обществено здравеопазване 
Родена на 2.08.1974 г. в гр. Горна Оряховица. Завършва медицина във МУ-Вар-
на (1998) и здравен мениджмънт (2016). Асистент в Катедра „Хигиена“ на МУ-
Варна (2004). Придобити специалности: „Трудова медицина“ (2006) и „Хигиена 
на детско-юношеската възраст“ (2019). Защитава дисертационен труд (2010) 
на тема: „Условия на труд и атмосферни замърсители като рисков фактор за 
остър миокарден инфаркт“. Придобива АД „доцент“. Ръководител на Катедра 
по хигиена и епидемиология (2012) и професор (2018) в същата катедра. 

Автор е на монографията „Морска трудова медицина. Психо-физиологични и организационни 
фактори при работа на море. Експертиза на медицинска годност на морските лица“ и на над 
80 публикации и много участия в национални и международни форуми. Основните й научни 
разработки са в областта на трудовата медицина, качеството на атмосферния въздух, храненето и 
профилактиката на заболяванията в детска възраст. Научен ръководител на 9 докторанти. . Член 
на престижни научни дружества като International Maritime Health Association (IMHA), EUPHA, 
БАОЗ, български научни дружества по трудова медицина, хранене и диететика, обществено 
здравеопазване, СУБ, Българско дружество по детска гастроентерология, хепатология и хранене. 
Рецензент на списания като Scripta Scientifica Salutis Publicae, Follia Medica, Scripta Scientifica 
Medica, Scripta Scientifica Pharmaceutica и др. 

ДИМИТРОВА, д-р Хрисулка Димитрова, д.м., гл. асистент 
Катедра по микробиология и вирусология, ФМ 
Родена на 26.09.1939 г. в с. Доброплодно, Варненско. Завършва МГ и Техникум по индустриална 
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химия във Варна, а медицина в МУ-Варна (1969). Придобита специалност – микробиология 
(1979). Специализира в София. Цехов лекар в гр. Силистра (1970). Асистент (1970) в Катедрата 
по микробиология и вирусология. Защитава кандидатска дисертация (1991) на тема „Клинико-
микробиологични и експериментални проучвания на човешки Т-микоплазми” (научен 
ръководител проф. Г. Капрелян). Пенсионира се през 1997 г.

ДИМИТРОВА, д-р Яница Милкова, асистент 
Катедра по онкология, ФМ 
Родена през 1993 г. в гр. Поморие. Завършва Гимназия с преподаване на немски език „Гьоте“ 
– Бургас (2012) и с отличие МУ-Варна (2019). Част от преддипломния си стаж провежда в 
Universitätsklinikum Köln и Krankenhaus Köln-Merheim. Хоноруван асистент към Катедра 
„Пропедевтика на вътрешните болести“ (от септември 2019). Редовен асистент към Катедра 
„Онкология“ на МУ-Варна (март 2020). От тогава работи и като лекар специализант в Клиниката 
по медицинска онкология към УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна.

ДИМИТРОВА, Деница Иванова, преподавател 
УС „Медицински козметик“, Медицински колеж
През 2005 г. придобива магистърска степен по кинезитерапия от Русенски 
университет „Ангел Кънчев“. Завършва МК във Варна, специалност 
„Медицински козметик“, а от 2014 г. е преподавател по медицинска козметика 
в МК към МУ-Варна. Има интерес към възможностите на новите технологии 
в сферата на естетичната индустрия. Участва редовно в национални 
обучения и семинари, в международни тренинги и симпозиуми, свързани с 
иновативните технологии, терапиите за лице и тяло, всички нови тенденции 
в областта на козметологията. Има 11 научни публикации в национални 
форуми. Член на АМК.

ДИМИТРОВА, Диана Станчева, д.пс., доцент 
Директор на Филиал Велико Търново 
Родена през 1959 г. във Варна. Завършва ПМИ-Варна, специалност 
„Акушерка“ (1980). Получава бакалавърска степен по социални дейности от 
ВСУ (1999), а 2003 г. се дипломира в магистърска програма по психология 
във ВТУ. Магистър по управление на здравните грижи от МУ-Варна (2015). 
Защитава докторат (2012) на тема „Преживяване на страх от раждането и 
пренатална подготовка“. Присъдена академична длъжност „доцент“ (2013) по 
научна специалност „Медицинска психология“. Професионалната й кариера 
е свързана изцяло с МУ-Варна. Преподавател по акушерска практика (1983–

2008). Зам.-директор на МК-Варна (2008–2015), а от юни 2015 е директор на Филиал Велико 
Търново. Автор на три научни книги и над 80 научни публикации. Основател и ръководител на 
първото в страната „Училище за родители“ (1999). Автор и водещ на телевизионната поредица на 
MU-Vi.tv „Семейно училище“ (2015), издател на електронното списание „Мама 112“ (2012–2014).

ДИМИТРОВА, Диана Стоянова, преподавател по практика 
Катедра по здравни грижи, Филиал Велико Търново 
Родена през 1967 г. в гр. Елена. Завършва ИПЗКССО „Д-р Н. Николаев“ 
– Варна (1988), специалност „Акушерка“, ПМИ – В. Търново (1995), 
специалност „Акушерка“. Придобива бакалавърска степен по здравни 
грижи (2001) във ВМИ-Плевен. Работи в МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ АД – В. 
Търново от 1988 г. като акушерка в неонатологично отделение, гинекология, 
родилно отделение. Преподавател по клинична практика във Филиал Велико 
Търново (от 2016). Има придобито I ниво на педагогическа компетентност. 
Участие в проект – Общностен център за деца и родители „Царевград“ – 
Община Велико Търново.
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ДИМИТРОВА, Лиляна (Л. Д. Христова), филолог, д.ез., доцент
Катедра по чужди езици
Родена е на 22.11.1932 г. в гр. Бургас. Завършва гимназия в Бургас и руска филология с научен 
профил литературознание в Софийския университет (1956). Специализира в Московския 
университет. Работи като учителка във ІІ-ра гимназия в Бургас (1956-1962). В периода 1962-
1992 г. е преподавател и ръководител на Катедрата по чужди езици в МУ-Варна. От 1995 г. е 
преподавател във Варненския свободен университет. Хабилитира се като доцент през 1981 г. 
Защитава кандидатска дисертация през 1975 г. на тема “Некоторые особенности лексического 
состава языка мед. литературы е его учебная специфика” (научен ръководител проф. Тагамлицка). 
Основните й научни разработки са посветени на лингвистичните проблеми на медицинската 
терминология. Автор и съавтор е на няколко учебника, учебни пособия и речници. Председател 
е на филологическата секция на СУБ-Варна.

ДИМИТРОВА, Симеонка Димитрова, маг.-фарм., асистент 
Катедра по фармакология, токсикология и фармакотерапия, ФФ 
Родена 1974 г. във Варна. Завършва фармация в МУ-София (2003). Асистент 
в катедра „Предклинична и клинична фармакология и токсикология“ на 
МУ-Варна (от 2015). Асистент в Катедра „Фармакология, токсикология и 
фармакотерапия“ към ФФ на МУ-Варна (от 2016). Има придобита специалност 
„Клинична фармация“. Има над 5 публикации и над 10 участия в научни 
конгреси, съавтор е на 2 ръководства за упражнения по фармакология и 
токсикология за студенти. Основните й научни разработки са свързани 
с острите интоксикациите с фосфоорганичните съединения и тяхното 

лечение. Маг.-фармацевт в болничната аптека на УМБАЛ „Св. Марина” – Варна и ръководител на 
обучението на студентите в преддипломния стаж. Член на: БФС, Професионалната организация 
на болничните фармацевти.

ДИМИТРОВА, Теодора Радева, асистент 
Катедра по здравни грижи, Филиал Шумен 
Родена на 13.06.1976, Шумен. Завършва за медицинска сестра (1997), 
„бакалавър“ „Социална педагогика“ (2000), в ШУ „Еп. К. Преславски“, 
„магистър“ „Управление на здравните грижи“ (2019) в МУ-Варна. Асистент 
към МУ-Варна, Филиал Шумен от февруари 2020. Член на БАПЗГ, БАОЗ и 
EUPHA. Има участия в национални и международни образователни проекти.

ДИМИТРОВА, Цонка Славова, асистент 
Катедра по биология, ФФ 
Родена през 1972 г. в Сливен. Завършва ПУ „Паисий Хилендарски” – Пловдив, 
Биологически факултет със специалност „Растителни биотехнологии“ 
(2000). От 2010 г. е асистент към Катедрата по биология и на МУ-Варна. Има 
придобита специалност по медицинска биология (2016). От 2019 г. е редовен 
докторант към катедрата. Основните й научни интереси са в областта на 
токсикологията и моноклоналните антитела в патологията. Има 8 публикации 
и 3 участия в национални научни форуми. Член на Българско дружество по 
медицинска биология.

ДИМОВ, д-р Димо Бонев, д.м., доцент 
Катедра по акушерство и гинекология, ФМ 
Роден на 6.12.1922 г. в с. Славяново, Търговищко. Завършва гимназия в Попово и медицина в 
София (1956, първите 4 години следва в Медицински факултет – Бялград). Придобита специалност 
– акушерство и гинекология. Специализира в София и Бялград. Ординатор и гл. лекар на Р. 
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болница – Попово (1958–1962). Асистент в Катедрата по акушерство и гинекология на МУ-Варна 
(1962). Хабилитиран за доцент (1975). Защитава кандидатска дисертация (1975) на тема: „Върху 
някои аспекти от половия живот на жената“ (научен ръководител проф. Г. Илиев). Основните 
му научни разработки са в областта на сексологията и гинекологията. Член на Републиканското 
научно дружество на акушерогинеколозите и на СУБ. Починал на 15.01.1983 г.

ДИМОВ, д-р Диян Драгнев, асистент 
Катедра по обща и оперативна хирургия, ФМ 
Роден на 30.01.1960 г. в Добрич. Завършва МГ-Добрич (1978) и МУ-Варна 
(1986). Придобива специалност по хирургия (1991) и специалност по 
онкология (2002). Професионалният му път като лекар започва 1986 г. 
Ординатор в хирургично отделение на ПОКБ-Добрич (1987–1995), асистент 
към Катедрата по хирургични болести към МУ-Варна (1989–1992). Хирург в 
Регионална болница Силиана, Тунис (1996–1998). Работи в СБАЛОЗ – Варна 
(1995–2011) последователно като лекар – хирург, началник хирургично 
отделение и заместник-управител по лечебната дейност. Хоноруван асистент 
към КООХ (от 2011), редовен асистент от 2016.

ДИМОВ, д-р Дойчин Цанков, д.м., гл. асистент
Клиника по белодробни болести, Катедра по вътрешни болести
Роден е през 1959 г. в гр. Варна. Завършва Английска езикова гимназия 
във Варна и медицина в МУ-Варна през 1986 г. Работи като терапевт в Р. 
болница – Велики Преслав (1986-1987). Избран е за асистент в Клиниката по 
белодробни болести на Катедрата по вътрешни болести на МУ-Варна през 
1987 г. Защитава кандидатска дисертация през 1996 г. на тема “Прогностични 
критерии при болни от рак на белия дроб” (научен ръководител доц. Хр. 
Ганчев). От 1994 г. работи като лекар в Англия.

ДИМОВ, д-р Иван Вергилов, д.м., професор 
УС по УНГ болести, Катедра по неврохирургия и УНГ болести, ФМ 
Роден на 28.02.1910 г. в с. Светлен, Търговищко. Завършва медицина в Болоня, Италия (1937). 
Придобита специалност – оториноларингология. Стажант-лекар и ординатор в Първостепенна 
болница – София (1938–1945). Асистент в Клиниката по оториноларингология на Медицински 
факултет – София (1945). Завеждащ на разкритото от него Отделение по ушни-носни-гърлени 
болести в Транспортна болница – София (от 1954). Хоноруван доцент в Медицински факултет 
– София (1962), редовен доцент и ръководител на Катедрата по оториноларингология на ИСУЛ – 
София (от 1968). Ръководител на Катедрата по ушни-носни и гърлени болести на МУ-Варна (1972). 
Професор (1974). Защитава кандидатска дисертация (1957) на тема „Туберкулоза на лимфоидния 
гърлен пръстен“. Основните му научни разработки са по проблемите на професионалните, 
алергичните, злокачествените и туберкулозните оториноларингологични заболявания. Автор на 
монографиите „Туберкулоза на горните дихателни пътища“, „Алергични заболявания на горните 
дихателни пътища“ и „Злокачествени заболявания в оториноларингологията“. Съавтор на 
„Сборник по професионални заболявания“ и „Ръководство по оториноларингология“. Член на 
редколегията на сп. „Оториноларингология“, председател на Научното оториноларингологично 
дружество в София и на Дружеството на оториноларинголозите в СИ България.

ДИМОВ, д-р Цанко Ганчев, гл. асистент
Катедра по инфекциозни болести и епидемиология
Роден е на 01.12.1933 г. в с. Медовина, Поповско. Завършва гимназия в Попово и медицина в 
София през 1957 г. Има придобита специалност по инфекциозни болести. Специализира в 
София. Работи като участъков лекар в с. Долен Чифлик, Варненско (1958-1961) и като ординатор 
в Инфекциозна болница – Варна (1961-1968), като в периода 1963-1966 г. е на работа в Алжир. 
Избран е за асистент в Катедрата по инфекциозни болести и епидемиология на МУ-Варна през 
1968 г. Пенсионира се през 1994 г. Основните му научни разработки са посветени на хепатита и 
чревните инфекции, както и на интензивното лечение на инфекциозните заболявания.
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ДИМОВА-ЙОРДАНОВА, Антония Славчева, д.м., професор 
Ръководител на Катедрата по икономика и управление на здравеопазването 
в МУ-Варна (2017–2019), зам.-декан на ФОЗ (2018–2020), декан на ФОЗ от 
2020 г. 
Родена на 19.11.1974 г. в Шумен. Притежава магистърска степен по здравен 
мениджмънт от МУ-Варна. Има придобита специалност по медицинска 
информатика и здравен мениджмънт (2003) и докторска степен по социална 
медицина и организация на здравеопазването (2005). Хабилитира се през 
2008 г., а от 2018 г. е професор. Основните й професионални и научни 
интереси са в областта на здравните системи и политики, управлението на 

лечебните и фармацевтичните организации и управлението на качеството в здравеопазването. 
Има съществен принос за членството на МУ-Варна в Мрежата за мониторинг на здравните 
политики на Европейската обсерватория за здравни системи и политики. Член на СУ-Варна 
и на БНДОЗ. Има над 90 научни публикации и над 40 участия в международни и национални 
научни форуми. Под нейно ръководство са защитени три дисертации. Член на редколегиите 
на сп. Scripta Scientifica Salutis Publicae и сп. „Здравна икономика и мениджмънт“. Носител на 
колективна награда „Варна“ на Община Варна за 2013 г. в областта на социалните науки, на 
колективна грамота за високи научни постижения на СУБ за 2019 г. и на индивидуална награда на 
Регионалния център с нестопанска цел „Диабетни грижи“ – Бургас (2015) за принос в развитието 
на организацията.

ДИМОВА, Галина Иванова, маг.-фарм., асистент 
УС по фармакогнозия и фармацевтична ботаника, Катедра по биология, 
Катедра по фармацевтични технологии, ФФ 
Родена през 1993 г. във Варна. Завършва Първа езикова гимназия – 
Варна (2012), фармация във ФФ към МУ-Варна (2017). Асистент в УС по 
фармакогнозия, Катедра по фармацевтични технологии (до 2018). Член на 
БФС.

ДИМОВА, д-р Даниела Николова, асистент
Катедра по патоанатомия, Медицински факултет – Добрич 
Родена е през 1957 г. в гр. Варна. Завършва медицина във Варна през 1981 г. Има придобита 
специалност по патоанатомия. Работи като участъков терапевт в Окръжна болница – Шумен. 
Асистент в Катедрата по патоанатомия на филиалния Медицински факултет в Добрич (1984-
1989). От 1989 г. се премества на работа като патоанатом в София.

ДИМОВА, д-р Елена Тодорова, асистент 
Катедра по детска дентална медицина, ФДМ 
Родена на 12.10.1992 г. в Добрич. Завършва Хуманитарна гимназия „Св. 
св. Кирил и Методий“ – Добрич, чуждоезиков профил (2011), магистър 
по дентална медицина към МУ-Варна (2017). Редовен асистент в Катедра 
„Детска дентална медицина“ към ФДМ на МУ-Варна (от 2017). Специализант 
по детска дентална медицина (2018), редовен докторант по детска дентална 
медицина (от 2019). Основните й професионални и научни интереси са в 
областта на лечението на кариеса и неговите усложнения при възрастни и 
деца, неоперативно лечение и превенция на кариес при пациенти с фиксирана 
ортодонтска техника, превенция и лечение на пародонталните заболявания 

при деца и възрастни. Член на: БЗС, Национално сдружение на лекарите по детска дентална 
медицина, Сдружение на медицинските специалисти, практикуващи дентално лечение на деца 
под обща анестезия – „Слийпинг Дентистри“ БГ.
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ДИМОВА-МИЛЕВА, д-р Мария Стоянова, д.м, доцент 
Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, ФМ 
Родена на 14.04.1976 г. в Силистра. Завършва Езикова гимназия „П.К. Яворов“ 
(1995) с профил английски език и втори език френски и медицина в МУ-
Варна (2001). От 12.2001 г. работи последователно във Вътрешно отделение 
в РБ – Силистра, след което е 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. Лекар-ординатор в Клиника по вътрешни 
болести на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна (от 2008). Хоноруван асистент 

АЕО (2010), редовен асистент (2011), гл. асистент (2018), доцент (2019) към КПВБ на МУ-Варна. 
Ръководител на КПВБ (от 06.2020). Има две специалности – по вътрешни болести и кардиология; 
допълнителни квалификации с дипломи за ВСД по: абдоминална ехография, ехокардиография, 
ултразвуково изследване на съдове. Получава сертификат за трансторакална ехокардиография 
(2016) от Европейската кардиологична асоциация/Европейската асоциация по сърдечно-съдова 
образна диагностика (ESC/EACVI). Член на ДКБ, ESC, Европейската асоциация по сърдечно-
съдова образна диагностика. Защитава дисертация (2017) 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 езици.

ДИМОВА-ГАБРОВСКА, д-р Мариана Йорданова, д.м., професор
Катедра по пртетична дентална медицина, ФДМ
Завършва СФ към ВМИ-Пловдив (1997) и докторантура по протетична 
стоматология към МУ-София (2003) Специализира в Германия. Придобива 
специалност по протетична дентална медицина (2001) и обща дентална 
медицина (2005). Придобива ОНС „доктор” (2004) и „доктор на науките“ 
(2015). Асистент и главен асистент в Катедра ПДМ, ФДМ, МУ-София 
(2004-2007). Доцент  в МУ-Варна и МУ-София (от 2007) и професор в МУ-
София (от 2019). Член на БЗС; БНСД; СУБ; Немското общество по дентална 
медицина (DGZMK); Немската работна група по функционална диагностика 

и лечение (AFDT към DGZMK). Представител за България в Европейската академия по 
краниомандибуларни дисфункции (European Academy of Craniomandibular Disorders – EACD).

ДИНЕВА д-р Светлана, асистент
Катедра по пародонтология и дентална имплантотология, ФДМ
Родена е на 16.08.1979 г. в гр. Сливен. Завършва дентална медицина в 
Медицински университет – Пловдив (2005). От 2011 г. е асистент в Катедра 
по орална и лицево-челюстна хирургия, пародонтология и специална 
образна диагностика на МУ-Варна. Член е на Български зъболекарски съюз 
и Българското научно дружество по дентална медицина. 

ДИМОВА, Диляна Райчева, асистент 
Катедра по химия, ФФ 
Родена на 5.07.1987 г. в гр. Добрич. Завършва „Химия“ в ПУ „П. Хилендарски“ като дипломант 
в катедра „Физикохимия“ на Химически факултет и магистърска програма „Спектрохимичен 
анализ“ в същия университет (2012), където се занимава с емисионен елементет анализ. Редовен 
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докторант, а от 2017 г. асистент в Катедра „Химия“ във ФФ МУ-Варна. Научни интереси проявява 
в областта на биологично активните вещества, определяни чрез съвременния хроматографски 
анализ. Част от акредитирана лаборатория по морски ресурси и аквакултури. 

ДИМОВА, Меглена Илиева, филолог, преподавател
Катедра по езиково обучение
Родена е на 13.07.1933 г. в гр. Варна. Завършва гимназия във Варна и филология в Софийски 
университет през 1957 г. Има специалност „Немска филология“. Работи като учителка в Провадия 
и Варна (1957-1962). От 1962 г. до пенсионирането си през 1992 г. е преподавател по немски език 
в Катедрата по езиково обучение на МУ-Варна. Съавтор е на учебник по немски език за медици и 
на “Речник на названията на лечебните растения”.

ДИМОВА, Таня Неделчева, маг.-фарм., д.х., гл. асистент 
Катедра по фармацевтична химия, ФФ
Родена през 1982 г. в София. Придобива бакалавърска степен по биология в 
СУ (2004). Учи задочно в Химикотехнологичен и металургичен университет 
– София (ХТИ) (2002–2010) и придобива бакалавърска степен по органични 
химични технологии, професионална квалификация инженер-химик. 
Придобива магистърска степен по фармация във ФФ към МУ-София (2010). 
Стипендиант на Германската служба за академичен обмен (DAAD) (2012). 
През 2017 г. преминава през няколко обучителни курса по: 1) Сканираща 
електронна микроскопия (SEM) в Институт по медицина и технологии – 

Кьотен, Германия; 2) „Увод в праховата рентгенова дифракция (УПРД 2017)” в ХТМУ-София; 3) 
„International Autumn School on Fundamental and Electron Crystallography (IASFEC)“ в Българска 
академия на науките – София. Защитава докторска дисертация (2019) в ХТИ-София в област 
на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.10. Химични 
технологии (Технология на композитните материали) с тема на дисертационния труд „Желатин 
съдържащи композитни материали с участието на зол-гелни стъкла в системата SiO2-CaO-
P2O5-Ag2O“, с което придобива степен „доктор на техническите науки“. Придобива специалност 
„Технология на лекарствата с биофармация“ (2019). Асистент и след това гл. асистент във ФФ, 
Катедра по фармацевтична химия към МУ-Варна (от 2011). Основните й професионални и 
научни интереси са в областта на фармацевтичната химия и технология, синтез на биоактивни 
неорганични материали за приложение в имплантологията и регенеративната медицина, синтез 
на фотосензори и фотокатализатори за оксидативно разграждане на лекарствени молекули в 
отпадни води. Член на БФС, Българско ботаническо дружество – София, Българска федерация 
по лека атлетика (Клуб „Локомотив“ – София). Има над 7 научни публикации, участия в над 12 
национални научни конгреса, изнася два доклада в научни центрове в Германия.

ДИНКОВ, д-р Антон Леваневски, асистент 
Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, ФМ 
Роден на 13.10.1973 г. в Балчик. Завършва средно образование (1991) във 
Варна, висше образование – МУ-Варна (1997). Работи в ЦСМП – Шумен 
(1997–1999), МБАЛ „В. Преслав“ (2000–2007), МБАЛ към ВМА-Варна (2008–
2013), от 10.2013 г. в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. В Катедрата по вътрешни 
болести е от 01.2015 г., а от 2016 г. – редовен асистент към КПВБ. Придобива 
специалност „Вътрешни болести“ (01.2018). Специализира „Кардиология“ 
в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. Притежава професионална квалификация 
по ВСД „Конвенционална абдоминална ехография в гастроентерологията и 
повърхностни структури“ – първо ниво. Владее английски и руски език.

ДИНКОВА, д-р Красимира, асистент
Катедра по хигиена и професионални болести, Медицински факултет – Добрич 
Асистент по професионални болести в Катедрата по хигиена и професионални болести на 
филиалния Медицински факултет в Добрич (1980-1987). От 1987 г. е асистент в Катедрата по 
професионални болести на ВМИ-София.
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ДОБРЕВ, д-р Добромир Минков, гл. асистент 
Катедра по обща и оперативна хирургия, ФМ 
Роден на 8.04.1954 г. в Добрич. Завършва езикова гимназия (немски език) във Варна и медицина 
във Варна (1979). Придобита специалност – хирургия (1987). Специализира в Германия и Белгия. 
Участъков терапевт в Добрич (1979–1982). Асистент в Катедрата по обща и оперативна хирургия 
на МУ-Варна (1982). Основните му научни разработки са свързани с функционалната диагностика 
и хирургическото лечение на болестите на хранопровода и стомаха. Член на УС на СУБ – Варна 
и председател на Клуба на младите учени към СУБ – Варна.

ДОБРЕВ, д-р Минко, д.м., доцент 
Катедра по ортопедия и травматология, ФМ 
Роден на 8.05.1927 г. в с. Ветрино, Варненско. Завършва гимназия в Провадия и медицина в 
София (1953). Придобити специалности – обща хирургия и ортопедия. Специализира в София 
и Москва. Ординатор и зав. ортопедично отделение в Окръжна болница – Добрич (1953–1963). 
Асистент в Клиниката по ортопедия на МУ-Варна (1964). Хабилитиран като доцент (1978). 
Защитава кандидатска дисертация (1975) на тема: „Костна регенерация под влиянието на 
анаболни стероиди“ (научен ръководител проф. П. Алтънков). Основните му научни разработки 
са по проблемите на костните фрактури и тяхното лечение. Под негово научно ръководство е 
защитена една кандидатска дисертация (д-р Ст. Ганчев). След пенсионирането си (1987) е член на 
ТЕЛК-Варна (1987–1991).

ДОБРЕВА, Албена Недкова, д.ф., доцент 
Катедра по славянски езици и комуникация, Департамент по чуждоезиково 
обучение, комуникации и спорт. Ръководител катедра. 
Родена във Варна. Завършва специалност „Българска филология“ във 
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ (2000). Преподавател в Департамента по 
чуждоезиково обучение, комуникации и спорт към МУ-Варна (от 2007). 
Защитава дисертация (2014) на тема „Умението говорене като продуктивен 
компонент на комуникативната компетентност по български език като 
чужд за общи и академични цели (върху материал от Европейската изпитна 
система за езикови сертификати ECL)“ в Катедра „Български език“, Факултет 
по славянски филологии, СУ „Св. Климент Охридски“. Завършва специалност 

„Английска филология“ в ШУ „Еп. К. Преславски“ (2016). Хабилитирана като доцент (2018) с 
монография „Как говорим за здраве“. Ръководител катедра от същата година. Води лекции по 
българска граматика на английски език и по комуникативни умения в медицинската практика. 
Съавтор е на 10 учебника. Има над 45 публикации в областта на чуждоезиковото обучение, 
съвременния български език, приложната лингвистика, социолингвистиката, сравнителното 
езикознание, медицинската комуникация. Участва във 4 видеофилма и над 10 аудиозаписа към 
видеокурса „Аз уча в България“. 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. Участва като експерт в 5 международни проекта.

ДОБРЕВА-КУНЧЕВА, д-р Таня Христова, асистент 
УС по белодробни болести и алергология, Първа катедра по вътрешни 
болести, ФМ 
Родена през 1970 г. във Варна. Завършва медицина в МУ-Варна (1995). 
Има придобити специалности „Вътрешни болести“ и „Пневмология и 
фтизиатрия“. Асистент в Първа катедра по вътрешни болести в МУ-Варна 
от 2016 г. Основните й научни интереси са в областта на вътрешните 
и белодробни болести, медицината на съня. Член на БЛС, БДББ и 
Европейското респираторно общество. Провежда специализации в чужбина 
и международно сътрудничество 2015 г. – Bern, Inselspital, Switzerland – EFQM 

Assessor Training Certificate (8.03.2015), обучителен курс „The Power of Evidence“ за систематична 
оценка на надеждността и приложимостта на резултатите от научни публикации (2017), София; 
Pharmacology and Therapeutics of Bronchodilators organized by University of Rome „Tor Vegata“ 
(2017), Rome, Italy; Airways Disease Forum – The role of ICS ( LABA in Asthma and COPD (2017), 
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Barcelona; State of the art in preventing and treating COPD Exacerbations Vienna, Austria (2018); 
Scientific Colloquium – Lung Diseases Innovation East (2019), Dresden. Има 13 научни публикации.

ДОБРЕВА, Диана Атанасова, д.х., доцент 
Катедра по химия, ФФ 
Родена на 11.11.1976 г. в Пловдив. Завършва магистратура със специалности 
„Химик-органик“ и „Учител по химия и химична технология“ в ПУ „П. 
Хилендарски” (1999). Химик, асистент и ст. асистент до 2008 г. в Катедрата 
по аналитична химия към ПУ „П. Хилендарски“. Асистент, ст. асистент и гл. 
асистент Катедрата по химия, към ФФ на МУ-Варна (2008–2018). Докторант 
(2012) в Катедрата по химия при МУ-Варна. Защитава докторска дисертация 
(2015) на тема „Мастноразтворими витамини в черноморски и сладководни 
риби“ по специалност „Биоорганична химия, химия на природните и 
физиологично активните вещества“. Доцент в Катедрата по химия от 2018. 

Придобива специалност „Теоретични основи на медицинската химия“ (2020). Води упражнения 
по химия на студенти от специалност „Медицина“ и „Дентална медицина“, по Аналитична 
химия на студенти, специалност „Фармация“ и лекции на студенти от специалност „Дентална 
медицина“. Основните й научни интереси включват методи за извличане и разделяне на водо- и 
липидоразтворими биологично активни вещества (витамини, каротеноиди, фенолни съединения 
и др.), HPLC, UV-Vis. Има над 40 научни публикации, участия в над 60 международни/национални 
научни конгреси. Участва в работата по 8 научни проекта. Членува в Българско дружество по 
хранене и диететика и ЕОИМБ.

ДОБРЕВА, Мария Николова, д.оз., асистент 
Асистент във филиал Шумен, Катедра „Здравни грижи“, МУ-Варна (от 2016) 
Родена през 1973 г. в Шумен. Завършва МК-Шумен (2002), специалност 
„Медицинска сестра“. Придобива ОКС „бакалавър“, специалност „Социална 
педагогика“ от ШУ „Еп. К. Преславски“ (2009–2012), ОКС „магистър“ 
специалност „Управление на здравните грижи“ в МУ-Варна (2016). 
Специализант (2019) специалност „Медицинска педагогика“, докторант 
(2017–2020) специалност „Управление на здравните грижи“ към МУ-Варна. 
Придобива ОНС „доктор“ (2020), специалност „Управление на здравните 
грижи“ и втори сертификат за професионална квалификация за оказване на 

качествени здравни грижи. Основни професионални и научни интереси в областта на здравните 
грижи и управление на болката при онкологични заболявания. Член на: Българска асоциация 
на професионалистите по здравни грижи, БАОЗ и на EUPHA. Има над 14 научни публикации, 
участия в над 10 международни/национални научни конференции, участия в проекти и семинари.

ДОБРЕВА, Мирена Георгиева, маг.-фарм., асистент 
УС по технология на лекарствените форми и биофармация, Катедра по 
фармацевтични технологии, ФФ 
Родена през 1979 г. в Русе. Придобива квалификация „магистър-фармацевт“ 
от МУ-Пловдив (2011). Има придобити специалности по технология 
на лекарствата с биофармация. Участва в авторския състав на няколко 
учебни помагала по технология на лекарствените форми I част, а от 2017 г. е 
отговорник по качеството към катедрата.

ДОБРИЛОВ, д-р Светослав Лъчезаров, д.м., гл. асистент
Катедра по ортопедия и травматология, ФМ 
Роден на 14.01.1980 г. във Варна, България. Завършва МУ-Варна (2004), 
специализация по специалност „Ортопедия и травматология“ (01.2005), 
асистент към Катедра по ортопедия и травматология на МУ-Варна 
(06.2005). Придобива специалност „Ортопедия и травматология“ (2010). Гл. 
асистент към Катедра по ортопедия и травматология към МУ-Варна (2019). 
Защитава докторантура (2018) към МУ-Варна на тема: „Остеопластично 
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възстановяване при предна раменна нестабилност със съпътстваща загуба на гленоида“. 
Проведени специализации в Израел, Великобритания, Германия.

ДОЙКОВА, Илина Цветанова, д.ф., доцент 
Катедра по западни и класически езици, ДЧЕОКС. Ръководител на катедра 
„Западни и класически езици“ 
Родена на 22.02.1967 г. във Варна. Завършва Първа езикова гимназия – 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 СУ (2015). Двуезичен преподавател, старши и гл. асистент 
по английски за специални цели в ИУ, ТУ-Варна и Висше училище по 
приложни науки – Хамбург. Ръководител езиков център към БМКЦ-Варна, 

ръководител на Българско училище в Хамбург и академичен директор на Висше училище по 
мениджмънт – Варна. Придобива ОНС „доктор“ (2015), доцент (2018) на МУ-Варна, ръководител 
на катедра „Западни и класически езици“ към ДЧЕОКС. Има над 45 публикации и участия в 
научни конференции. Основните й научни интереси са в областта на корпусната лингвистика и 
академичното преподаване на чужд език. Член на международната асоциация на англицистите в 
България и на СУБ.

ДОЙЧИНОВА, д-р Мая Димитрова, д.м., доцент 
Катедра по консервативно зъболечение и орална патология, ФДМ
Родена на 4.05.1977 г. във Варна. Завършва дентална медицина във ФДМ, 
МУ-София (2001). Асистент в Катедра „Консервативно зъболечение и 
детска дентална медицина“ към ФДМ на МУ-Варна (2007), а от 2013 г. в 
новосформираната Катедра „Консервативно зъболечение и орална патология“. 
Придобива специалност „Оперативно зъболечение и ендодонтия“ (2012).   
(2007–2013). Защитава дисертационен труд (2015) на тема: „Профилактика 
на зъбния кариес с фотосенсибилизатори (експериментални, лабораторни 
и клинични изследвания)“ с научен ръководител проф. Сл. Димитров и 

придобива ОНС „доктор“. Основните й научни разработки са в областта на фотодинамичната 
терапия за профилактика на зъбния кариес, антибактериалната фотодинамична терапия 
в денталната медицина, лечение на ендо-пародонталните лезии, подходи и проблеми при 
изкуствено ретрахиране на венечната бразда. Води лекционен курс на студенти по дентална 
медицина – БЕО и АЕО, по консервативно зъболечение, дентална физиотерапия. Доцент от 2017 
г. Има над 25 публикувани статии, една самостоятелна монография. Член на БЗС, БНДДМ.

ДОКОВ, д-р Виктор Викторов, гл. асистент
Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология, 
ФМ
Роден на 18.04.1954 г. в Прага. Завършва гимназия в София и медицина 
(1979) във Варна. Придобива специалност патологична анатомия (1983). 
Специализира в София, Мюнхен и Прага. Асистент в Катедрата по 
патоанатомия на МУ-Варна (1979). Основните му научни разработки са 
върху заболяванията на храносмилателната, сърдечно-съдовата и половата 
системи. Член на Научното дружество по патология.

ДОКОВ, д-р Виктор Крумов, професор 
Катедра по анатомия и клетъчна биология, ФМ 
Роден на 16.10.1920 г. във Варна. Завършва френски колеж в София 
и медицина в София (1945). Придобита специалност – хистология и 
ембриология (1950). Специализира в Будапеща, Пилзен, Братислава, 
Варшава, Русия и Югославия. Стипендиант на университета в Лиеж-Белгия 
(1969–1970). Участъков лекар в с. Домлян, Карловско (1945–1947). Асистент в 
Катедрата по хистология и ембриология на ВМИ-София (1947–1952), научен 
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сътрудник в Института по морфология на БАН (1952–1962) и хоноруван асистент в Катедрата 
по хистология и ембриология (1958–1961). Хабилитиран като ст. н. сътр. ІІ ст. в Института по 
биология и патология на размножаването при АСН-София (1962–1972) и хоноруван доцент 
(1971) при Биологическия факултет на Софийския държавен университет. Редовен доцент и 
ръководител на Катедрата по хистология и ембриология на МУ-Варна (1972–1974) и професор 
(1974) в Катедрата по анатомия, хистология и ембриология на МУ-Варна до пенсионирането 
му (1986). Основните научни проблеми, които разработва, са в областта на морфологията на 
репродуктивната система, сравнителната хистология на дихателната система, хистохимията, 
хистологията на кръвната тъкан, експерименталната биология и методиката на хист. техника. 
Съавтор на учебник по обща хистология и ембриология. Член на дружеството на анатомите, 
говорещи френски език, Международната ембриологична лаборатория, Френското дружество 
на анатомите и Българското научно дружество по анатомия, хистология и ембриология.

ДОКОВ, д-р Вилиам Викторов, д.м., доцент 
УС по съдебна медицина и деонтология, Катедра по обща и клинична 
патология, съдебна медицина и деонтология, ФМ 
Роден на 2.07.1958 г. в Прага, Чехия. Завършва Пета гимназия – Варна и 
медицина във ВМИ-Варна (1982). Асистент в Катедра „Съдебна медицина 
и деонтология“ на МУ-Варна (от 1983). Придобита специалност по съдебна 
медицина (1986), научна степен „доктор по медицина“ (2015) с дисертация 
на тема „Възможности за въвеждане на обективни критерии за определяне 
на „опасността за живота“ при медико-биологичната квалификация на 
телесни повреди“. Ръководител УС по съдебна медицина и деонтология МУ-

Варна (от 2017). Получава образователна степен „доцент“ (2018). Председател на Българския 
институт на съдебномедицинските специалисти. Хоноруван преподавател по съдебна медицина 
във ВСУ (2009–2016). Има над 110 доклада и участия в научни конгреси и конференции с над 
120 цитирания в чуждестранни списания, учебници и монографии. Съавтор на „Практикум по 
съдебна медицина“ (2011). Същата година 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. Издава монография „Съдебномедицински аспекти на 
травматизма от електрически ток и електромагнитни вълни“ (2017). Основни научни разработки 
в областта на: морфология на електротравмата, медицинска деонтология и право, проблеми на 
скоропостижната смърт, проблеми на самоубийствата в България и др.

ДОКОВА, Анета Илиева, д.и., доцент 
Катедра по логопедия и медицинска педагогика, ФОЗ 
Родена на 31 август 1967 г. във Варна. Завършва английска филология в СУ 
(1991) и магистратура по здравен мениджмънт във ФОЗ при МУ-Варна 
(2001). Докторската й дисертация (защитена 2016) е на тема „Концептуален 
модел за устойчиво управление на здравни проекти, базирани на общностно-
академични партньорства“. Има над 25-годишен опит в преподаването 
на общ английски език, английски език за медицински цели и здравен 
мениджмънт към Катедрата по чуждоезиково обучение, както и на 
проектен мениджмънт и здравни проекти към Катедрата по икономика и 

управление на здравеопазването при МУ-Варна. Автор е на 3 учебника, 3 монографии, 1 речник 
и над 30 научни публикации в български и чуждестранни научни списания. 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 „Erasmus“. Ръководител на Отдел „Международно сътрудничество“ при МУ-Варна 
(от 2007) и в това си качество инициира, създава и поддържа многобройни международни 
партньорства на университета. 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. 
Издава монографията „Управление на здравеопазването чрез партньорства с общности“ (2018). 
Член на академичния състав (от ноември 2018) и доцент в УС „Управление на здравните грижи“ 
към Катедрата по здравни грижи (Катедра по логопедия след 2019) и медицинска педагогика към 
ФОЗ. 



130

ДОКОВА, д-р Клара Георгиева, д.м., доцент 
Катедра по социална медицина и организация на здравеопазването, ФОЗ 
Родена на 29.09.1969 г. в гр. Тервел. Завършва езикова гимназия (с английски 
език) – Добрич и медицина във МУ-Варна (1994). Има придобита специалност 
„Социална медицина и здравен мениджмънт“ (1999) и магистърска степен 
по обществено здраве от Маастрихт (Холандия). Специализира в областта 
на общественото здраве във Великобритания. Терапевт в Общ. болница – 
Аспарухово, Варна (1995–1996). Редовен асистент в Катедрата по социална 
медицина на МУ-Варна (от 2001). Защитава дисертация на тема „Осведоменост, 
лечение и контрол на артериалното налягане сред селско население. Бариери 

за контрол“ и придобива ОНС „доктор“ (2009). Доцент (2012), зам.-декан на ФОЗ (2012–2018) 
и декан (2018–2020). Изследователската й дейност е насочена към епидемиология на хронични 
заболявания, здравни неравенства, болестен товар, промоция на здраве, социология на здравето 
и болестта. Координатор за региона Варна в мрежата на СЗО „Региони за здраве“. Ръководител 
и участник в значителен брой изследователски проекти. Удостоена e с Награда „Питагор“ на 
МОН (2020) в категория „Най-добра жена в науката” след номинация от издателство „Еlsevier“. 
Членува в Международната епидемиологична асоциация, Европейско дружество по здравна и 
медицинска социология, ЕUPHA и др.

ДОНЕВ, д-р Иван Щерев, д.м., професор 
Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, ФМ 
Роден на 5.06.1975 г. във Варна. Завършва езикова гимназия с английски и 
немски език в Добрич (1994) и медицина във Варна (2000). Има специалност 
по вътрешни болести и онкология. Работи в Кардиоревматологично 
отделение към МБАЛ-Добрич (2001–2005). Асистент в КПВБ (март 2005), 
професор (2018). Специализира (2007 до април 2011) в Каназава, Япония, със 
успешно защитени трудове 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. 
Член на БЛС. 

ДОНОВА, д-р Теменуга Иванова, д.м., доцент 
Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология, 
ФМ
Родена на 30.03.1947 г. в с. Момина Клисура, Пловдивско. Завършва гимназия 
в гр. Белово, Пловдивско и медицина във ВМИ-София (1972). Придобита 
специалност – патоанатомия (1976), вътрешни болести (1982), кардиология 
(1985). Специализира ехокардиология в Москва и Майнц, Германия. 
Ординатор във вътрешно отделение на РБ–Пещера (1972–1973). Асистент в 
Катедрата по патоанатомия на МУ-Варна (1973). Асистент в Клиниката по 
кардиология на НЦССЗ-София (1976). Хабилитирана като доцент (1995). 

Зав. клиника по кардиология в болница „Лозенец“ – София (1999). Защитава кандидатска 
дисертация (1993) на тема „Структурни и функционални ефекти на клапното протезиране при 
болни с аортен сърдечен порок“ (научен ръководител проф. Ил. Томов). Основните й научни 
разработки са по проблемите на оперираното сърце, инфекциозните ендокардити и ехографската 
диагностика на придобитите сърдечни пороци. Съавтор е на книгата „Клинична кардиология“. 
Член на управителния съвет на ДКБ, на ESC и на Дружеството по ултразвукова диагностика.

ДОНЧЕВ, д-р Дончо Делев, ст. н. сътр. І ст.
Катедра по епидемиология
Роден е на 04.10.1919 г. в с. Люлин, Ямболско. Завършва медицина в София през 1951 г. Има придобита 
специалност по епидемиология. Специализира в Москва, Санкт Петербург, Мюнхен, Фрайбург и 
Берлин. Работи като участъков лекар в с. Божурище, Софийско и като епидемиолог в София (1951-
1953). От 1953 г. преминава на работа в МНЗ като главен епидемиологичен инспектор и началник 
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на сектор в Сан. противоепидемично управление (1954-1956). Хабилитиран е като ст. н. сътр. ІІ 
ст. (1962), доцент (1968) и ст. н. сътр. І ст (1972). Ръководител е на Катедрата по епидемиология 
на МУ-Варна (1967-1970) и едновременно с това е директор на ХЕИ-Варна (1967-1970). От 1970 г. 
е завеждащ епидемиологичен отдел в Института по епидемиология и микробиология – София, 
завеждащ сектор “Капкови инфекции” в Институт по заразни и паразитни болести – София и 
Директор на дирекция “Санитарно-противоепидемиологична” (1977-1980). Основните научни 
проблеми, които разработва, са в областта на общата епидемиология и имунопрофилактика.

ДОНЧЕВ, д-р Дончо Михов, асистент 
Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология, ФМ
Роден на 19.03.1952 г. в с. Еленово, Шуменско. Завършва гимназия в Шумен и медицина във Варна 
(1978). Придобита специалност – ортопедия и травматология. Ординатор-патологоанатом в 
Окръжна болница – Шумен (1978–1979). Асистент в Катедрата по патология на МУ-Варна (1980–
1981). Клиничен ординатор в Катедрата по ортопедия и травматология на МУ-Варна (1982–1985). 
От 1985 г. е зав. ортопедичен кабинет в Об. работническа болница – Варна. Починал през 1999 г.

ДОНЧЕВ, д-р Николай Тодоров, д.м., доцент 
Катедра по сърдечно-съдова хирургия и ангиология, ФМ 
Роден през 1977 г. Завършва медицина (2001) във ВМИ-Пловдив. 
Специализира хирургия в МБАЛ „Пловдив” от 2002. Работи в Клиника по 
кардиохирургия на УМБАЛ „Св. Георги” – Пловдив (2002–2003). Докторантура 
по „Сърдечно-съдова хирургия“ към МУ-Варна и УМБАЛ „Св. Анна“ – Варна 
(от 2005). Печели субсидия на национален проект на тема „Ендолазерно 
лечение на разширени вени“ от Фонд „Научни изследвания“ към МОН 
(2006). Като част от проекта специализира „Ендолуменално лазерно лечение 
на разширени вени“ в „Hospital Sagrat Cor”, Барселона, Испания. Придобива 

специалност по хирургия (2007). Ординатор към Клиниката по съдова хирургия на УМБАЛ „Св. 
Анна“ – Варна (2008), където работи до 2014 г. Придобива ОНС „доктор” (2011) „Сърдечно-
съдова хирургия“ въз основа на защитена дисертация на тема „Ендовенозно лазерно лечение на 
варикозно разширени вени“ и втора специалност по съдова хирургия (2011). Асистент по съдова 
хирургия (2011) и гл. асистент (2013). Работи в Клиниката по съдова хирургия на УМБАЛ „Св. 
Марина“ – Варна (2014–2018), а от 2016 г. е доцент. Член на Българското национално дружество 
по ангиология и съдова хирургия и на Българското национално дружество по флебология. Има 
34 публикации, автор на една монография и съавтор в едно клинично ръководство. 

ДОНЧЕВА, д-р Добринка Калинова, асистент 
УС по физиология, Катедра по физиология и патофизиология, ФМ 
Родена през 1990 г. в Смолян. Завършва ПМГ-Смолян (2009) и МУ-Варна 
(2017). Асистент в УС по физиология (2018). Има професионални и научни 
интереси са в областта на неврофизиологията. Съавтор на учебно помагало 
„Ситуационни задачи по физиология“. Член на БЛС и БДФН. Съавтор на 
научни публикации. 

ДОРЕВСКИ, д-р Жан Емилов, гл. асистент 
Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология, ФМ
Роден на 2.06.1950 г. във Варна. Завършва езикова гимназия във Варна и медицина (1974) във 
Варна. Придобита специалност – ортопедия и травматология (1982). Ординатор и завеждащ 
ортопедичен кабинет в поликлиниката в Девня (1974–1978). Асистент в Катедрата по ортопедия 
и травматология към МУ-Варна (1978). Разработва научни проблеми главно в областта на 
травматологията. Специализира в София, Германия и Швейцария.
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ДОЧОВСКИ, д-р Дочо Найденов, д.м., професор 
Ръководител на Катедра „Хигиена и професионални болести“ (1974–1978); Ръководител на 
Клиниката по професионални болести към Катедрата по хигиена и проф. болести на МУ-Варна 
(1970–1974). 
Роден на 7.08.1914 г. в с. Раковица, Видинско. Завършва гимназия във Видин и медицина във 
ВМИ-София (1945). Придобита специалност – професионални болести. Участъков лекар в с. 
Раковица, Видинско (1945–1948), епидемиолог в ХЕИ-Благоевград, ординатор в отделението 
по проф. болести на Работническа болница – София (1948–1952). Асистент в клиниката по 
професионални болести на ВМИ-София (1953). Хабилитиран като доцент (1970) и професор 
(1977). Основните му научни разработки са по проблемите на професионалните болести и 
трудовата медицина. Работи по въпросите на профилактиката и терапията на професионалните 
заболявания, проучване на физическите фактори на средата (късовълнова радиация, шум и 
вибрации). Съвместно с проф. Л. Цветков и проф. Хр. Хаджиолов проучват разпространението 
на силикозата у нас и разработват програми за профилактиката й.

ДРАГАНОВА, д-р Вяра Димитрова, асистент 
УС по коремна хирургия, Катедра по хирургични болести, ФМ 
Родена на 16.11.1988 г. в Казанлък. Завършва Гимназия с преподаване 
на немски език „Гьоте“ – Бургас (2002), след успешно положен изпит за 
DSD Stufe II. Завършва МУ-Варна (2013). Ординатор във Втора клиника 
по хирургия на МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна (от ноември 2013), а от 
07.2014 г. е специализант по хирургия към същата клиника. Дипломира като 
магистър в специалност „Здравен мениджмънт“ в МУ-Варна (2016). Призната 
специалност по хирургия (2019). От септември 2017 г. е последователно 
хоноруван, редовен асистент към Катедра по хирургически болести на МУ-

Варна, УС по коремна хирургия. Участва в български и международни хирургични форуми. 
Редовен докторант към Катедрата по хирургически болести (от 10.2020). Основни научни 
интереси: реконструктивна хирургия на предна коремна стена, колопроктология, лапароскопска 
хирургия. Член на: БЛС, БХД, EHS, EAES, EDS. 

ДРАГИЕВА, д-р Снежана Прокопова, гл. асистент 
Катедра по обща и оперативна хирургия, ФМ 
Родена на 28.08.1938 г. в с. Неофит Рилски, Варненско. Завършва гимназия във Варна и медицина 
в Пловдив (1962). Придобита специалност – реанимация, анестезиология и интензивна терапия 
(1972). Специализира в София. участъков лекар в с. Лиляк, Търговищко (1962–1964), спортен 
лекар в Школата за лека атлетика – Варна (1964–1966) и ординатор-анестезиолог в Окръжна 
болница – Варна (1967–1974). Асистент в Клиниката по анестезиология, реанимация и активно 
лечение на Катедрата по обща и оперативна хирургия на МУ-Варна (1974). Основните й научни 
разработки са по въпросите на обезболяването при краткотрайни оперативни интервенции. 
Пенсионира се през 1995 г.

ДРАГОМАНОВА, Стела Тошкова, маг.-фарм., д.м., асистент 
Катедра по фармакология, токсикология и фармакотерапия, ФФ 
Родена през 1976 г. във Варна. Завършва фармация в МУ-София, ФФ (2004). 
Работен стаж в аптечната сфера общо 13 години. Ръководител на аптека от 
открит тип (2005–2010). Редовен асистент в катедра „Фармакология и клинична 
фармакология и терапия“, ФМ, МУ-Варна (2010). Асистент от 2014 г. Провежда 
упражнения по основните учебни дисциплини Фармакология и Токсикология 
за специалността „Магистър-фармацевт“ и води лекции по основните учебни 
дисциплини Фармакология и Токсикология за специалността „Помощник-
фармацевт“ и по Фармакология за специалността „Медицински лаборант“. 

Съавтор е при изработване на университетско ръководство за упражнения по фармакология и 
токсикология за студенти по фармация, сборници с тестови въпроси по фармакология и други 
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учебни помагала за студенти по фармация, медицина и дентална медицина. Координатор е на 
проект по Фонд „Наука“ при МУ-Варна (2014–2018). Участва в проекти към Фонд „Научни 
изследвания“. Завършва квалификационен курс „Защита и хуманно отношение към опитни 
животни, използвани за научни и образователни цели“, Ветеринарномедицински факултет към 
Тракийски университет – Стара Загора (2015). Придобита специалност по клинична фармация 
(2017). Докторант при Института по невробиология – БАН (2014). Защитава дисертационен труд 
(2020) на тема: „Фармакологични, токсикологични и невробиологични изследвания на миртенал 
– бицикличен монотерпеноид от природен произход“. Член на БФС (2014), член на Комисията 
по етика и качество при РФК-Варна и координатор на продължаващото обучение за магистър-
фармацевти за региона на Варна. Носител на отличие „Фармацевт на годината“ на РФК-Варна за 
2018 г. Интереси – в областта на специфичните фармацевтични специалности – фармакология, 
токсикология, експериментална фармакология и токсикология, технология на лекарствата, както 
и в областта на неврофармакологията и невродегенеративните процеси.

ДРЕНСКА, д-р Калина Венелинова, д.м., доцент 
Катедра по нервни болести и невронауки, ФМ 
Родена на 23.08.1979 г. във Варна. Завършва I Английска езикова гимназия – 
Варна (1998), медицина в МУ-Варна (2004) с пълно отличие и ИУ-Варна (2004) 
– специалист по здравен мениджмънт. Докторант към Катедра „Нервни 
болести“ на МУ-Варна (2005). Лекар специализант в I КНБ на УМБАЛ „Св. 
Марина“ – Варна (от 2007). Придобива клинична специалност по неврология 
(2010). Асистент към Катедрата по нервни болести и невронауки към МУ-
Варна (25.02.2013–14.02.2017). Докторант на самостоятелна подготовка към 
Катедра „Нервни болести и невронауки”, научна специалност медицина 

към МУ-Варна (6.11.2014–1.04.2016). Придобива ВСД – ЕЕГ (2015) и ЕП (2016). Придобива 
ОНС „доктор“ по научна специалност „Неврология“ към МУ-Варна (20.05.2016). Гл. асистент 
(14.02.2017–3.10.2018), доцент (3.10.2018–7.09.2020) към Катедрата по нервни болести и невронауки 
към МУ-Варна. 2011 г. преминава курс на обучение по отоневрология в Маастрихт, Холандия и 
2011, 2012, 2013 г. – курс на обучение по проблемите, свързани с МС в Мюнхен, Германия. Има 
над 30 публикации, посветени на съвременната диагностика, диференциална диагноза, лечение 
и прогноза при болни с неврологични заболявания. Професионалните й интереси са свързани с 
МС, ПБ, епилепсия и МСБ. Член на БДН, EAN и БЛС.

ДРЕНСКИ, д-р Венелин, д.м., доцент 
Катедра по нервни болести и невронауки, ФМ 
Роден на 4.10.1938 г. в гр. Дупница. Завършва медицина  във ВМИ-София 
(1964). От 1973 г. има специалност по неврология. Асистент (1974), доктор по 
медицина (1985), доцент към Катедрата по неврология на МУ-Варна (1989–
2005). Ръководител на I НК в Катедрата по неврология при ВМИ-Варна (от 
1990). Има над 120 научни публикации. Научните му интереси са в областта 
на ликворните синдроми при неврологични заболявания. Функционално 
завежда ликворната лаборатория към катедрата до 2004 г. Член на национални 
и чуждестранни медицински дружества и БЛС.

ДРЕНСКИ, д-р Тихомир Венелинов, асистент 
Катедра по нервни болести и невронауки, ФМ 
Роден на 14.09.1981 г. във Варна. Завършва медицина в МУ-Варна (2006). 
Лекар специализант във II КНБ с ОИЛНБ на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна 
(от 2009). От 1.01.2015 г. е с призната специалност по неврология. Докторант 
(1.04.2016), асистент (от 13.02.2017) към Катедрата по нервни болести и 
невронауки на МУ-Варна. Владее ВСД УЗДСГ от 2016 г. и ЕЕГ от 2017 г. Има 
над 20 публикации, посветени на съвременната диагностика, диференциална 
диагноза, лечение и прогноза при болни с неврологични заболявания. 
Професионалните му интереси са свързани с МСБ, възпалителни заболявания 
на ЦНС, МС, епилепсия. Член на БДН, EAN и БЛС.
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ДРУМЕВА, д-р Пенка Демирова, гл. асистент
Катедра по кожни болести и венерология
Родена е на 04.08.1950 г. в гр. Варна. Завършва гимназия във Варна и медицина във Варна през 1975 
г. Има придобита специалност по дерматовенерология. Работи като участъков лекар във Вълчи 
дол, Варненско (1975-1976). Избрана е за асистент в Катедрата по кожни болести и венерология 
на МУ-Варна през 1976 г. Основните й научни разработки са свързани с проучването на 
етиопатогенезата и лечението на Акне вулгарис. Член е на Френското дерматологично дружество.

ДУКОВ, инж. Николай Тинков, доктор, асистент 
Катедра медицинска апаратура, електронни и информационни технологии 
в здравеопазването, ФОЗ 
Роден през 1989 г. във Велико Търново. Придобива бакалавърска (2012) и 
магистърска (2014) степени по специалност „Електроника“ в ТУ-Варна. 
Разработва дипломната си работа в Университета на Гент, Белгия. Записва 
докторантура (2014) на тема „Изследване на възможностите за създаване на 
имитационни базови невронни структури и техните реализации“ в ТУ-Варна, 
а част от изследванията извършва в Университета на Патра, Гърция. Защитава 
дисертацията си (2019) и придобива ОНС „доктор“. Хоноруван преподавател 
в катедра „Електронна техника и микроелектроника“ на ТУ-Варна (от 2014), 

асистент в Катедра „Компютърни науки и технологии“, ТУ-Варна (от 2017). Асистент в Катедра 
„Медицинска апаратура, електронни и информационни технологии в здравеопазването“ в МУ-
Варна (2020). Основните му научни интереси са свързани с биомедицинското инженерство, 
обработка на биомедицински сигнали и изображения, както и приложението на алгоритми 
за машинно обучение в медицината и реализацията им чрез апаратни средства. Член на IEEE, 
БДБФИ.

ДУКОВА, д-р Деница Ярославова, д.м., гл. асистент
УС по гастроентерология, хепатология и хранене, Втора катедра по 
вътрешни болести, ФМ 
Родена на 20.09.1985 г. в Шумен. Завършва медицина в МУ-Варна (2010). От 2011 
г. е редовен докторант и специализант към Катедра „Вътрешни болести“, УС 
„Гастроентерология, хепатология и хранене“ на МУ-Варна, а от 2014 г. работи 
в клиниката по ХГЕ. Защитава дисертационен труд (2016) на тема „Клинико-
диагностични, терапевтични и прогностични аспекти на автоимунните 
чернодробни болести“. Асистент към УС по гастроентерология, хепатология 
и хранене (от септември 2017). Придобива специалност „Гастроентерология“ 
(декември 2017). Научните й интереси са в областта на хроничните вирусни 
хепатити, автоимунните чернодробни болести. Членува в БЛС, БДГЕ и EASL.

ДУШЕВ, д-р Стойко Антонов, асистент
Катедра по орална и лицево-челюстна хирургия, ФДМ
Роден на 12.03.1983 г. в гр. Сливен. Завършил дентална медицина в МУ-София през 2008 г. От 
2008 г. е асистент в Катедра по орална и лицево-челюстна хирургия, ФДМ на МУ-Варна. Член на 
БЗС.

ДЪНКОВА-Машева, Валентина Петрова, клиничен психолог, гл. асистент
Катедра по психиатрия и медицинска психология
Родена е на 27.10.1952 г. в гр. Варна. Завършва гимназия във Варна и Софийски университет 
“Св. Кл. Охридски” през 1974 г. Има придобита специалност по медицинска психология (1984). 
Специализира в Чехия, Австрия и Швейцария. Работи като психолог в Психиатрична болница – 
Варна (1975-1986). Избрана е за асистент в Катедрата по психиатрия и медицинска психология на 
МУ-Варна през 1986 г. Основните й научни разработки са в областта на арттерапията.
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ДЪРЛЕНСКИ, д-р Борислав Великов, д.м., доцент
Катедра по кожни и венерически болести, Медицински факултет – Добрич 
Роден е на 13.10.1950 г. в гр. Добрич. Завършва гимназия в Добрич и медицина в София през 
1974 г. Има придобита специалност по дерматовенерология. Специализира в София. Работи като 
ординатор във вътрешно отделение (1974-1975) и ординатор в кожно-венерологично отделение 
на Окръжна болница – Добрич (1975-1980). Избран е за асистент в Катедрата по кожни и 
венерически болести на филиалния Медицински факултет – Добрич през 1980 г. Хабилитиран е 
като доцент (1989) и е ръководител на катедрата (1989-1992). Защитава кандидатска дисертация 
през 1987 г. на тема ”Професионални кожни заболявания сред работници в животновъдството 
и обработката на животински продукти” (научен ръководител доц. Иван Попов). Основните 
му научни разработки са по проблемите на алергичните дерматози и професионалните кожни 
болести. Член е на Българското и на Българо-немското дружество по дерматовенерология и на 
СУБ. От 1993 г. е завеждащ Дерматовенерологично отделение на Окръжна болница (МБАЛ) –
Добрич.

ДЮЛГЕРОВА-ТАНЕВА, д-р Елена Йоакимова, д.х., д.м.н., професор 
Катедра по консервативно зъболечение и орална патология, ФДМ 
Родена на 18.04.1932 г. в София. Завършва Стоматологичния факултет, Медицинска академия 
– София (1957) и Химическия факултет на СУ (1967). Области на професионален интерес: 
неорганична химия, синтез на материали, калциево-фосфатни материали с биологично значение, 
костни заместители, консервативно зъболечение, орална хирургична стоматология. Чете лекции 
по пропедевтика и клиника на консервативното зъболечение (2014–2018).

ДЯКОВА, д-р Анна Атанасова, асистент
УНС по белодробни болести и алергология, Катедрата по вътрешни болести, ФМ
Родена е на 10.04.1981 г. в град Варна. Завършва Природо-математическа гимназия с изучаване 
на френски език във Варна, и Медицински университет – Варна (2007). Като стажант-лекар се 
обучава по програма “Еразъм” в Безансон – Франция. Асистент в УНС по белодробни болести 
и алергология към Катедрата по вътрешни болести (2008). Специализира пневмология и 
фтизиатрия и усвоява ендоскопските методи на дейгностика (от 2009). Член на Българското 
дружество по белодробни болести.

ДЯКОВА, Дияна Стефанова, асистент 
Катедра по здравни грижи, Филиал Велико Търново
Родена през 1981 г. Придобива ОКС „бакалавър“ в МУ-Варна с професионална квалификация 
„Акушерка“ (2007). Обучава се в магистърска програма по „Управление на здравните грижи” 
в МУ-Варна (2009). Професионалната си реализация започва, като акушерка в отделение 
„Неонатология“ към СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов“ – Варна. По-късно работи в ин витро 
клиника „Олимед“ – Варна. Старша медицинска сестра в СБАЛДБ „Д-р Лисичкова“ ЕООД. 
Асистент в Катедра „Здравни грижи“ на МУ-Варна, Филиал Велико Търново (2016–2020). 
Професионалните й интереси са в областта на акушерската патронажна грижа и пренаталното 
обучение.

ДЯНКОВ, д-р Емил Донев, д.м., доцент
Катедра по детски болести
Роден е на 10.09.1934 г. в гр. Плевен. Завършва гимназия в Плевен и 
медицина в София през 1958 г. Има придобита специалност по педиатрия 
(1964). Специализира в София, Берлин, Лайпциг, Йена и Улм (Германия). 
Работи като участъков педиатър в с. Пелово, Плевенско (1958-1966) и 
завеждащ детско отделение на Градска болница – Никопол (1960-1962). 
Завършва клинична ординатура в Катедрата по детски болести на ВМИ-
София (1962-1963). Избран е за асистент в Катедрата по детски болести на 
МУ-Варна през 1963 г. Хабилитиран е като доцент през 1979 г. Ръководител 
на детска клиника + ДОРИЛ и ръководител на катедрата (1992-1995). 
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Защитава кандидатска дисертация през 1978 г. на тема ”Промяна в хемоглобиновия профил 
при някои кръвни заболявания в детската възраст” (научен ръководител проф. Ст. Димитров). 
Основните му научни разработки са по проблемите на анемиите и левкемиите в детската възраст, 
болестите на съединителната тъкан и детската нефрология и гастроентерология. Под негово 
научно ръководство са защитени 4 кандидатски дисертации (д-р Гълъбов, д-р Близнакова, д-р 
Върбанова и д-р Георгиева) и е хабилитиран един от неговите научни сътрудници (доц. Гълъбов). 
Съавтор е на учебник по педиатрия и е член на редколегията на сп. ”Педиатрия”. Председател е на 
Българската педиатрична асоциация (клон Варна), член на Немското педиатрично хематологично 
дружество и на Българската национална хематологична асоциация и на СУБ. Член е на СНС по 
майчинство и детство към ВАК и зам.-ректор на МУ-Варна (1983-1990). Пенсионира се през 1995 
г. Преподавател в Медицински колеж – Добрич.

ДЯНКОВ, д-р Стойно Денев, д.м., доцент 
Катедра по неврохирургия и УНГ болести, ФМ 
Роден на 28.10.1940 г. в с. Гаргалък, Румъния. Завършва педагогическа 
гимназия в Добрич и медицина в Варна (1966). Придобита специалност – 
неврохирургия. Ординатор в хирургично отделение на Р. болница – Тервел 
(1966–1969) и в Работническа болница – Варна (1969–1971). Асистент в 
Катедрата по неврология и неврохирургия на МУ-Варна (1972). Хабилитиран 
е като доцент (1996). Ръководител на Катедрата по неврохирургия (от 
1999). Защитава кандидатска дисертация (1990) на тема: „Към клиниката 
и диагностиката на острата черепно-мозъчна травма при лица над 60-год. 
Възраст“ (научен ръководител доц. Д. Чолаков). Основните му научни 

разработки са по проблемите на невротравматологията, невроонкологията и неврохирургията на 
съдовите заболявания на главния мозък. Член на ръководството на Републиканското дружество 
по неврохирургия.

ДЯНКОВА, д-р Марина Иванова, асистент 
Катедра по образна диагностика, интервенционална рентгенология и 
лъчелечение, ФМ 
Родена 1985 г. в гр. Одеса, Украйна. Завършва с отличие медицина в МУ-
Одеса (2008). Придобита специалност по обща практика, семейна медицина 
в Одески държавен медицински университет. Придобива специалност по 
нуклеарна медицина в МУ-Варна (2019). Докторант и асистент към Катедрата 
по образна диагностика, интервенционална рентгенология и лъчелечение 
в МУ-Варна от февруари 2019 г. Основните й професионални и научни 
интереси са в областта на изследване с 68Ga-PSMA ПЕТ/КТ при простатен 
карцином. Член на Сдружение „Жените в ядрената индустрия – България, 

българската асоциация на WiN Global“. Има няколко научни публикации, взема активно участие 
в курсове за продължаващо обучение, провеждани от IAEA и EANM в Латвия и България, както 
и годишни европейски конгреси EANM, ESОR, БАР и международен симпозиум WARMTH.

ДЯНКОВА, д-р Снежина Киркова, гл. асистент 
Катедра по анатомия и клетъчна биология, ФМ 
Родена на 18.12.1949 г. в Търговище. Завършва гимназия и медицина във 
Варна (1975). Придобита специалност – анатомия (1979). Участъков лекар 
в с. Сенокос, Добричко (1975) и с. Стожер, Добричко (1976). Асистент в 
Катедрата по анатомия и хистология на МУ-Варна (1976). Разработва научни 
проблеми, свързани с микроциркулаторното съдово русло в бъбрек при 
експ. субренална стеноза, промените в аортната стена при експ. субренална 
стеноза и др.
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ЕВТИМОВ, д-р Николай Тодоров, д.м.н., доцент
УС по урология, Катедра по хирургични болести, ФМ 
Роден през 1960 г. във Варна. Завършва ВМИ-Варна (1984). Започва лекарската 
си дейност като хирург в Общинска болница – Тутракан. Има придобити 
специалности по хирургия (1992) и урология (1998). Работи последователно 
като хирург, завеждащ хирургично отделение и изпълнителен директор в 
Общинска болница – Тутракан, хирург в Първа градска болница – София, 
Клиника по пластична хирургия и изгаряне във ВМА-Варна. Асистент 
към Клиниката по урология, мултиорганна експлантация и бъбречна 
трансплантация „Мартин-Лутер“, в университета в Хале, Германия (2007–

2010). Заместващ лекар в Клиниката по урология и андрология към Университета „Сент Йохан“, 
Залцбург, Австрия (2011-2012). Основните му научни интереси са към лапароскопската и робот-
асистираната, минимално инвазивна хирургия. Усилията са му насочени към внедряване и 
утвърждаване на лапароскопската хирургия. Специализира лапароскопска урология в Германия 
и Австрия, както и в МУ-Плевен и Клуш-Напока – Румъния по робот-асистирана хирургия. Автор 
на две монографии: „Лапароскопска простатектомия при рак на простатната жлеза“ (2016) и 
„Невротрофини. Физиологична и патогенна мултифункционалност“ (2017). Хоноруван асистент 
(2011–2015), асистент (2015) и доцент (2017) към Катедра „Хирургически болести“, УС „Урология“ 
на МУ-Варна. Доктор на медицинските науки (от 2019) с дисертация „Ролята на невроторофините 
NGF и BDNF и техните рецептори Trк A,Trк B и Р 75 за възникване и метастазиране на простатния 
карцином“. Член на Българското и Европейското урологични дружества.

ЕВТИМОВА, Теодора Николаева, д.оз., доцент 
Катедра по здравни грижи, Филиал Шумен 
Родена през 1970 г. в Шумен. Завършва ПМИ „Д-р Ненчо Николаев“ – 
Варна, специалност „Акушерка“; ШУ „Еп. К. Преславски“ с магистърска 
степен в специалностите „Социална педагогика“ и „Социални дейности“ 
със специализация „Социална администрация“ и „Управление на здравните 
грижи“ в МУ-Варна. Преподавател в специалност „Акушерка“ в МК-Шумен 
(от 1994), а от 2005 г. – в специалност „Социални дейности“ в МК-Варна. 
Асистент в Катедра „Здравни грижи“ на МУ-Варна (от 2014). Преподавател 
към Катедра „Здравни грижи“ на Филиал Шумен (от 2015), от 2019 г. – 
заместник-директор. Има специалност „Медицинска педагогика“. Защитава 

дисертационен труд за присъждане на ОНС „доктор“. Придобива академична длъжност „доцент“ 
(2018). Монографичният труд „Актуални подходи при продължителна акушерска грижа“ е 
свързан с научните й интереси в областта на автономните акушерските 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 на БАПЗГ, БАОЗ и EUPHA. 

ЕГУРУЗЕ, Катя Генова, д.оз., доцент 
УС „Медицинска сестра“, Катедра по здравни грижи, ФОЗ
Родена през 1968 г. в Добрич. Завършва за медицинска сестра в ИПЗКССО-
Варна (1988) и полувисше образование в същата специалност, ОКС 
„бакалавър“ по здравните грижи и „магистър“ по обществено здравеопазване. 
Има придобита специалност по „Първични здравни грижи“. Придобива ОНС 
„доктор“ (2016) след защита на дисертационния труд „Приносна роля на 
медицинската сестра в превенцията на карцинома на гърдата“. Ръководител 
на УС „Медицинска сестра”, (2017–2020), доцент (2018) към Катедра „Здравни 
грижи“ в МУ-Варна. 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. Член на: 
Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи, БНДОЗ, БАОЗ и European public 
health association. Има над 50 научни публикации, участия в над 35 международни и национални 
научни форуми. Научен ръководител на двама докторанти. Носител на множество отличия в 
областта на здравните грижи.
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ЕДРЕВ, д-р Стелиан Иванов, д.м., асистент 
Катедра по орална хирургия, ФДМ 
Роден 1967 г. във Варна. Завършва ВМИ-Пловдив, специалност „Дентална 
медицина“ (1992). Редовен асистент към Катедра ОЛЧХ (2014). Докторант 
към Катедра ОЛЧХ (2017–2019). Защитава дисертационен труд (2020) на 
тема „Възстановяване на постоперативни дефекти на челюстните кости с 
материали, съдържащи тромбоцитни концентрати“ и му е присъдена ОНС 
„доктор“ по научна специалност „Хирургична стоматология“. Работи в 
Стоматологично отделение на Работническа болница – Девня (1992–1993); 
Дентален център I – Варна (1993–2014), последователно в поливалентно и 

хирургично отделение; отделение по ЛЧХ на МБАЛ „Св. Анна“ – Варна (2006–2010). Дентален 
лекар в УМДЦ (от 2014). Придобити специалности: „Обща стоматология“ (1997), „Орална 
хирургия“ (2006), „Дентална имплантология“ (2018). Има публикации в научни списания и 
участия в международни форуми. Член на БЗС от създаването му.

ЕЛ ШЕМЕРИ, д-р Съмър Ала Хасун, асистент 
Катедра по образна диагностика, интервенционална рентгенология и 
лъчелечение, ФМ 
Родена на 28.01.1990 г. в Бургас. Завършва медицина в МУ-Варна (2015). 
Работи в Клиниката по образна диагностика в УМБАЛ „Св. Марина“ (от май 
2016). Специализант по образна диагностика (от 2017), асистент към МУ-
Варна (февруари 2017). От 2018 г. участва в научен проект „Сърдечно-съдов 
и метаболитен риск, свързан с висцералната мастна тъкан, при пациенти 
с тип 1 захарен диабет“. Редовен докторант към МУ-Варна (януари 2020). 
Има десетки публикации в български и чуждестранни списания и сайтове. 

Член на БЛС, БАР и на Европейската асоциация по радиология (ECR). Научните й интереси са в 
областта на мамологията.

ЕНЕВА, Йорданка Димитрова, д.ф., асистент 
Катедра по физика и биофизика, ФФ 
Родена 1963 г. в с. Ягнило, обл. Варна. Завършва като преподавател по 
физика и математика в ШУ „Еп. К. Преславски“ (1986). Учител по физика и 
математика до 2014 г. Завършва специализация по астрономия „Методика 
на обучението по физика и астрономия“ (1995). Участва в редица обучения 
за повишаване на квалификацията си, включително и международни 
(курс научна анимация организиран от „Petit Debrouillard“ (2006), курс 
по възобновяеми енергийни източници Lübow, Германия (2–6.07.2008); 
Обучение в българска учителска програма ЦЕРН, Швейцария (12–

18.10.2008). Има придобита първа професионално-квалификационна степен по физика (2011). 
Асистент в Катедра „Физика и биофизика“ на МУ-Варна (от май 2014). Присъдена ОНС „доктор“ 
по астрофизика в направление 4.1 Физически науки (септември 2020). Участва в шест научни 
проекта. Ръководител и координатор на повече от 10 проекта с образователен характер. Има над 
20 публикации включително и в списания с IF и SGR.

ЕНЧЕВ, Емил Владимиров, преподавател УС „Зъботехник“
Медицински колеж
Завършва специалност „Зъботехника“ в ПМИ,,Д-р Ненчо Николаев“ – Варна 
(1989). Преподавател по зъботехника (от 1996). Участва в практическото 
обучение на студентите по Анатомия и морфология на зъбите с рисуване, 
скулптиране и моделиране, Технология на зъбните протези, Зъботехническо 
материалознание и Учебна практика. Завършва ВМИ-Пловдив (2000) 
„бакалавър“ по „Здравни грижи“. Има участия в курсове за повишаване на 
професионалната си квалификация.
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ЕНЧЕВ, Николай Стоянов, химик, д.х., гл. асистент 
Катедра по химия, ФФ 
Роден на 30.11.1938 г. в с. Телериг, Добричко. Завършва педагогическо 
средно училище в Добрич и химия в СУ (1967). Началник на лаборатория 
в ОПУ-Добрич (1968–1970). Асистент в Катедрата по медицинска химия 
на МУ-Варна (1970). Защитава кандидатска дисертация по химия (1981) на 
тема: „Проучване на сорбционните свойства в динамични условия на някои 
природни минерални сорбенти от Североизточна България спрямо живак 
и ешерихия коли“ (научен ръководител доц. В. Лесичков). Основни научни 
разработки - проучване на сорбционните процеси. Пенсионира се през 2001.

ЕНЧЕВА-МИЦОВА, д-р Елица Петкова, д.м., професор 
Катедра по образна диагностика, интервенционална рентгенология и 
лъчелечение, ФМ 
Родена на 29.08.1978 г. в Силистра. Завършва медицина в МУ-София 
(2003). Защитава дисертация на тема „Лъчеви реакции при ЛЛ на 
карциноми на шийката на матката и ендометриума – цитогенетични 
и молекулярногенетични методи за предсказване на индивидуалната 
лъчечувствителност“. Ръководи Клиниката по лъчелечение към УМБАЛ „Св. 
Марина“ – Варна (от 2013). Придобива научните звания „доцент“ (2014), 
„професор“ (2019). „Магистър“ по обществено здраве и здравен мениджмънт 

(от 2014). Автор на над 100 научни труда в България и чужбина с IF над 25 и над 200 цитирания в 
чуждестранни списания. Автор на 1 монография за лъчелечение при деца, съавтор на стандарта 
по радиохирургия. Специализира в Германия, Дания, Белгия, Великобритания, Италия, 
Ирландия, Израел, Швейцария в областта на радиохирургията, модерни лъчетерапевтични 
техники, съчетано лъчехимиолечение. Организатор на първия курс по ЛЛ в България на ESTRO. 
Лектор на International Society Radiosurgery (ISRS). Носител на почетен знак на БЛС (2016) за 
принос в развитието и прилагането на иновативна медицина. Удостоена с награда „Варна“ 
2016 г. за инсталиране и въвеждане в експлоатация на високотехнологична лъчетерапевтична 
апаратура. Въвежда в практиката модерни лъчетерапевтични техники при възрастни и деца с 
онкохематологични заболявания – IMRT, VMAT, IGRT, SRS, SBRT. За първи път в България въвеж-
да провеждане на едновременно лъчелечение, съчетано с химиотерапия и хиперфракционирано 
акселерирано лъчелечение при белодробен карцином и хиперфракционирано акселерирано 
лъчелечение. Научни интереси - лъчеви реакции и скали за оценката им, генетични маркери 
за предсказване на индивидуалната чувствителност, радиохирургия, лъчелечение, съчетано с 
химиотерапия при белодробен карцином, тумори на глава и шия, гинекологични тумори, тумори 
на гастроинтестиналния тракт, лъчелечение при деца, планиране със съвременни образни методи 
– МРТ и ПЕТ/КТ, съвременни лъчетерапевтични техники. 

ЕРИНОЗОВА, д-р Вяра Петрова, старши асистент
Катедра по микробиология и вирусология, Медицински факултет – Добрич 
Родена е на 24.11.1958 г. в гр. Силистра. Завършва гимназия в Силистра и медицина във Варна 
през 1982 г. Има придобита специалност по микробиология (1988). Работи като ординатор 
в микробиологична лаборатория на ХЕИ-Добрич (1982-1986). Асистент в Катедрата по 
микробиология и вирусология на филиалния МФ – Добрич (1986-1992). След закриването му от 
1992 г. отново е ординатор в микробиологичната лаборатория на ХЕИ-Добрич (1992-1999), а от 
2000 г. е завеждащ сектор “Микробиологични изследвания” на ХЕИ-Добрич.

ЕРМЕНЛИЕВА, Нели Миткова, биолог, д.б., доцент 
Катедра по микробиология и вирусология, ФМ 
Родена през 1984 г. в Бургас. Завършва „Биология“ и „Биотехнологии и 
контрол на храни“ в ШУ „Еп. К. Преславски“. Асистент в МК-Варна, към УС 
„Медицински лаборант“ (2013). Придобива докторска степен по биология, 
научна специалност „Микробиология“ (2015) с тема на дисертационния труд 
„Широкоспектърни бета-лактамаза продуциращи микроорганизми като 
причинители на уринарни инфекции при амбулаторни и хоспитализирани 
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пациенти в детска възраст - характеристика и епидемиология“. Гл. асистент (2016), доцент (2018) 
към Катедра по предклинични и клинични науки, ФФ с тема на монографичен труд „Ботулинов 
невротоксин – от отровата до лекарството“. От 2019 г. е в Катедра „Микробиология и вирусология“. 
Основни научни интереси - полирезистентни бактерии, ваксино-предотвратими инфекции, 
клинично приложение на ботулинов невротоксин, пробиотичен потенциал на бактериални 
щамове и пребиотици. Има над 60 научни публикации и участия в над 50 международни и 
национални конгреси.

ЕФРАИМ, д-р Мерлин Ерол, асистент 
УС по хематология, Втора катедра по вътрешни болести, ФМ 
Родена на 12.08.1983 г. в Шумен. Завършва медицина в МУ-Варна (2008). 
Придобита специалност „Клинична хематология“ (2015). Асистент към 
Катедра по вътрешни болести, УНС по хематология на МУ-Варна (от 
2013). Работи дисертационен труд на тема „Биологични, генетични и 
епигенетични маркери в диагнозата и прогностичната стратификация на 
пациенти с миелодиспластичен синдром“. Член на: Българската асоциация 
по хематология и БЛС. Има над 5 публикации и над 20 участия в научни 
конференции и конгреси.

ЕФТИМОВ, Мирослав Цонков, м.ф., д.м., гл. асистент 
Катедра по фармакология, клинична фармакология и терапия, ФМ 
Роден на 3.05.1981 г. в Шумен. Завършва фармация в МУ-София (2004) в 
Катедрата по предклинична и клинична фармакология и токсикология. Гл. 
асистент в катедрата, вече преименувана като Катедра по фармакология и 
клинична фармакология и терапия (от 2017). Придобива ОНС „доктор“ 
(2015) (научни ръководители проф. д-р Стефка Вълчева-Кузманова, 
доц. д-р Р. Ташев). Завършва специализацията си по фармакология и 
фармакотерапия. Член на научна група „Гастро-ентеро-хепатопротекция и 
терапия“ при Научноизследователския институт на МУ-Варна. Има участие 

в пет проекта. Научните му интереси са в областта на фармакологично изследване на биологично 
активни вещества от растителен произход. Има над 30 публикации в български и международни 
списания и над 30 участия в научни форуми в България и чужбина. Съавтор е в издаването на 4 
учебни помагала по фармакология за студенти. Член на: БФС, Комисия по етика и качество към 
РФК-Варна.

ЖЕКОВ, д-р Живко Стоянов, асистент 
Катедра по акушерство и гинекология, ФМ 
Роден през 1961 г. в Силистра. Завършва МУ-Варна (1987). Гинеколог в 
Окръжна болница – Силистра (1987–1989). Клиничен ординатор в катедра 
АГ към МУ-Варна (1990–1993), лекар в Гинекологична клиника в МБАЛ „Св. 
Анна“ – Варна (1993–2016). Началник Гинекологично отделение в СБАГАЛ 
„Проф. д-р Д. Стаматов“ (от 2016). Асистент в Катедра АГ към МУ-Варна 
(от 2017). Провежда специализации в Англия и болница „Хадаса“ – Израел. 
Има публикации в областта на медикаментозните аборти. Разработва 
дисертационен труд на тема: „Методи за прекъсване на бременността в 
акушеро-гинекологичната практика“.

ЖЕКОВ, Живко Димитров, д.п., доцент 
Катедра по логопедия и медицинска педагогика, ФОЗ 
Роден през 1968 г. в гр. Дългопол. Придобива магистърска степен по логопедия 
в „Медико-педагогически факултет“ на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград 
(1995). Завършва магистърска програма по „Социални дейности“ (2001), 
магистърска програма по „Психология“(2006). Начален учител, директор на 
начално училище и логопед (1990–1996). Асистент (1996), ст. асистент (1999), 
гл. асистент (2002) по логопедия в Катедра „Специална педагогика“ на ШУ 
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„Еп. К. Преславски“. Придобива ОНС „доктор по специална педагогика – логопедия“ (2010) с 
дисертационен труд на тема „Предиктори за ранна диагностика на дисграфия в предучилищна и 
начална училищна възраст“. Доцент (от 2011) по специална педагогика – логопедия, зам.-ректор 
по учебната дейност (2011–2015) на ШУ „Еп. К. Преславски“ и ръководител на катедра „Специ-
ална педагогика“. Доцент по специална педагогика – логопедия, към ФОЗ на МУ-Варна (от 
2017). Основните му професионални и научни интереси са в областта на теория на логопедията, 
диагностика на речева и езикова патология, терапия на езикови и речеви нарушения, психология 
на лица с нарушения на речта и невропсихология. Под негово ръководство са защитени три ди-
сертационни труда. Член на редколегията на сп. „Специална педагогика и логопедия“, на сбор-
ници от научни форуми и др. Член на Национално сдружение на логопедите в България, БАОЗ, 
European Public Health Association, БНДОЗ и др.

ЖЕКОВА, д-р Веселина Георгиева, асистент 
Катедра по анатомия и клетъчна биология, ФМ 
Родена във Варна през 1976 г. Завършва III ПМГ – Варна (1995) и МУ-Варна, 
специалност „Ме-дицина“ (2001). Асистент към Катедра по анатомия, 
хистология и ембриология при МУ-Варна (от юни 2003). Придобива 
специалност „Анатомия, хистология и цитология“ (2008) и „Физикал-на и 
рехабилитационна медицина“ (2017). Защитава дисертационен труд на тема 
„Количество и фенотип на de novo генерирани клетки в постисхемичен 
малък мозък на възрастни примати“ (2018). Области на интерес: 
неврорехабилитация, вариации на структурите на опорно-двигателния 
апарат и тяхното значение за клиничната практика, миофасциален болков 
синдром и техники за повлияването му.

ЖЕЛЕВ, д-р Цветан Христов, асистент 
УС по кардиология, Първа катедра по вътрешни болести, ФМ 
Завършва МУ-Варна (2007). Кардиолог във Втора кардиологична клиника 
по обща и инвазивна кардиология на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна (от 
ноември 2007). Специализира кардиология в болница Hadassah, Jerusalem, 
Израел (от февруари 2008 до октомври 2008). Придобива специал-ност 
„Кардиология“ (декември 2014), субспециалност „Инвазивна кардиология“ 
(август 2015). Асистент към Катедра „Вътрешни болести“, специалност 
„Кардиология“ (от 2017). Докторант (от юли 2018) към Катедра „Вътрешни 
болести“, специалност „Кардиология“ с тема на научния труд „Съпровождаща 

каротидна патология при сърдечна инвазивна диагностика“. Проведени курсове: „Доплерова 
сонография“, „Ехокардиография“ – фундаментално и експертно ниво, „Транстора-кална, 
трансезофагеална, стрес ехокардиография“. Обект на неговите интереси са конвенционал-
ната и инвазивна кардиология: кардиология, инвазивна диагностика и лечение на сърдечно-
съдовите заболявания. Член на ДКБ и Българското дружество по инвазивна кардиология. Има 
множество посетени научни форуми и конгреси в страната и чужбина. Участие с доклад на меж-
дународен форум. Участие с постер на национален и международен форум. Завършва магистра-
тура „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи“ (юни 2020). Кардиолог в доболничната 
помощ с амбулаторна практика с над три хиляди пациенти в Медицински център „Младост“ – 
Аспарухово, Варна (от декември 2015).

ЖЕЛЕВ, Илия (Илия Желев Славов), д.б., доцент 
УС по фармакогнозия и фармацевтична ботаника, Катедра по биология, 
Катедра по фармацев-тични технологии, ФФ 
Роден през 1980 г. в гр. Дулово, обл. Силистра. Завършва средно образование 
в родния си град. Завършва МУ-София, Фармацевтичен факултет (2003). 
Асистент към Катедра „Фармацевтични науки“, секция „Фармакогнозия“, 
Пловдив (2006–2012). Асистент към ФФ на МУ-Варна, Катедра 
„Фармацевтични науки“ (2012). Придобива специалност „Лечебни растения и 
фитофармацев-тични продукти“ (2014). Хабилитиран преподавател (доцент) 
в УС „Фармакогнозия и фармацев-тична ботаника“ към Катедра „Биология“. 
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Ръководител на УС по фармакогнозия до 2018. Основ-ните му професионални и научни интереси 
са в областта на фармакогнозия, фитохимията и фи-тотерапията. Има над 30 научни публикации 
и участия в над 20 международни/национални на-учни конгреси. Под неговото ръководство се 
обучават 3 специализанти. Член на АMAPSEEC.

ЖЕЛЕВА, д-р Жанета Иванова, д.м., гл. асистент 
УС по морелечение, физиотерапия и рехабилитация, Катедра по физиотерапия, рехабилитация, 
морелечение и професионални заболявания, ФОЗ 
Родена на 10.12.1962 г. в Шумен. Завършва езикова гимназия във Варна и медицина в Хале – 
Германия (1988). Придобити специалности – вътрешни болести (1992), физикална терапия 
и рехабилитация (1997), пневмофтизиатрия (2001). Специализира в Австрия и Германия. 
Ординатор в кардиологично отделение на Окръжна болница – Шумен (1988–1990). Асистент 
в Клиниката по физиотерапия, рехабилитация и морелечение на МУ-Варна (1991). Защитава 
дисертация (2001) на тема: „Прогностичен индекс при болни с белодробен тромбоемболизъм 
и неговото значение за оценка на режима на рехабилитация“ (научни ръководители проф. К. 
Кисьова и доц. Т. Тодоров). Основните й научни разработки са в областта на кардиологичната и 
белодробната рехабилитация.

ЖЕЛЕВА, Елена Грозева, д.п., професор 
Катедра по здравни грижи, Филиал Сливен 
Родена през 1959 г. в с. Коларово, община Раднево, област Стара Загора. 
Завършва с отличен ус-пех ПМИ „Христина Хранова“ – Стара Загора 
(1980), специалност „Медицински фелдшер“. Придобива ОКС „бакалавър“, 
специалност „Здравни грижи“ в МУ-София (2000); ОКС „магис-тър“ по 
специалност „Педагогика“ и специализация „Образование на възрастните“ 
в СУ (2002); ОКС „магистър“ по специалност „Управление на здравните 
грижи, професионална квалифика-ция“ и правоспособност „Мениджър 
на здравните грижи“ в МУ-София (2009); специалност „Ме-дицинска 

педагогика“ в МУ-София (2015); диплома от ВАК за ОНС „доктор“ по научна специ-алност 
„Теория на възпитанието и дидактика“ (2006). Доцент (ВАК) по научната специалност „Методика 
на обучението по общи и специални сестрински грижи“ (от 2009), професор по спе-циалност 
„Педагогика на обучението по здравни грижи“ (2020). г. е Преподавател в Катедрата „Здравни 
грижи“ при Филиал Сливен на МУ-Варна (от 2014). През целия си професионален стаж (от 
1980) продължава да участва в обучението на специалисти по здравни грижи във висшето 
училище. Основните й професионални и научни интереси са в областта на здравните грижи, ме-
дицинската педагогика, методиката на обучение и педагогиката. Издава над 130 научни публи-
кации, 3 монографии и 15 учебника. Има над 50 цитирания в монографии и колективни томове 
с научно рецензиране, написани – 25 рецензии и становища за ОНС „доктор“ и „доцент“. Рецен-
зент е на 15 научни труда. Участва в над 90 международни научни форума в България и чужбина. 
Научен ръководител на 8 докторанти, от които 6 са успешно защитили ОНС „доктор“. Експерт 
в Национална агенция за оценяване и акредитация в Комисията по здравеопазване и спорт (от 
2010). Член на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи, Асоциацията на 
професорите от славянските страни, ИНГА.

ЖЕЛЕЗОВ, д-р Марин Димов, асистент 
Катедра по анатомия и клетъчна биология, ФМ
Роден във Варна през 1989 г. Завършва МУ-Варна специалност „Медицина“ 
(2014). Хоноруван асистент (2014), редовен асистент (2015) към Катедра 
„Анатомия и клетъчна биология“ на МУ-Варна. Придобива специалност 
„Анатомия, хистология и цитология“ (2019). Научната му работа изследва 
как микроглията участва в неврогенезата и невропластичността при човек, 
влияейки по този начин на процесите на обучение, памет и социалното 
поведение.
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ЖЕЛЯЗКОВ, д-р Делчо Кръстев, професор 
Катедра по фармакология, клинична фармакология и терапия, ФМ 
Ръководител на Катедра по фармакология към новосъздадения ВМИ-
Варна от 1961 г. с прекъсвания до 1991 г. Ръководител на Катедрата по 
фармакология и фитотерапия при Научния институт по вътрешни болести 
и фармакология на МА-София и зам.-директор на института (1976–1980). 
Роден през 1925 г. в с. Винарово, Старозагорско. Завършва и медицина във 
ВМИ-София (1952). Придобита специалност „Фармакология“. Специализира 
в Ленинград, Москва, Бетезда (САЩ), Майнц (Германия) и Прага. Асистент 
в Катедрата по фармакология на ВМИ-София (1952). Хаби-литиран като 

доцент през 1961 г. Преподавател по екология във ВСУ и ТУ-Варна (1991-2000). Под научното му 
ръководство са защитени 8 кандидатски дисертации (д-р Узунов, д-р Мангърова, д-р Белчева, д-р 
Н. Георгиев, н.с. Кр. Иванова, н.с. В. Тодоров, д-р Марков и д-р Темнялов). Основните му научни 
разработки са посветени на проблемите на фармакобиохимията на катехоламини и хистамин, 
на фармакологичното и токсикологичното охарактеризиране на нови български лекарствени 
препарати и др. Автор е на монографии и учебници и ръководства по фармакология. Редактор 
и член на редколегията на сп. „Експериментална медицина“, „Съвременна медицина“, „Scripta 
Scientifica Medica“, „Новости във фармакологията“ и др. Член и основател на Европейското 
научно дружество по фармакобиохимия, почетен член на Националното медицинско дружество 
в Чехословакия и на Националното фармакологично дружество на Украйна, зам.-председател 
на Българско научно дружество по фармакология, консултант на СЗО по фармаколо-гия в 
Монголия и Индия, член на ВАК, председател и дългогодишен член на СНС по физиоло-гия, 
патофизиология и фармакология и др. Гост-професор на няколко европейски университети. 

ЖЕЛЯЗКОВ, д-р Кирил Живков, асистент 
УС по нефрология, хемодиализа и токсикология, Втора катедра по вътрешни 
болести, ФМ 
Роден през 1990 г. във Варна. Завършва медицина в МУ-Варна (2016). Работи 
в Клиниката по нефрология (от 2017), асистент към УС по нефрология, 
хемодиализа и токсикология (2019). Член на Българско дружество по 
нефрология и БЛС.

ЖЕЛЯЗКОВА, д-р Антонина, д.м. –гл. асистент
УНС по хематология, Катедра по вътрешни болести 
Родена на 31.03.1971 г. в гр. Русе. Завършва природо-математическа гимназия в гр. Шумен 
през 1989 г. и МУ-Варна през 1996 г. Придобити специалност по вътрешни болести (2002) и по 
клинична хематология (2004). Докторант в УНС по хематология (2002). През 2007 г. защитава 
дисертационен труд на тема „Ангиогенеза и хронични миелопролиферативни заболявания”. 
Асистент (2009), главен асистент (2010) в УНС по хематология, Катедра по вътрешни болести. Има 
над 7 публикации и над 30 участия в науч- ни конференции и конгреси. Член е на: Европейската 
асоциация по хематология, Международното дружество по тром- боза и хемостаза, Българската 
асоциация по хематология и БЛС.

ЖЕЛЯЗКОВА-САВОВА, д-р Мария Делчева, д.м., доцент 
Катедра по фармакология, клинична фармакология и терапия, ФМ Ръководи-
тел на Катедрата по фармакология в МУ-Варна в периода 2004-2012 г. 
Родена през 1952 г. в София. Завършва с отличие медицина във ВМИ-Варна 
(1976). Има придо-бити специалности по фармакология и по клинична 
фармакология и терапия. Защитава дисерта-ция (2001) за придобиване на 
ОНС „доктор“ (научен ръководител проф. д-р А. Белчева), а през 2003 г. се 
хабилитира. Основните й професионални и научни интереси са в областта 
на серото-нинергичната невротрансмисия; поведенческата фармакология; 
клиничната фармакология – ле-карствени взаимодействия; фармакологията 
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на мастно-разтворимите витамини, по-конкретно ек-страхепатални функции на витамин К. 
Има над 60 публикации и 70 участия в международни и национални научни форуми. Съавтор 
е в издаването и преиздаването на учебници по фармако-логия и клинична фармакология на 
български и на английски език. Преподавателската й работа включва лекции по фармакология за 
студенти от различни специалности и семинарни занятия със студенти по медицина, включително 
от англоезиковата програма. Член на Българското науч-но дружество по фармакология, 
Българското научно дружество по клинична фармакология и те-рапия, БЛС, СУБ.

ЖЕЛЯЗКОВА, Мариана Вескова, д.оз., гл. асистент 
Катедра по здравни грижи, Филиал Сливен 
Гл. асистент в Катедрата за специалност „Медицинска сестра“. 
Родена през 1961 г. в София. Завършва ИПЗКССО „Д-р П. Берон“, 
специалност „Медицинска сестра – общ профил“ (1982), ПМИ-Сливен, 
специалност „Медицинска сестра“ (1991), ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – 
стопански факултет, специалност „Социални дейности” (2003), магис-търска 
степен по специалност „Обществено здравеопазване“ (2005), магистърска 
степен по „Уп-равление на здравните грижи“ (2008) в МУ-Варна. Работи като 
медицинска сестра в хирургичес-ко и впоследствие УНГ отделение на МБАЛ-

Сливен към ВМА-София от 1982. По-късно е старша медицинска сестра в УНГ и ЛЧХ отделение 
на болницата, а от 2012 г. – медицинска сестра пос-ледователно в Хирургическо отделение, ЛЧХ, 
ОТХ на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – Сливен. Асистент по специалността „Медицинска 
сестра“ в Катедрата по здравни грижи, Филиал Сливен (2013). Има ОНС „доктор“ (2019) след 
защита на дисертационен труд на тема „Съвременни под-ходи при оказване на здравни грижи 
за деца със захарен диабет в училищна възраст“, гл. асистент от 2020 г. Има над 15 научни 
публикации, участия в 10 научни конгреса, проекти. Член на БАПЗГ.

ЖЕЧЕВА, Радостина Иванова, д.оз., гл. асистент 
Катедра по здравни грижи, Филиал Шумен 
Родена през 1974 г. в Шумен. Завършва ОКС „магистър“ по управление на 
здравните грижи (2008) в МУ-Варна. Има специалност „Семейна медицинска 
сестра, (акушерка)“. Асистент (от 2015) във Филиал Шумен, Катедра „Здравни 
грижи“ на МУ-Варна. Придобива научна степен „доктор“ (2019) по научна 
специалност „Управление на здравните грижи“ с дисертационен труд на 
тема: „Медицинската сестра в подкрепа на родители на деца с психични 
отклонения от 10 до 14 години“. Автор е на 15 публикации. Основните му 
професионални и научни интереси са в областта на специалните сестрински 

грижи в психиатрията и профилактиката на социалнозна-чимите заболявания. Ежегодни участия 
в международни и национални научни конгреси. Придо-бива втори сертификат за притежаване 
на квалификация за извършване на качествени здравни грижи, издаден от БАПЗГ (2016). Член 
на БАПЗГ и БАОЗ.

ЗАБУНОВ, д-р Андрей Атанасов, гл. асистент 
Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, ФМ 
Роден на 13.12.1955 г. в с. Драгоданово, Сливенско. Завършва английска 
езикова гимназия в Пловдив (1974) и медицина във ВМУ-Варна (1982). 
Придобита специалност – вътрешни болести, нефрология и обща медицина. 
Завеждащ селски участък в с. Блатец, Сливенско (1983–1985), ор-динатор-
терапевт в Бърза медицинска помощ – Варна и участъков терапевт в V 
поликлиника – Варна (1988–1989). Асистент в КПВБ (1989). Гл. асистент в 
Катедрата по обща медицина (2000).
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ЗАГОРОВ, д-р Максим Георгиев, д.м., гл. асистент 
Катедра по ортопедия и травматология, ФМ 
Роден на 8.10.1979 г. в Сливен. Завършва МУ-София (2004) и като носител 
на награда „Златен Хипократ“ е зачислен за специализация по специалност 
„Ортопедия и травматология“ в УСБА-ЛО „Проф. Б. Бойчев“ – София (2005). 
Придобива специалност ортопедия и травматология (2010). Асистент (2016), 
гл. асистент (2021) към Катедра по ортопедия и травматология към МУ-Варна. 
Защитава докторантура (2019) към МУ-Варна на тема: „Тотално тазобедрено 
ендопротезиране с двойно-подвижна ацетабуларна компонента“. Научни 
разработки има също в областите: раменно ендопротезиране, артроскопска 

и реконструктивна раменна хирургия, артроскопска и реконструктивна колянна и глезенна 
хирургия, тазобедрено и колянно ендопротезиране.

ЗАНЕВ, д-р Атанас Цанков, асистент
Катедра по анестезиология, спешна и интензивна медицина, ФМ 
Роден в гр. Силистра. Придобива магистърска степен по медицина в МУ-
Варна (2008). Лекар към ЦСМП–Варна, филиал гр. Дългопол (2008–2009). 
Работи последователно в спешните приемни отделения на МБАЛ „Св. Анна“ 
и УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна (2009-2011). Анестезиолог в КАИЛ, УМБАЛ 
„Св. Марина“ (2012). Придобива специалност „Анестезиология и интензивно 
лечение“ (2017). Асистент (2014), редовен докторант (2020) в Катедра 
„Анестезиология, спешна и интензивна медицина“, МУ-Варна. Преподава 
на студенти по медицина в БЕО и АЕО по задължителната дисциплина 
Анестезиология и ин-тензивно лечение, както и по свободноизбираемата 

дисциплина Спешна медицина. Води специ-ализиран курс за медицински работници на тема 
„Професионално поведение при инциденти на морския бряг“. Научните му интереси и разработки 
са в сферата на регионалната анестезия, обез-боляването, спешната медицина, ехография за 
целите на анестезиологията и интензивното лече-ние, съвременно медицинско образование със 
симулационна техника. Сертифициран за хеликоп-терно спасяване (Румъния, 2018), както и за 
подготовка, оценяване, изпитване и освидетелстване на морски инструктори (агенция „Морска 
администрация“, 2019). Преминава педагогически курс по академично преподаване, курсове за 
работа и преподаване с високотехнологични симулатори с физиологичен модел на поведение. 
Провежда специализации в Чехия (Прага, 2017), Италия (Рим, 2015) и Испания (Мадрид, 
2019). Владее отлично говоримо и писмено английски език и има основни познания по руски 
език. Активно членува в национални и международни научни и професионални организации: 
Българското дружество по ентерално и парентерално хранене, Дружеството на анестезиолозите 
в България, Българската асоциация за изследване и лечение на болката, European Society 
of Anesthesiology and Intensive care, European Society of Regional Anesthesia and Pain Therapy, 
International Association for the Study of Pain. Активно участва в про-екти на МУ-Варна и в частност 
на Катедрата по анестезиология, спешна и интензивна медицина.

ЗАНЕВА-ХРИСТОВА, д-р Деница Георгиева, асистент 
Катедра по консервативно зъболечение и орална патология, ФДМ 
Родена на 08.05.1991 г. във Варна. Завършва дентална медицина в МУ-Варна 
(2016). Редовен асистент (от 2017) към Катедра „Консервативно зъболечение 
и орална патология“ към ФДМ на МУ-Варна. Член на БЗС.
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ЗАФИРОВА, Кристина Константинова, асистент 
Катедра по фармацевтична химия, ФФ 
Завършва „Химия“ (2012), придобива магистърска степен по екология и 
опазване на околната среда (2014) във ВХТИ „Проф. д-р Асен Златаров“ – 
Бургас. Асистент по химия в Катедра по ме-дико-биологични науки към 
Факултет „Дентална медицина“ (2014). Към настоящия момент е асистент 
по химия в Катедра „Фармацевтична химия“ към Факултет „Фармация“. 
Има четири публикации и участие в изследователски проект по Фонд 
„Медицинска наука“ (2014) на МУ-Варна: „Нови полимерни лекарствени 
форми с потенциална противотуморна активност“. Науч-ните й интереси са 
в областта на хидрофилизиране на ненаситени полиестери с оглед приложе-
нието им в стоматологията и промишлеността. 

ЗАФИРОСКА, Нели Диянова, асистент 
Катедра медицинска апаратура, електронни и информационни технологии 
в здравеопазването, ФОЗ 
Родена през 1984 г. във Варна. Придобива ОКС „магистър“ по специалност 
„Обществено здраве-опазване“ към МУ-Варна (2009). Организатор, а след 
това експерт към Отдел за следдипломно обучение, МУ-Варна (ноември 
2010 до март 2020). Специалист по „Медицинска информатика и здравен 
мениджмънт“ (от 1.01.2016). През зимния семестър на учебната 2019/2020 
г. е назначена като хоноруван асистент към МУ-Варна, ФОЗ, Катедра 
„Социална медицина и организация на здравеопазването“. Редовен асистент 
(2020) към МУ-Варна, ФОЗ, Катедра „Медицинска апарату-ра, електронни и 
информационни технологии в здравеопазването“.

ЗАФИРОСКИ, д-р Столе, асистент
Катедра по обща и оперативна хирургия, ФМ 
Роден на 31.07.1982 г. в гр. Скопие. Завършва „Дентална медицина“ във ФДМ, 
МУ-Варна (2012). От 2013 г. е асистент към Катедрата по орална и лицево-
челюстна хирургия към ФДМ на МУ-Варна и зачислен на специализация по 
орална хирургия към МУ-Варна.

ЗАХАРИЕВ, д-р Асен Кирилов, д.м., доцент
УНС по хематология, Катедра по вътрешни болести
Роден е на 15.10.1946 г. в София. Завършва медицина във Варна през 1972 г. Има придобити 
специалности по вътрешни болести (1980) и клинична хематология (1984). Специализира 
клинична цитология под ръководството на известния учен-цитолог проф. Лопес Кардозо във 
Варна, а също и в Цюрих и Амстердам. Избран е за асистент в Клиниката по хематология на 
Катедрата по вътрешни болести на МУ-Варна през 1974 г. Хабилитира се като доцент през 1991 
г. Защитава кандидатска дисертация през 1983 г. на тема “Цитологична диагностика на туморни 
клетки в костния мозък“ (научни ръководители проф. И. Вълков и проф. Златанов). От 1998 
г. е ръководител на УНС по хематология в Катедрата по вътрешни болести на университета. 
Основните му научни разработки са в областта на клиничната цитология. Съавтор е на 
монографията “Клинични наблюдения в хематологията” и автор на монографията “Въведение в 
клиничната цитология”. Член е на СУБ.
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ЗАЯКОВА, д-р Йоланда Константинова, д.м., доцент 
Катедра по обща и оперативна хирургия, ФМ 
Завършва медицина в МУ-Варна (1984). Ординатор в Отделението по 
хирургия Районна болница – Балчик, а от 1988 – в Клиниката по термична 
травма, пластично-възстановителна и естетична хирургия към МБАЛ-
Варна. Придобива специалност по обща хирургия (1992). Специализира 
пластично-възстановителна и естетична хирургия от 1998 г. към МУ-
София „Александровска болница“. Придобива квалификационна степен 
„Пластично-възстановителна и естетична хирургия“ (2000). Началник на 
Клиниката по термична травма, пластично-възстановителна и естетична 

хирургия (от 2000). Докторант (2011–2012) към Секцията по изгаряне и пластична хирургия 
към УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“ – София. Защитава дисертационен труд (2012) на тема 
„Аугментационна мамопластика при асиметричен бюст“ и придобива ОНС „доктор“. Доцент 
(2015) към катедрата. Преподава Пластична хирургия – лекции на студенти по медицина и 
специалност „Медицински козметик“. Специализира: „Реконструкции на гърдата при карцином“ 
(Милано, 2014, 2018); „Дермални синтетични заместители, цикатрикси, алгоритми на поведение 
при изгаряния“ (Бирмингам, 2018, 2019); „Реконструкция на гърдата с импланти“ (Рим, 2013); 
„Инструк-ционален курс в областта на реконструктивната хирургия“ (Свети Стефан, 2005). 
Публикации: има над 30 научни участия с доклади и постери на конференции в страната и 
чужбина, както и статии в научни периодични издания по следните теми: епидемиология на 
изгарянията, естетична и реконструктивна мамапластика, реконструктивни операции в областта 
на крайниците, естетика на лице, шия, тяло и др. Членува в: Българската асоциация по пластично-
възстановителна и естетична хирургия (БАПРЕХ); Европейска асоциация по изгаряне (EBA); 
Международната асо-циация по естетична хирургия (ISAPS); СУБ; БЛС.

ЗГУРОВА, д-р Недялка Тодорова, д.м., асистент 
Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология, 
ФМ
Родена 1987 г. в Смолян. Завършва ПМГ „Васил Левски“ (2005) в Смолян 
и медицина в МУ-Варна (2011). Асистент (2012). Придобива специалност 
(2016) и защитава дисертация (2020) на тема: „Сравнителен морфологичен 
и имунохистохимичен анализ на бенигнени и малигнени епителни тумори 
на дебелото черво“. Научните й разработки са в областта на заболяванията 
на гастроинтестиналния тракт и костния мозък. Има 10 научни публикации. 
Член на Българското дружество по патология.

ЗЛАТАНОВ, д-р Златан Димитров, д.м.н., професор
Катедра по вътрешни болести, ФМ
Роден е на 01.09.1925 г. в гр. Търговище. Завършва гимназия в Търговище 
и медицина в София през 1953 г. Има придобита специалност по 
пневмофтизиатрия (1958). Специализира в София. Работи като участъков 
лекар в с. Подгорица и с. Преселец, Търговищко (1953-1954), ординатор във 
вътрешно и тубдиспансерно отделение на Градска болница – Търговище 
(1954-1957), началник отдел “Народно здраве” при ОНС-Търговище (1957-
1959), зав. пневмофтизиатрично отделение и главен лекар на Гр. болница 
– Търговище (1959-1961) и ординатор и зав. бронхологичен кабинет на 
Окръжен пневмофтизиатричен диспансер – Варна (1961-1964). Избран е 

за асистент в Катедрата по факултетска терапия (вътрешни болести) на МУ-Варна през 1964 г. 
Хабилитиран е като доцент (1975) и професор (1984). Основател и пръв ръководител на Клиниката 
по пневмология и фтизиатрия на обединената Катедра по вътрешни болести на МУ-Варна 
(1973-1991). Ръководи Катедрата по вътрешни болести на филиалния Медицински факултет – 
Добрич (1991-1992). Защитава кандидатска дисертация през 1974 г. на тема “Експериментална 
инхалационна танталова бронхография” (науч. ръководител проф. Койчев) и докторска 
дисертация през 1983 г. на тема ”Клинично протичане и диагноза на белодробния рак – място на 
бронхологичните изследвания”. Основните му научни разработки са в областта на фтизиатрията 
и по проблемите на бронхогенния рак и бронхологичните изследвания. Под неговото научно 
ръководство са защитени 14 кандидатски дисертации (д-р Кисьова, д-р Цеков, д-р Мавродинова, 
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д-р Ганчев, д-р Михайлов, д-р Захариев, д-р Пенева, д-р Кокошян, д-р Калев, д-р Шишков, д-р 
Иванова, д-р Ненова, д-р Янков, д-р Пройков) и са хабилитирани 5 от неговите научни сътрудници 
(проф. Кисьова, проф. Цеков, доц. Ганчев, доц. Пенева, доц. Кокошян). Съавтор на монографията 
“Болести на плеврати” (съвместно с проф. Милчев) и на други монографии и учебници по 
вътрешни болести. Главен редактор е на сп. ”Сърце-бял дроб” (1995-1998) и член на редколегията 
на сп. ”Пневмология и фтизиатрия”. Председател на лечебно-контролната комисия на МУ-Варна 
(1976-1991).  Написал първия Алманах на МУ-Варна (2002). Член е на СНС по вътрешни болести 
на ВАК. Председател на Дружеството на пневмофтизиатрите – Варна и на секция “Медицина” – 
Варна към СУБ (1983-1991). Пенсионира се през 1992 г.

ЗЛАТАНОВА, д-р Весела Георгиева, гл. асистент 
Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, ФМ 
Родена на 25.06.1961 г. в Търговище. Завършва английска езикова гимназия 
и медицина във Варна (1986). Придобита специалност – вътрешни болести и 
здравен мениджмънт. Участъков терапевт в Окръжна болница – Търговище 
(1986–1987). Асистент в КПВБ на МУ-Варна (1987). От 1993 г. преминава на 
работа във фармацевтична фирма в София. Разработва научни проблеми в 
областта на бронхо-белодробните заболявания.

ЗЛАТАНОВА, д-р Евелина Бойкова, асистент 
УС по ендокринология и болести на обмяната, Втора катедра по вътрешни 
болести, ФМ 
Завършва Националната ПМГ в София, медицина в МУ-Варна (2011), 
удостоена с отличие „Златен Хипократ“. Придобива специалност 
„Ендокринология и болести на обмяната“ (2017). Работи в УМБАЛ „Св. 
Марина“ в екипа на Клиниката по ендокринология и болести на обмяната (от 
2011). Асистент в Катедра „Вътрешни болести“ на МУ-Варна (2013). Магистър 
по здравен мениджмънт. Основните й научни разработки са в областта на 
надбъбречната патология. От 2018 г. е свободен докторант към Втора катедра 
по вътрешни болести с тема на разработваната дисертация „Метаболитни 
ефекти при надбъбречни хормонално-неактивни аденоми“. 

ЗЛАТАРЕВА, д-р Албена Тодорова, д.м., доцент 
УС по здравен мениджмънт, здравна и лекарствена политика, Катедра по 
икономика и управле-ние на здравеопазването, ФОЗ 
Преподавател в Катедрата по икономика и управление на здравеопазването, 
УС „Здравен мени-джмънт, здравна и лекарствена политика“ 
Завършва медицина в МУ-Пловдив. Има придобита специалност 
„Анестезиология и реанима-ция“, а впоследствие и тясна 
квалификация,,Лечение на хроничната болка“. Придобива ОНС „доктор“ 
по специалност „Фармакология, фармакотерапия, фармакокинетика, вкл. 
химиотера-пия“ към Катедрата по социална фармация и фармакоикономика 

към МУ-София (2014). Хонору-ван преподавател (2014) в МУ-Варна, доцент (2016) към Катедрата 
по икономика и управление на здравеопазването. Преминава множество допълнителни 
обучения в България и чужбина в сферата на лекарствената политика, здравно и лекарствено 
законодателство, бизнес етика и пове-дение, пазарен достъп на лекарства, клинични изпитвания 
на лекарства, маркетинг и финансира-не в лекарствената сфера и др. Основните й професионални 
и научни интереси са в областта на лекарствената политика, подобряване на националните 
здравни системи, пазарен достъп на ле-карства, трансгранични проекти в лекарствената сфера. От 
2002 г. има дългогодишен опит и стаж на ръководни позиции в сферата на лекарствена политика, 
пазарен достъп на лекарства, ра-бота с държавни институции, работа с НПО и др., включително 
и като депутатски сътрудник към Парламентарната комисия по здравеопазване (2005–2009), 
зам.-директор на НЗОК с ресор лекар-ства. Член на Комисията по позитивен лекарствен 
списък, Комисията по акредитация на лечеб-ните заведения, както и член на работни групи за 
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промяна на нормативната уредба. Съветник по лекарствена политика в НПО към Глобалния 
фонд за борба със СПИН и туберкулоза, както и към различни публични и частни организации, 
работещи в сферата на здравеопазването (2011–2014). Има 57 публикации в международни и 
български издания в сферата на лекарствената политика и фармакоикономиката, включително и 
две монографии, ръководства по лекарствена политика и др. Рецензент и член на редакционната 
колегия на научни списания. Участва в множество науч-ноизследователски, образователни и 
практико-приложни проекти, свързани с лекарствената по-литика.

ЗЛАТАРОВ, д-р Александър Каменов, д.м., асистент 
Катедра по обща и оперативна хирургия, ФМ 
Завършва Първа езикова гимназия – Варна с отличие (2006), медицина 
в МУ-Варна (2012) и се присъединява към екипа на Първа клиника по 
хирургия в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. Асис-тент към Катедрата по обща 
и оперативна хирургия (2013). Защитава дисертационен труд (2018) на тема 
„Нови методи в лапароскопското лечение на хиаталните хернии“ и придобива 
ОНС „доктор“. Придобива специалност „Хирургия“ (2018). Интересите му 
са насочени към лапарос-копската хирургия, ендоскопски процедури на 
горен и долен гастроинтестинален тракт, добро-качествени и злокачествени 
заболяванията на хранопровод, стомаха и черен дроб. Провежда спе-

циализации по конвенционална и интраоперативна ехография в хирургията – УМБАЛ „Св. 
Ма-рина“ – Варна (2012). Специализира „Минимално инвазивна хирургия при заболявания на 
хра-нопровода“ с ръководител Dr. James D.Luketich – Питсбърг, САЩ (2014), „Лапароскопска чер-
нодробна хирургия“ с ръководител Prof. Abu Hilal, Саутхемптън, Великобритания, „Роботизира-
на хирургия“ в клиниката Charité – Берлин, Германия, и в Medicin im Grünen – Берлин. Научната 
му дейност е представена от 167 научни статии и съобщения в България и чужбина, от които от 
които 67 в пълен обем, а 30 публикувани в чуждестранни научни издания. Участва в авторски 
колектив на два учебника, издадени в чужбина. 

ЗЛАТАРОВ, д-р Иван Стефанов, д.м., доцент 
Катедра по хигиена и епидемиология, ФОЗ 
Зам.-министър на здравеопазването и Главен държавен санитарен инспектор 
(1997–2000). Ръководител на Катедрата по хигиена на МУ-Варна (2000–2007) 
Роден на 20.09.1942 г. в гр. Омуртаг. Завършва гимназия в Омуртаг и 
медицина в МУ-Варна (1969). Придобита специалност – хигиена на труда 
(1974). Ординатор в хирургическо отделение на Районна болница – Попово 
(1970), ординатор в отдел „Хигиена на труда“ при ХЕИ-Варна (1971–1972), 
ординатор (1972–1974), зав. физиологична лаборатория (1974–1982) и зав. 
отделение „Хигиена на труда“ при ХЕИ-Варна (1982–1991). Хоноруван 

асистент в Катедрата по хигиена, а по-късно и в Катедрата по нормална физиология. Хабилитиран 
като доцент (1992 ) във филиалната катедра по хигиена – Добрич. Директор на ХЕИ-Варна 
(1992–1995) и доцент в Катедрата по хигиена на МУ-Варна (1995–1997). Зам.-министър на 
здравеопазването и главен държавен санитарен инспектор (1997–2000). От 2000 г. е ръководител 
на Катедрата по хигиена на МУ-Варна. Защитава кандидатска дисертация (1981) на тема: „Оценка 
на функционалното състояние и хигиенните условия на труда при основни професионални групи 
от Стопанския химически комбинат – Девня“ (научен ръководител доц. Г. Николов). Основните 
научни проблеми, които разработва, са в областта на трудовата медицина и физиологията на 
труда. Лицензиран експерт към МОСВ по ОВОС. Член на СНС по хигиена, професионални 
заболявания и социална медицина при ВАК (2000–2006). Той е първият председател на 
Сдружението на службите по трудова медицина в България. Активната му обществена дейност 
в местно управление е свързана още с работата му като общински съветник във Варна и като 
член на Басейнова дирекция на Черноморския район с център Варна. Има призната специалност 
по трудова медицина. Изявен практически принос в профилактичната медицина. Като зам.-
министър на здравеопазването и главен държавен санитарен инспектор участва активно в 
изготвянето на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба 14 за Службите по 
трудова медицина. Осъществява и реорганизацията на ХЕИ в страната във връзка с подготовката 
на страната и законодателството ни за влизането ни в ЕС.
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ЗЛАТАРОВА, д-р Зорница Иванова, д.м.н., професор 
УС по оптометрия, Катедра по физиотерапия, рехабилитация, морелечение 
и професионални за-болявания, ФОЗ
Ръководител на УС по оптометрия, Катедра по физиотерапия, 
рехабилитация, морелечение и професионални заболявания в МУ-Варна. 
Председател на Секция „Медицина и дентална меди-цина“ на Съюз на 
учените – Варна от 2017 г. Зам.-управител на СБОБАЛ-Варна. 
Родена през 1969 г. във Варна. Завършва с отличие медицина в МУ-Варна 
(1993). През 1994 г. започва работа в Специализирана очна болница –Варна. 
Има придобити специалност по очни болести и магистърска степен по 

„Здравен мениджмънт“. Асистент (2008) в Катедрата по невро-хирургия, ушно-носно гърлени 
болести и очни болести на МУ-Варна. Защитава две дисертации: „Злокачествени тумори на 
клепачите–разпространение, клинико-морфологични характеристики и хирургично лечение“ 
(2007) и „Реконструктивна хирургия на клепачите при промяна в пози-цията им и след 
ексцизия на тумори“ (2017). Заема академична длъжност доцент (2012), а през 2018 – професор 
в Катедрата по очни болести и зрителни науки на МУ-Варна. Основните й про-фесионални и 
научни интереси са в областта на реконструктивната и естетична хирургия на кле-пачите, съдови 
и дегенеративни заболявания на ретината, лазерна микрохирургия на ретината, глаукома, 
офталмоонкология. Внедрява в практиката редица оперативни методи за реконструк-ция на 
клепачите, както и използването на сублиминален лазер за лечение на заболявания на ре-тината. 
Член на: Европейското дружество по окулопластична и реконструктивна хирургия (ESOPRS), 
Евроретина (EURETINA), УС на Българското глаукомно дружество, Българското дружество 
по офталмология, СУБ. Има над 70 научни публикации, участия в повече от 75 наци-онални и 
международни научни конгреси. Има издадени две монографии и участия в авторски колектив 
на учебник по очни болести. Под нейно ръководство е защитена една дисертация, два-ма 
докторанти са отчислени с право на защита, която предстои. Член на редколегиите на списа-ние 
„Глаукоми“, „Известия на СУ-Варна. Серия медицина и екология“, „Български офталмоло-гичен 
преглед“ (2016–2020). 

ЗЛАТЕВ, д-р Злати Демирев, д.м., доцент
Учебно-научен сектор по медицина на бедствените ситуации
Роден през 1941 г. в с. Войводино, Варненско. Завършва медицина в I Московски 
медицински инстут (1969). Работи в ХЕИ-Варна (1969-1972 и 1976-1979). 
Завършва аспирантура в Киев (1972-1976). Продължава професионалния си 
път в Института по хигиена и професионални заболявания - във филиала 
във Варна (1979-1989) и в София (1989-2002). Доцент и ръководител на 
УНС по медицина на бедствените ситуации в МУ-Варна (2002-2008) до 
пенсионирането си.

ЗЛАТЕВА, д-р Весела Златкова, асистент 
Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, ФМ 
Родена на 29.06.1979 г. във Варна. Завършва ПГИ „Д-р Иван Богоров“ с профил 
биология и медицина в МУ-София (2003). Общопрактикуващ лекар в МЦ 
„Хипократ“ – Варна (2004–2004). Лекар-ординатор в Клиниката по вътрешни 
болести на МБАЛ „Св. Марина“ – Варна (от септември 2004). Асистент в 
КПВБ (от 2006). Придобива специалност „Кардиология“ (2013) и сертификат 
за ВСД „Ехокардиография“ (2017). Провежда обучение по ехокардиография 
в Университетска болница АХЕПА, Солун, Гърция; обучение по 
ехокардиография в гр. Аугсбург, Германия; курс по ехокардиография в 

Националната кардиологична болница – София; курс по абдоминална ехоскопия в МБАЛ 
„Св. Марина“ – Варна. Придобива професионална квалификация по здравен мениджмънт 
(2015). Научните й интереси са в областта на сърдечната недостатъчност и придружаващите 
заболявания. Има над 10 участия в национални и международни научни форуми.
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ЗЛАТЕВА, д-р Мария Димова, д.м., професор 
Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология, 
ФМ
Родена на 1.09.1923 г. в Лясковец, Великотърновско. Завършва класическа 
гимназия във В. Тър-ново и медицина в София (1948). Придобита 
специалност – патология. Специализира в Москва, Германия, Полша и 
Румъния. Асистент в Катедрата по патологична анатомия на ВМИ-София 
(1950). Редовен аспирант (1955–1958) в Катедрата по патоанатомия на ІІ 
Медицински институт в Москва. Асистент в Катедрата по патоанатомия 
на ИСУЛ-София (от 1958). Хабилитирана като доцент (1962) в катедрата. 

Ст.н. сътр. ІІ ст. (1967–1969), ръководител и организатор на експертна секция по стоматология 
в Научния стоматологичен институт – София, а от 1969 г. е ст.н.сътр. І ст. – зав. секция по 
патоанатомия в Научния институт по охрана на труда и професионални забо-лявания – София. 
Професор (от 1971) и ръководител на Катедрата по патология на МУ-Варна, ръководител (от 
1979) на Катедрата по патоанатомия на МУ-София до пенсионирането си 1988 г. Зам.-декан е 
на МУ-Варна (1977–1978), зам.-декан и зам.-ректор на МА-София (1981–1988). За-щитава 
кандидатска дисертация в Москва (1958) на тема „Патогенез разрывов аорты“ (научен ръ-
ководител акад. Давидовски). Основните научни проблеми, които разработва, са в областта на 
етиопатогенезата и морфологията на сърдечно-съдовите заболявания: морфогенезата и морфоло-
гията на уврежданията, причинени от вредните фактори на производствената и околната среда; 
структурата на някои по-важни заболявания в България: морфология на измененията у човека 
при СПИН; морфологичните и хистохимични особености при някои туморни и нетуморни забо-
лявания на стомашно-чревния тракт. Под нейно научно ръководство са защитени 14 кандидатски 
дисертации (д-р Иванович, д-р Вълчева, д-р Казакова, Г. Антов, д-р Колев, д-р Ангелов, д-р Ма-
невска, д-р Малева, д-р Колев, д-р Софтова, д-р Генджев, д-р Дойчинов, д-р Друмчева и д-р Га-
нем) и са хабилитирани 23 нейни научни сътрудници (проф. Гърдевски, проф. Маневска, проф. 
Ангелов, доц. Марков и доц. Софтова от Варна, проф. Власов, проф. Михайлов, проф. Юрукова, 
проф. Антов, проф. Иванович, проф. Попхристова, доц. Топов, доц. Николаева, доц. Дянкова, 
доц. Бакърджиев, ст.н.с. Михова, ст.н.с. Колев, ст.н.с. Буркова и доц. Милев от София; проф. 
Бошнакова, доц. Каменова и доц. Бръчкова от Плевен и проф. Велев от Ст. Загора). Съавтор и 
редактор е на монографиите: „Патоанатомична диагностика в клиниката“, „Сърдечно-съдова 
система и производствени фактори“, „Тромбофлебит и белодробна тромбоемболия“ и „Муковис-
цидоза“ и на учебници, ръководства и методически указания по патоанатомия. Член на ИК на 
ЕДП. Секретар (1962–70) и председател (1979–1982) на Републиканското научно дружество по 
патология, член на Балканския медицински съюз, на редколегията на сп. „Съвременна медицина“ 
и др. Главен републикански специалист по патология (1980–1987).

ЗЛАТЕВА, д-р Снежа Златева, д.м., професор 
Катедра по фармакология, токсикология и фармакотерапия, ФФ 
Родена на 26.02.1958 г. гр. Малко Търново. Завършва медицина в МУ-Варна 
(1982). Има придобити специалности по вътрешни болести, клинична 
токсикология и здравен мениджмънт. Ръководител на Клиника за интензивно 
лечение на остри отравяния и токсикоалергии към ВМА МБАЛ-Варна, 
национален консултант по клинична токсикология за СИ България. Основни 
научни интереси - дерматотоксикология с дисертационен труд „Проучване 
върху кожните промени при екзотоксични коми“; морска токсикология с 
изнасяне на лекционен курс, монография „Морска токсикология, отравяния 

с храна от морето и инциденти с морски животни“ и научни проекти, свързани с определяне 
на морски биотоксини в Черно море; епидемиологични и клинични изследвания свързани с 
алкохол, наркотични вещества и самоубийства с медикаменти. Внедрените методики и иновации 
в практиката са свързани с прилагане в клиничната токсикологична практика на методи на 
лечение като хипербарна оксигенация, нови антидотни средства и извънбъбречни методи на 
детоксикация. Под нейно ръководство са създадени НПО Сдружение „Живот без алкохол“ и 
Суицидопревенция“ с реализирани 15 обществени проекта с Община Варна. Ръководи ЦСРИ на 
Община Варна на злоупотребяващи и зависими от алкохол. Създател на ежегодния Симпозиум 
„Проф. д-р Александър Монов“ – основател на българската токсикологична школа. Член на БЛС, 
председател на дружеството на лекарите във ВМА МБАЛ Варна и член на УС на Регионална 
колегия на БЛС-Варна (2015–2017). Член на Българското дружество по клинична токсикология, 
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на Българското токсикологично дружество, БНДОЗ, Българското сдружение по авиационна, 
морска и космическа медицина, Дружеството на българска медицинска хомеопатична 
организация, Областния и Общинския и Съвети по наркотични вещества във Варна. Има 273 
научни разработки, 95 научни публикации, участия в 194 национални и международни научни 
форуми. Под нейно ръководство са защитени две дисертации, свързани с приложение на нов 
антидот и внедряване на нови химико-токсикологични методи. Носител на национални отличия 
като лекар и общественик, награди на Министерството на отбраната, ISAF и NATO за участие 
като съветник по медицинските въпроси в 25-и контингент на РБ в ISAF за Афганистан.

ЗЛАТКОВ, д-р Златко Лалов, д.м., доцент 
Катедра по неврохирургия и УНГ болести, ФМ 
Роден на 10.05.1935 г. в с. Ракита, Плевенско. Завършва гимназия в Плевен 
и медицина в София (1960). Придобита специалност – неврохирургия. 
Специализира в Санкт-Петербург. Участъков лекар в с. Тодоричане, Ловешко 
(1961–1965) и клиничен ординатор в Клиниката по неврохирур-гия на МУ-
Варна (1965–1971). Асистент по неврохирургия в Катедрата по неврология 
и невро-хирургия на МУ-Варна (1971). Хабилитиран като ст.н. сътр. ІІ ст. 
(доцент) в катедрата (1985), къ-дето работи до пенсионирането си (1995). 
Защитава кандидатска дисертация (1979) на тема: „Към диагностиката и 

лечението на черепно-мозъчните травми в острия период“ (науч. ръководител проф. Н. Кючюков). 
Основните му научни разработки са в областта на невроонкологията, нев-ротравматологията и 
гръбначно-мозъчната патология. Член на Републиканското научно дружест-во по неврология и 
неврохирургия и на СУБ.

ЗОЗИКОВ, д-р Васил Ангелов, професор
Катедрата по инфекциозни болести и епидемиология
Роден е на 31.07.1922 г. в гр. Пловдив. Завършва полукласическа гимназия в 
Пловдив и медицина в Медицински факултет на СУ-София през 1946 г. Има 
придобита специалност по инфекциозни болести. Специализира в Берлин 
и Вюрцбург (Германия), като стипендиант на фондация “Ал. фон Хумболдт”. 
Започва работа като инспектор-лекар по трудова хигиена в Пловдивска 
инспекция по труда (1947). Избран е за асистент през 1949 г. в Катедрата 
по патофизиология на новооткрития МУ-Пловдив (1947-1952) и преизбран 
за асистент в Катедрата по инфекциозни болести и епидемиология на МУ-
Пловдив (1953-1962). Хабилитиран е като доцент през 1962 г. и професор 

(1974). От 1962 г. е основател и пръв ръководител на Катедрата по инфекциозни болести и 
епидемиология на МУ-Варна до пенсионирането си през 1983 г. Основните му научни разработки 
са посветени на диагностиката и лечението на вирусния хепатит, дизентерията, салмонелозите, 
хеморагичните трески и др. заразни заболявания. Под негово научно ръководство е защитена 
кандидатската дисертация на д-р М. Радков и са хабилитирани 3 негови сътрудници (проф. М. 
Радков, доц. М. Ненова, доц. П. Манолов). Съавтор е на няколко учебници и ръководства по 
инфекциозни болести. Член на СНС на ВАК-София и председател на Научното дружество по 
инфекциозни болести, микробиология и паразитология – Варна. Освен в областта на медицината 
проф. Зозиков се проявява и като общественик и публицист с многобройни публикации в 
периодичния печат.

ЗОРЧЕВА-ВЪТЕВА, д-р Росица Йорданова, д.м., доцент 
УС по нефрология, хемодиализа и токсикология, Втора катедра по вътрешни 
болести, ФМ 
Родена през 1953 г. в с. Острово, обл. Русенска. Завършва с отличие медицина 
в МУ-Варна (1977). От 1978 до 2020 г.: асистент, ст. асистент, гл. асистент и 
доцент. Преподава Вътрешни бо-лести и Нефрология в МУ-Варна, ФМ 
(1978–1983) – в Катедрата по пропедев-тика на вътрешните болести; през 
периодите 1983–2006 г. и 2016–2020 г. – в Клиниката по неф-рология, 
хемодиализа и токсикология, катедра Вътрешни болести, респ. Втора катедра 
по вът-решни болести; Факултета по дентална медицина (2006–2013) и 

Факултета по фармация (2013–2016) – в Катедрите по клинични медицински науки. Защитава 
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дисертационен труд (1995) на те-ма: „Плазмена тромбоцитопоетинова активност при болни 
с ХБН“ и придобива научна степен „доктор по медицина“. От 2013 г. е доцент по нефрология 
.Има придобити специалности по вът-решни болести (1983) и нефрология (1985). Основни 
професионални и научни интереси – в об-ластта на нефрологичните заболявания, методите 
на ЗТБФ (перитонеална диализа, хемодиализа и бъбречна трансплантация), приложението 
на плазмафереза при лечение на имунни и автоимунни заболявания, както и включването на 
хемоперфузия в комплексното лечение на чернодробна не-достатъчност и остри отравяния. 
Член на Европейските и Балканската асоциации по нефрология, диализа и трансплантация (ERA-
EDTA и BANTAO), Европейската асоциация по перитонеална диализа (EuroPD), Българското 
нефрологично дружество, БЛС и СУБ. Има над 45 научни публи-кации, участия в международни 
конгреси (25) и национални научни форуми (38). Научен ръко-водител на двама докторанти. 
Член на редколегиите на сп. „Варненски нефрологичен форум“ и сп. „Актуална нефрология“.

ИВАНОВ, д-р Бойко Владимиров, гл. асистент
Катедра по психиатрия
Роден е на 28.09.1954 г. в гр. София. Завършва Английска езикова гимназия във Варна и медицина 
в МУ-Варна през 1979 г. Има придобита специалност по психиатрия. Работи като ординатор в 
Психиатрична болница в Добрич (1981-1982). Избран е за асистент в Катедрата по психиатрия 
на МУ-Варна (1982-1985) и за главен асистент в Катедрата по психиатрия на МУ-София (1985-
2001). От 2001 г. работи в ЮАР като психиатър. Основните му научни разработки са посветени 
на соматоформните и психосоматични разстройства, шизофренията и теория на медицината 
и психиатрията. Съавтор е на монографиите “Екзистенциализъм и медицина”, “Социална 
психиатрия” и др. Член е на Българското национално медицинско дружество по психиатрия и на 
Психосоматичното дружество.

ИВАНОВ, д-р Борислав Димитров, д.м., доцент
Катедра по неврология, ФМ; Ръководител Катедра по клинични медицински 
науки, ФДМ
Роден на 3.08.1970 г. във Варна. Завършва медицина в МУ-Варна (1995). 
Асистент в Клиника по нервни болести към Катедрата по неврология на МУ-
Варна (2005). Защитава дисертационен труд на тема: “Комплексно проучване 
на автономните разстройства при паркинсонова болест (2005). Придобита 
специалност по нервни болести (2006). Специализации по неврология в 
Университетски болници в Женева и Брюксел (2007). Има над 70 научни 
съобщения и публикации и над 50 участия в научни конгреси. Основните 

научни разработки са в областта на: двигателни нарушения, невродегенерация, невроонкология, 
демиелинизиращи заболявания. Член на: БЛС, Българско дружество по неврология, съучредител 
на Българска асоциация по невроонкология (член на УС), Асоциация за двигателни нарушения, 
MDS.

ИВАНОВ, д-р Валентин Йорданов, старши асистент
Катедра по хигиена, Медицински факултет – Добрич 
Роден е на 05.04.1956 г. в гр. Попово. Завършва гимназия в Попово и медицина в МУ-Варна 
(Медицински факултет – Добрич) през 1982 г. Има придобита специалност по организация на 
медико-санитарната защита (1987). Работи като ординатор – патоанатом в Окръжна болница 
– Добрич (1982-1983). Асистент е в Катедрата по хигиена (сектор “Медико-санитарна защита”) 
на филиалния Медицински факултет в Добрич (1983-1992). Научните му разработки са по 
проблемите, свързани с токсикологията на хербицидите и дефолиантите. От 1992 г. работи като 
ординатор в отдел “Комунална хигиена” на ХЕИ-Добрич, а от 1996 г. е главен експерт в РЦЗ-
Добрич.

ИВАНОВ, д-р Веселин Йорданов, асистент
Катедра по очни болести
Роден е на 26.10.1943 г. в гр. Добрич. Завършва гимназия в Добрич и медицина в София през 
1969 г. Има придобита специалност по очни болести. Работи като ординатор в очно отделение на 
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Окръжна болница – Добрич (1970-1974). Асистент е в Катедрата по очни болести на МУ-Варна 
(1974-1981). Завеждащ отделение, (от 1981) и управител на Специализирана очна болница – 
Варна (1991). В периода 1977-1980 г. е специалист-консултант в Очна болница в Триполи, Либия.

ИВАНОВ, д-р Владимир Борисов, д.м.н., професор
Ръководител на Катедра по психиатрия; Зам.-ректор и Ректор на 
Медицински университет – Варна 
Роден е на 06.06.1923 г. в гр. Симеоновград. Завършва гимназия в София и 
медицина във ВМИ-София през 1948 г. Придобита специалност – психиатрия 
и медицинска психология. Специализира в Москва и Лондон. Аспирант 
е в Катедрата по неврология и психиатрия (1949-1952), която завършва 
със защитена кандидатска дисертация през 1953 г. на тема ”Сънна терапия 
на някои психични заболявания” (научен ръководител проф. Г. Узунов). 
Избран е за асистент по неврология в катедрата през 1952 г. Хабилитиран е 
като ст. н. сътр. ІІст. през 1956 г. зав. психиатрична секция и зам. директор 

на НИПН-София. През 1963 г. е избран за доцент и ръководител на Катедрата по психиатрия 
на МУ-Варна, а през 1967 г. за професор. Зам.-ректор (1964-1966) и ректор на МУ-Варна (1966-
1973). Защитава докторска дисертация през 1977 г. на тема ”Форми на шизофренната налудност 
(клинични и патофизиологични проучвания)”. От 1985 г. е директор на Научния институт по 
неврология, психиатрия и неврохирургия – София, ръководител на Катедрата по психиатрия на 
института и главен реп. специалист по психиатрия към МНЗ до пенсионирането си през 1988 
г. Под негово научно ръководство са защитени 9 кандидатски дисертации (д-р Стамболиев, д-р 
Ст. Тодоров, д-р Г. Попов, д-р К. Миланов, д-р В. Василев, д-р Е. Гълъбова, д-р П. Станчев, д-р 
Р. Савов и д-р Р. Шишков) и са хабилитирани 5 негови сътрудници (проф. К. Миланов, проф. 
Ст. Тодоров, доц. Г. Попов, доц. Р. Савов и доц. Р. Шишков). Основните научни проблеми, 
които разработва, са в областта на шизофренията и сънната терапия, психо-соматичната 
зависимост, теория на медицината. Автор е на монографиите “Сънна терапия и приложението 
й в психиатрията”, “Налудност и шизофрения”, “Подсъзнателното в медицината”, “Основи на 
психофизиологията” и “Философия и медицина” и съавтор на 35 други монографии, учебници 
и ръководства, на 20 от които е редактор. Основател и гл. редактор е на сп. ”Психосоматична 
медицина”, редактор на сп. ”Неврология, психиатрия и неврохирургия” и член на редакционния 
съвет на сп. ”Европейски журнал по психиатрия” (Испания). Зам.-председател на Международно 
дружество по електроанестезия” (Австрия). Основател и почетен председател на Българското 
психосоматично дружество, почетен член на Унгарското дружество по психиатрия, член на 
Европейското дружество по психофармакология и др. Починал на 7.08.2002 г.

ИВАНОВ, д-р Георги Иванов, асистент 
Катедра по образна диагностика, интервенционална рентгенология и 
лъчелечение, ФМ 
Роден през 1993 г. във Варна. Завършва медицина в МУ-Варна (2018). 
Специализира образна диагностика в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. 
Лекар-специализант и асистент към Катедрата по образна диагностика 
и лъчелечение в МУ-Варна (2018–2020). Основни научни интереси - 
интервенционална рентгенология и онкорадиология. Участва в превода 
на „Учебник по клинична образна диагностика“, 2020. Активен участник 
в провеждането на ежегодния „Black Sea Symposium for Young Scientists in 
Biomedicine“ 2015–2020 г. Член на БЛС и БАР.

ИВАНОВ, д-р Георги Христов, д.м., гл. асистент 
Катедра по обща и оперативна хирургия, ФМ 
Завършва МУ-Варна с отличие. Защитава дисертационен труд (8.03.2013) 
на тема „Съвременен подход при диагностиката и хирургичното лечение на 
чернодробната ехинококоза при деца и възрастни“. Ординатор в Отделението 
по хирургия в МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна (декември 2010 до март 
2012), след което започва специализация по детска хирургия. Асистент (от 
03.2012), гл. асистент (от 2018) в Клиниката по хирургия. Специализира в 
„Boston Children’s hospital към Harvard Medical School в Бостън, Масачузетс.
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ИВАНОВ, д-р Димитър Даринов, асистент 
Катедра по акушерство и гинекология, ФМ 
Роден в гр. Търговище. Завършва III ПМГ – Варна (2012), медицина в МУ-
Варна (2018). Специализант (от 2018) по акушерство и гинекология и лекар в 
СБАГАЛ – Варна. Редовен асистент в Катедрата по акушерство и гинекология 
към МУ-Варна от 2019.

ИВАНОВ, д-р Димитър Костадинов, ст. асистент
Клиника по кардиология, Обединена катедра по вътрешни болести
Роден е на 15.11.1947 г. в с. Кочмар, Добричко. Завършва гимназия в Каварна и медицина във Варна 
през 1973 г. Придобити специалности – вътрешни болести (1982) и кардиоревматология (1984). 
Работи като участъков лекар в с. Мировци, Шуменско (1975-1978). Асистент е в Клиниката по 
кардиология на МУ-Варна (1978-1986). Кардиолог в гр. Аджедабия, Либия (1986-1990). Кардиолог 
в Раб. Болница – Варна (1990-1995), в V-та поликлиника в кв. Владиславово, Варна (1995-2000) и 
специалист-кардиолог към НЗОК-Варна. Член е Научното дружество на интернистите и на СУБ.

ИВАНОВ, д-р Иван Славчев, асистент 
Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология, 
ФМ
Роден на 16.12.1958 г. в Хасково. Завършва немска езикова гимназия и 
медицина в МУ-Варна (1984). Участъков лекар в с. Соколово, Добричко 
(1984). Асистент в Катедрата по патоанатомия на МУ-Варна (1984). Напуска 
катедрата по собствено желание 1985 г. и работи като ординатор в Отделението 
по физиотерапия на Окръжна болница – Варна.

ИВАНОВ, д-р Кирил Стефанов, д.м.н., професор 
Катедра по социална медицина и организация на здравеопазването, ФОЗ 
Роден на 22.05.1922 г. в гр. Търговище. Завършва медицина в МУ-София (1950). Признати 
специалности – пневмофтизиатрия и социална медицина и организация на здравеопазването 
(1966). Специализира в София и Москва. Ординатор и зав. фтизиопедиатрично отделение 
на Окръжния тубдиспансер – Шумен (1951–1962) и ст. инспектор в здравна дирекция на 
ОНС-Варна (1962–1965). Асистент (1963), доцент (1977) и професор (1983). Ръководител на 
катедрата до пенсионирането си (1980–1989). Защитава кандидатска дисертация (1975) на 
тема: „Заболеваемост с временна нетрудоспособност на работниците в промишлеността – 
Девня“ (научен ръководител проф. Вл. Бояджиев) и докторска дисертация на тема: „Временна 
нетрудоспособност поради заболяване в химическата промишленост – социално-хигиенни 
проблеми“. Под негово ръководство са защитени 5 дисертации (д-р Й. Красналиев, д-р Савов, д-р 
Белев, д-р Нягулова и н. с. Е. Мутафова) и са хабилитирани 2 негови сътрудници (доц. Попова, 
доц. Мутафова). Основни научни разработки - медико-социални въпроси на общественото 
здраве и професионалната заболеваемост. Съавтор е на „Медицинска статистика“, „Социална 
хигиена“ и др. Председател на Научното дружество по социална медицина – Варна и член на УС 
на СУБ-Варна. Член на СНС по социална медицина на ВАК. Починал на 1.11.2020 г. 

ИВАНОВ, д-р Красимир Димитров, д.м.н., професор 
Катедра по обща и оперативна хирургия, ФМ 
Ректор на МУ-Варна (2012-2020). Ръководител катедра (2004–2012) и от 
2020. 
Роден на 10.03.1960 г. във Варна. Завършва гимназия и медицина в МУ-Варна 
(1986). Придобита специалност „Хирургия“ (1993). Участъков терапевт 
и цехов лекар в Работническа болница – Девня (1987–1990). Асистент в 
Катедрата по обща и оперативна хирургия на МУ-Варна от 1990. Защитава 
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кандидатска дисертация (1996) на тема: „Към диагностиката и хирургическото лечение на 
ректалния карцином“ (научен ръководител проф. Темелков). Основните му научни разработки 
са в областта на интракавитарната, инвазивната и интраоперативната диагностика в хирургията. 
Участва в създаването на съвременна клинична компютърна и видео лаборатория в катедрата. 
Съавтор и редактор на учебници по хирургия. Зам. гл. редактор на електронно списание по 
стомашно-чревна хирургия. Изпълнителен директор на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна (2001-
2010). Хабилитиран като доцент (2002). Ръководител на Катедрата по обща и оперативна 
хирургия (2004–2012) и от 2020. Защитава дисертация (2008) за придобиване на научна степен 
„доктор на медицинските науки“, на тема „Нови насоки в диагностиката и хирургичното лечение 
на колоректалния карцином“. Професор по хирургия (2009). В рамките на два мандата (2012–
2020) е Ректор на МУ-Варна. Национален консултант по хирургия в България. Председател на 
АУБРБ в България от 2020.

ИВАНОВ, д-р Мартин Николаев, асистент 
Катедра по анатомия и клетъчна биология, ФМ 
Роден на 24.02.1994 г. в София. Завършва МУ-Варна (2018). Хоноруван асистент (2018), редовен 
асистент (2019) към Катедра „Анатомия и клетъчна биология“ при МУ-Варна.

ИВАНОВ, д-р Стефан Иванов, д.м.н., професор 
Катедра по акушерство и гинекология, ФМ 
Роден на 27.01.1956 г. в София. Завършва медицина във ВМИ-Варна (1982). 
Ординатор (от 22.03.1982) в АГО-Тутракан и АГО-Дулово. Асистент 
(октомври 1983) към Катедрата по АГ на ВМИ-Варна. Научен сътрудник ІІ 
степен по онкогинекология (август 1987) в гинекологичната клиника на НОЦ. 
Придобива специалност по акушерство и гинекология (1987) и онкология 
(1994). Престепенуван в научен сътрудник І степен (1998) към Клиниката по 
онкогинекология при НОЦ-София. Придобити специалности: акушерство 
и гинекология и онкология. Защитава дисертационен труд (2001) на тема 

„Ранна диагностика на рака и преканцерозите на ендометриума чрез комбинирано прилагане на 
прогестеронов тест и утеруссонография“ за придобиване на ОНС „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“. 

ИВАНОВ, д-р Тодор Иванов, д.м., гл. асистент 
УС по коремна хирургия, Катедра по хирургични болести, ФМ 
Роден на 21.10.1977 г. във Варна. Завършва ЕСПУ „Кл. Охридски“ – Дългопол 
и медицина в МУ-Пловдив. Общопрактикуващ лекар в гр. Дългопол (2003–
2005). Започва специализация по обща хирургия във Втора клиника по 
коремна хирургия на МБАЛ „Св. Марина“ – Варна (2005). Докторант към 
Катедрата по хирургически болести (2007) с тема на дисертацията „Принципи 
на хирургичното лечение при усложнените форми на чернодробна 
ехинококоза”. Ординатор (2008) във Втора клиника по коремна хирургия. 
Асистент (2010 ) в УНС по коремна хирургия при Катедрата по хирургически 

болести на МУ-Варна. Публикации – 6 в български списания. Взема участие в национални 
конференции. Защитава (2019) дисертационен труд за придобиване на ОНС „доктор“ на тема: 
„Принципи на хирургическото лечение при усложнени форми на чернодробна ехинококоза“. 
Публикации – 24 в български списания. Взема участие в национални конференции. Гл. асистент 
(2020) към Катедра по хирургически болести на МУ-Варна.

ИВАНОВ, д-р Щерю (Щ. И. Донев), д.м., гл. асистент
Катедра по вътрешни болести, Медицински факултет – Добрич 
Роден е на 10.10.1948 г. в Шабла. Завършва гимназия в Каварна и медицина във Варна през 
1972 г. Придобити специалности – вътрешни болести (1979), гастроентерология и диететика 
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(1982) и пневмофтизиатрия (1992). Специализира в София, Варна, Йена и Цюрих. Работи като 
ординатор във вътрешно отделение на Р. болница – Каварна (1972-1978). Асистент е в Катедрата 
по вътрешни болести на филиалния Медицински факултет – Добрич (1978-1994). Защитава 
кандидатска дисертация в Йена (Германия) през 1991 г. на тема “Ендоскопски възможности за 
лечение на ограниченията в пасажа на горния храносмилателен тракт” (научен ръководител 
проф. Х. Босекерт). Основните му научни разработки са по проблемите на ендоскопската диагноза 
в гастроентерологията и пулмологията, спешната ендоскопия, токсикологията и др. Член-
кореспондент на Йенския европейски колегиум на университета “Фридрих Шилер” (Германия) 
от 1993 г. Преподавател по соматопатология на Славянския университет – клон Добрич (1995-
1999). Преподавател по вътрешни болести в Медицински колеж – Добрич. От 1994 г. е началник 
на ІІІ вътрешно отделение на Окръжна болница – Добрич.

ИВАНОВ, Добри Лазаров, д.б., професор 
Катедра по биология, ФФ 
Ръководител на Катедрата по биология 
Роден през 1958 г. в гр. Мадан. Завършва биология в СУ, Биологически 
факултет (1985) със специалност ботаника. Защитава докторска дисертация 
(1990) в Московския държавен университет „Ломоносов“ на тема „Лишеите 
на Пирин и тяхната екология“ и след това работи в СУ като научен сътрудник 
и директор на Ботаническата градина във Варна. От 2008 г. работи в МУ-
Варна, а от 2010 г. е доцент и ръководител на Катедрата по биология на 
МУ-Варна. 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.

ИВАНОВ, Иван Генчев, преподавател 
УС по физическо възпитание и спорт, Департамент по чуждоезиково обучение, комуникации и 
спорт 
Роден на 4.10.1933 г. в с. Сливо поле, Русенско. Завършва ВИФ-София (1960) със специалност 
ръгби. Преподавател в Катедрата по физическо възпитание на МУ-Варна (1962–1969 и 1976–
1983). Треньор по ръгби в ЖСК „Спартак“ – Варна. Има заслуги за развитието на спортната игра 
не само във Варна, но и в България.

ИВАНОВ, Никола Кирилов, д.б., доцент 
Катедра по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика, ФФ 
Роден през 1933 г. в с. Черешево, област Разград. Завършва гимназия в Русе и химия в СУ 
(1955). Придобита специалност – биохимия. Специализира в Ленинград (Санкт Петербург). 
Преподавател в гимназиите в Кубрат, Разград и Варна (1955–1964). Асистент в Катедрата по 
биохимия на МУ-Варна (1964), доцент (1988). Защитава кандидатска дисертация (1982) на тема: 
„Експериментални проучвания на ефекта на някои хормони и цинкови йони върху активността 
на 51–нуклеотидазата и аденилпирофосфатазата в аорта на бели плъхове“ (научен ръководител 
проф. Д. Калицин). Основните му научни проучвания са свързани с определянето на активността 
на някои ензими под влияние на различни ефектори и особено при хормонални въздействия. 
След пенсионирането си (1994) е преподавател по органична химия в Техническите университети 
във Варна и Русе (филиал Силистра).
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ИВАНОВА, Вероника Андреева, гл. асистент 
Катедра по здравни грижи, Филиал Велико Търново
Катедра по психиатрия и медицинска психология, ФМ 
Родена е на 3.12.1982 г. Завършва бакалавър по психология и магистър по 
клинична и консултативна психология в Софийски университет „Св. Климент 
Охридски“ (2001-2007). От 2010 г. е хоноруван асистент по медицинска 
психология в Катедрата по психиатрия и медицинска психология на МУ-
Варна. От същата година е и клиничен психолог и психотерапевт към Детско-
юношеската психиатрична клиника на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. Има 
медицинска специалност по клинична психология (2011). Защитава докторат 

по медицинска психология към МУ-Варна (2014). Сертифициран психотерапевт, с интереси 
в индивидуалната и групова психотерапия на деца и юноши. Има публикации в български 
списания. Член е на Дружеството на психолозите в България, Съюза на учените – Варна.

ИВАНОВА, д-р Вилислава Роберт, асистент 
Катедра по акушерство и гинекология, ФМ 
Родена през 1983 г. във Варна. Завършва средното си образование в V ЕГ 
„Йоан Екзарх“ с изучаване на френски език, медицина в МУ-Варна (2012). 
Специализант по акушерство и гинекология към МУ-Варна (от 2013) с база 
за обучение СБАГАЛ – Варна, специалност по АГ придобива през 2019 г. 
Редовен асистент (2016) в Катедрата по акушерство и гинекология. Владее 
отлично писмено и говоримо английски, немски и френски език. Разработва 
дисертационен труд на тема: „Ултразвуково проследяване и оценка на 
цикатрикса след цезарово сечение“.

ИВАНОВА, д-р Гергана Йорданова, д.м., асистент 
Катедра по ортодонтия, ФДМ 
Родена 1987 г. във Велико Търново. Завършва с отличие дентална медицина 
в МУ-Варна (2012). Редовен асистент в Катедрата по ПДМ и ортодонтия от 
2013, а от 2016 г. е асистент в новосформираната Катедра по ортодонтия в 
МУ-Варна. Има придобита специалност по ортодонтия (2018) и придобита 
докторска степен 2018. Темата на докторската и дисертация е: „Ротирани горни 
първи молари и необходимост от корекцията им“. Участва в практическото и 
теоретично обучение на студентите по ортодонтия от 4-ти и 5-и курс БЕО и 
АЕО. Основните й професионални интереси са в областта на профилактиката 

на зъбно-челюстните заболявания. Член на: БЗС, БОО, БНДДМ, SIDO, Българското общество по 
лингвална ортодонтия (БОЛО). Има над 15 научни публикации в различни списания и участва в 
над 24 международни и национални научни конгреси. Владее английски и немски език.

ИВАНОВА, д-р Дарина Иванова, асистент 
Катедра по образна диагностика, интервенционална рентгенология и 
лъчелечение, ФМ 
Родена на 24.10.1983 г. във Варна. Завършва с отличие Първа езикова гимназия 
– Варна с профил английски език (2002) и с отличие медицина в МУ-Варна 
(2008). Придобита специалност по образна диагностика от януари 2014 г. От 
2009 г. лекар в Клиниката по образна диагностика на УМБАЛ „Св. Марина“ 
– Варна. Асистент в УНС „Рентгенов лаборант“ при МК-Варна (2009–2012), 
а от 2012 г. – към Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МУ-
Варна. Основните й професионални и научни интереси са в областта на 
педиатричната образна диагностика. Член на БАР, ESR,ESPR. 
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ИВАНОВА, д-р Ева Христова, асистент, докторант 
Катедра по обща медицина и клинична лаборатория, ФМ 
Родена на 27.04.1971 г. в гр. Девня, Варненска област. Завършва медицина в 
МУ-Варна (1997). Асистент (от 2009) по хигиена в Катедра „Предклинични 
и клинични науки“ към ФФ, а от 2016 г. е асистент в Катедрата по обща 
медицина. Има придобита специалност по обща медицина (2007); магистър 
по хомеопатична терапия (2004) и магистър по публична администрация, 
специалност „Управление на европейски публични проекти“ (2009). 
Основни научни интереси: хигиена на детската и юношеска възраст, хранене 
и диететика. Три публикации и 4 участия в научни форуми. Член на: 

Българското дружество по хранене и диететика, Асоциацията на лекарите хомеопати в България, 
Международната медицинска хомеопатична лига, Европейския комитет за хомеопатия, БЛС, 
EURACT (European Academy of Teachers in General Practice and Family Medicine).

ИВАНОВА, д-р Елияна Панайотова, д.м., гл. асистент
УС по епидемиология, Катедра по хигиена и епидемиология, ФОЗ 
Родена през 1966 г. в Бургас. Завършва медицина в МУ-Варна (1992). Има 
придобита специалност по епидемиология на инфекциозните болести 
и ръководител ДДД дейности. Хоноруван асистент (от 2012), редовен 
асистент (2013) в МУ-Варна. Защитава докторска дисертация (2017) на 
тема „Епидемиологична ефективност, организация и управление на 
имунизационното дело във Варненска област“. Основните й професионални 
и научни интереси са в областта на епидемиологията на инфекциозните 
болести, теоретични и приложни аспекти на имунопрофилактиката, 
епидемиологична диагностика и приложна епидемиология, история на 

медицината, ДДД дейности. Член на: EUPHA, Българското научно дружество по епидемиология 
на инфекциозните и неинфекциозни болести, БНДОЗ, БЛС. Има над 25 научни публикации и 
участия в международни и национални научни конференции.

ИВАНОВА, д-р Ива Валентинова, асистент 
УС по ендокринология и болести на обмяната, Втора катедра по вътрешни 
болести, ФМ 
Завършва ГПЧЕ „Алеко Константинов“ – Правец (2007) и медицина в МУ-
Варна (2013). Започва специализация (2014) по ендокринология в „Клиника 
по ендокринология и болести на обмяната“ към УМБАЛ „Св. Марина“ – 
Варна. Асистент (2015) към Катедра „Пропедевтика на вътрешните болести“, 
редовен асистент (2018) към Втора катедра по вътрешни болести, УС по 
ендокринология. С призната специалност „Ендокринология и болести на 
обмяната“ от 2018 г. Член на БДЕ.

ИВАНОВА, д-р Инна Гочева, асистент 
УС по урология, Катедра по хирургични болести, ФМ 
Родена през 1988 г. в гр. Добрич. Завършва Първа езикова гимназия – Варна (2007), МУ-Варна 
(2013). Започва специализация в Клиниката по урология в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна (2014). 
Асистент (2017) в УС „Урология“ към Катедрата по хирургически болести.

ИВАНОВА, д-р Ирина Иванова, д.м, доцент 
УС по гастроентерология, хепатология и хранене, Втора катедра по 
вътрешни болести, ФМ 
Ръководител УС „Гастроентерология, хепатология и хранене“ от 2016 г. и 
ръководител на Втора Катедра по вътрешни болести от 2018 г. 
Родена на 5.01.1972 г. във Варна. Завършва магистър по медицина в МУ-
Варна (1997) с отличие.. Специализант (от 1997), редовен докторант (от 
1999), ординатор (от 2002) към Клиниката по ХГЕ и от 2012 г. гл. асистент към 
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УС „Гастроентерология, хепатология и хранене“. Защитава дисертационен труд за ОНС „доктор“ 
(2004) на тема „Чернодробна фиброза при пациенти с хронична хепатит С-вирусна инфекция: 
диагностика, динамика и клинично значение“. Специалностите й са: „Вътрешни болести“ (2006), 
„Гастроентерология“ (2011). е Ръководител УС „Гастроентерология, хепатология и хранене“ 
(от 2016), а от 2018 г. – ръководител на Втора катедра по вътрешни болести. Автор е на над 70 
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, част от УС на BgASL. 

ИВАНОВА, д-р Лилия Иванова, д.м., доцент 
Катедра по микробиология и вирусология, ФМ; Катедра по микробиология на 
филиалния Медицински факултет – Добрич 
Родена е на 30.08.1951 г. в гр. Попово. Завършва гимназия в родния си град 
и медицина в Медицински университет – Варна (1976). Има придобита 
специалност по вирусология и микробиология. Работи като участъков 
терапевт в гр. Попово (1976-1978) и асистент в Катедра по микробиология 
на филиалния Медицински факултет – Добрич (1978-1989). От 1989 г. е 
гл. асистент в Катедрата по микробиология на МУ-Варна. Специализира 
диагностика на хепатитните инфекции в Гърция. Разработва проблеми 

относно разпространението и диагностиката на грипните инфекции, херпесните инфекции и 
хепатитните инфекции. Член е на СУБ.  

ИВАНОВА, д-р Лиляна Тодорова, д.м., професор
Катедра по психиатрия
Родена е на 27.03.1926 г. в гр. София. Завършва Девическа гимназия в София и медицина във 
ВМИ-София през 1950 г. Придобита специалност – психиатрия и медицинска психология. 
Специализира като клиничен ординатор в ИСУЛ-София (1950-1951), Москва (1965-1966) и 
Лондон (1970). От 1951 г. е научен сътрудник в НИПН-София, където е хабилитирана като ст. 
н. сътр. ІІ ст. през 1961 г. От 1963 г. е ст. н. сътр. ІІ ст. в Катедрата по психиатрия на МУ-Варна, 
доцент (1968) и професор (1973). Защитава кандидатска дисертация през 1960 г. на тема “Психози 
в послеродовия и лактационен период” (научен ръководител проф. Е. Шаранков). Научните й 
разработки са посветени на проблемите на генерационните психози, хромозомните аберации при 
шизофрения, висшата нервна дейност, медицинската психология и др. Съавтор е на монографии 
и учебници “Екзистенциализъм и медицина”, “Медицинска психология”, “Клинична психология”, 
“Психиатрия” и др. Член е на републиканското ръководство на Н. дружество по психиатрия. 
Починала е на 01.06.1976 г.

ИВАНОВА, д-р Петя Маринчева, д.м., гл. асистент 
Катедра по анестезиология, спешна и интензивна медицина, ФМ 
Родена на 14.11.1982 г. във Варна. Завършва ПМГ – Варна (2001) и медицина 
в МУ-Варна (2007). Асистент от 2008. Защитава дисертационен труд (2018), 
а от 2019 г. е главен асистент към катед рата по анестезиология, спешна и 
интензивна медицина в МУ-Варна.

ИВАНОВА, д-р Радка Георгиева, д.м., гл. асистент 
Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, ФМ 
Родена на 18.08.1940 г. във Варна. Завършва гимназия и медицина във Варна (1969). Придобита 
специалност – вътрешни болести и пневмология. Участъков лекар в Градска поликлиника – 
Шумен (1969–1971) и участъков терапевт в Курортна поликлиника – Варна (1972–1973). Асистент 
в КПВБ на ВМИ-Варна (1974). Пенсионира се 1999 г. Защитава кандидатска дисертация (1985) 
на тема: „Промени в серумните показатели на липидната обмяна при белодробна туберкулоза и 
тяхното клинично значение“ (научни ръководители проф. Златанов и доц. К. Денчев).
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ИВАНОВА, д-р Росица Димитрова, асистент
Катедра по психиатрия, Медицински факултет – Добрич 
Родена е на 03.02.1962 г. в гр. Добрич. Завършва гимназия в Добрич и медицина във Варна през 
1986 г. Придобити специалности – психиатрия (1992) и здравен мениджмънт (2001). Работи като 
участъков терапевт в Добрич (1986-1987) и ординатор в Психоболница “Карвуна”, Добричко 
(1987-1989). Асистент в Катедрата по психиатрия на филиалния Медицински факултет в Добрич 
(1989-1992). От 1993 г. е ординатор в Центъра за психично здраве – Добрич.

ИВАНОВА, д-р Стефка Стефанова, гл. асистент
Катедра по акушерство и гинекология, ФМ 
Родена на 30.04.1944 г. в с. Чапаево, Великотърновско. Завършва медицина в София (1970). 
Придобита специалност – акушерство и гинекология. Асистент в Катедрата по акушерство и 
гинекология на МУ-Варна (1977–1995). Починала през 1995 г.

ИВАНОВА, Даниела Христова, преподавател 
Катедра по славянски езици и комуникация, Департамент по чуждоезиково 
обучение, комуникации и спорт 
Родена на 26.05.1973 г. във Варна. Завършва СУЕО „Ал. С. Пушкин“ – Варна, 
магистър в специалност „Българска филология“ в СУ (1996). Има стаж 
като преподавател по български език и литература, както и като репортер 
и редактор в радио и телевизионни медии. От 2017 г. е преподавател по 
български език като чужд в Департамента по чуждоезиково обучение, 
комуникации и спорт към МУ-Варна. Докторант (от 2019) по докторска 
програма „Съвременен български език (Морфология)“ в Катедрата по 
български език на ШУ „Еп. К. Преславски“.

ИВАНОВА, Диана Георгиева д.б.н., професор 
Катедра по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика, ФФ; декан 
на Факултет по фармация (2013–2020). Ръководител на Лабораторията 
по нутригеномика, функционални храни и нутрацевтици и ръководител 
на Катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутрогеномика 
(2007–2016). Зам.-директор „Иновации и трансфер на технологии“ на 
Научноизследователския институт на МУ-Варна.
Родена през 1960 г. във Варна. Завършва с отличие молекулярна и 
функционална биология в СУ (1985). Защитава докторска дисертация по 
биология (1990) в Московския държавен университет, Русия и дисертация 
за придобиване на НС „доктор на науките“ (2013) в МУ-Варна. Завършва 

магистратура (2013) по здравен мениджмънт. Има придобита специалност по биохимия. 
Специализира биохимия и молекулярна биология в Швеция и САЩ, във Великобритания се 
обучава на нови подходи в преподаването по биохимия за студенти по медицина, а в Норвегия 
–на управление на научните изследвания. Основните й професионални и научни интереси са 
в областта на молекулната медицина и нутригеномиката. Под нейно ръководство са учредени 
Варненският фармацевтичен бизнес форум с научно-практическа конференция, създадено 
е сп. „Scripta Scientifica Pharmaceutica“, с нейното активно участие е създадена Асоциацията 
на катедрите по биохимия в България, на която тя е секретар. Член на Управителния борд на 
Европейската асоциация по нутригеномика, на СУБ, на Висшия съвет по фармация при МЗ. 
Има над 150 научни публикации и участия в над 100 научни форума. Развива активна проектна 
дейност, ръководи научни проекти на обща стойност над 1 млн. лева, в т.ч. и международни. 
Под нейно ръководство са защитени 7 докторски дисертации. Главен редактор е на сп. „Scripta 
Scientifica Pharmaceutica“ и е член на редколегията на „Frontiers in Clinical Physiology“. Допринася 
в значителна степен за развитието на нутригеномиката в България и за издигане авторитета на 
българската наука и образование в Европа и по света. Носител на академичното отличие на МУ-
Варна Почетен знак със синя лента за заслуги в научноизследователската дейност и утвърждаване 
на академичния авторитет на МУ-Варна пред българската и международна академична общност. 
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ИВАНОВА, Елена Крайчева, асистент 
УС „Рехабилитатор“, Медицински колеж 
Родена в Шумен. Завършва ПМГ „Нанчо Попович“ – Шумен (1991) и 
ПМИ-Шумен (1994) със специалност „Медицинска сестра”. През 2000 г. 
придобива магистърска степен в специалност „Кинезитерапия“ от Русенски 
университет „Ангел Кънчев“. Асистент в УС „Рехабилитатор“ в МК-Добрич 
(март 2001 – април 2006), а от май 2006 г. е асистент в УС „Рехабилитатор“ 
в МК-Варна към МУ-Варна. Придобива магистърска степен (2013) в 
специалност „Управление на здравните грижи“ в МУ-Варна. Преминава 
многобройни курсове във връзка с академичното и професионалното си 

развитие. Участва в национални и международни научни форуми. Има над 20 публикации в 
национални и чуждестранни научни издания. Основните й професионални и научни интереси 
са в областите: рехабилитация при заболявания в детска възраст; кинезитерапия в акушерството 
и гинекологията; неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху човешкото 
здраве. Член на Асоциацията на физиотерапевтите в България.

ИВАНОВА, Зинаида Димитрова, преподавател 
УС „Медицински лаборант“, Медицински колеж 
Завършва специалност „Медицински лаборант“ към МК-Варна (1979), 
магистър „Управление на здравните грижи“ в МУ-София (2008). Придобива 
квалификация „Ръководител на здравните грижи и преподавател в МК“ в 
МУ-София (2006). От 2010 г. е преподавател в УС „Медицински лаборант“ в 
МК-Варна, като активно участва в учебния и научния процес. Има 4 участия 
в български научни форуми и над 7 публикации в български реферирани 
списания.

ИВАНОВА, Мария Миткова, маг.-фарм., асистент 
Катедра по организация и икономика на фармацията, ФФ 
Родена през 1976 г. във Варна. Завършва МК със специалност „Помощник-
фармацевт“ (1997). Придобива бакалавърска степен по психология към 
ВСУ (2004). През 2005 г. завършва магистратура „Приложна психология“ 
към ВСУ. Дипломира се към ФФ на МУ-Варна и придобива ОКС 
„магистър“ по специалност „Фармация“ (2018). От 2019 г. започва работа 
в аптека „Медунифарм 2“. Асистент в Катедра „Организация и икономика 
на фармацията“ от 2019 г. Води упражнения по социална фармация 
и фармацевтично законодателство на студенти II курс „Фармация“. 
Специализант по организация и икономика на дистрибуторската и 

аптечната практика от 2019 г. Научните й интереси са в областта на бърнаут и професионален 
стрес, фармацевтичен мениджмънт, фармацевтични грижи, рационална лекарствена употреба, 
фармацевтична регулация. Член на БФС.

ИВАНОВА, Калинка Спасова, д.п., асистент
Катедра по логопедия и медицинска педагогика, ФОЗ 
Родена през 1975 г. в гр. Провадия. Придобива бакалавърска степен 
„Специална педагогика“ и магистърска степен „Диагностика и корекция на 
комуникативните нарушения“ в ШУ „Еп. К. Преславски“ (1998–2012). Работи 
в структури на МОН и Община Варна като логопед и специален педагог (1998–
2019). Хоноруван асистент (от 2018/2019 уч. г.) в специалност „Логопедия“ 
в МУ-Варна. Придобива ОНС „доктор“ (2019) по специална педагогика – 
логопедия. Автор и съавтор е на научни публикации в български и чужди 
издания и един монографичен труд на тема: „Формиране на графомоторни 
умения при деца с езиков дефицит в предучилищна и начална училищна 

възраст. Терапевтични насоки“. Има участия в множество научни конференции и форуми. 
Основните й разработки са в областта на теория на логопедията, диагностика и терапия на 
нарушения на писмената реч при деца с езикова и речева патология, методи на корекция при 
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различни езикови и речеви нарушения при деца. Член на БАОЗ, Националното сдружение на 
логопедите в България, European Public Health Association, БНДОЗ.

ИВАНОВА, Катя Пейчева, д.х., гл. асистент 
Катедра по химия, ФФ 
Родена на 20.07.1980 г. във Варна. Завършва бакалавърска и магистърска 
степен на обучение в Химически факултет на СУ. Магистър в направление 
„Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ“ с дипломна 
работа в IMEC, Leuven, Белгия. Асистент и гл. асистент в Катедрата по химия 
при МУ-Варна (от 2008). Защитава на дисертационен труд (2016) на тема 
„Определяне съдържанието на токсични химични елементи в системата 
вода-биота-седимент“ и придобива научната степен „доктор по химия“. 
През 2016 по програма за мобилност („ERASMUS+“) посещава Центъра 

по околна среда в Университета в Ланкастър, Великобритания. Придобита специалност по 
теоретични основи на медицинската химия (2019). Hаучни интepecи - токсични и есенциални 
елементи, аналитична атомна спектроскопия (ICP-OES; ICP-MS, AAS, FTIR, EP, CA), анализ на 
проби от околната среда, биологични проби и храни и дифузионен градиент върху тънък филм 
(DGT) и др. Има над 30 научни публикации и съобщения у нас и в чужбина, над 35 участия в 
научни форуми у нас и в чужбина. Съавтор на учебници и учебни помагала.

ИВАНОВА, Красимира Атанасова, зъботехник 
Катедра по дентално материалознание и пропедевтика на протетична дентална медицина, 
ФДМ 
Родена 1965 г. във Варна. Завършва професионален бакалавър по зъботехника в МК, МУ-Варна 
(1985). Основните й професионални интереси са в областта на зъботехниката, съвременни 
зъботехнически материали и технологии, неснемаемо и снемаемо протезиране. Член на БАЗ.

ИВАНОВА, Лиляна, инж.-химик 
УС по съдебна медицина и деонтология, Катедра по обща и клинична патология, съдебна 
медицина и деонтология, ФМ 
Родена 1942 г. Постъпва на работа в Катедрата по съдебна медицина 1979 г. До пенсионирането 
си (1997) работи в съдебно-химическата лаборатория. 

ИВАНОВА, Надежда Антонова, д.ф., асистент 
УС по радиофармация, Катедра по фармацевтични технологии, ФФ 
Родена през 1989 г. във Варна. Завършва МУ-София със специалност 
„Фармация“(2013). Асистент в Катедра по фармацевтични технологии на 
Факултет по фармация в МУ-Варна от 2014 г.   на Катедра по фармацевтични 
технологии от 2015 г. През 2018 г. става член на Учебния сектор по 
радиофармация към Катедра по фармацевтични технологии.
Има придобити специалности по технология на лекарствата с 
биофармация. Защитава ОНС „доктор по фармация“ (2020) в специалност 
„Фармацевтична химия“. Основните й професионални и научни интереси 

са в областта на фармацевтичните микро- и нанотехнологии, лекарствените форми за дермално 
и мукозно приложение, лекарствената стабилност и фармацевтичния анализ. Има 9 научни 
публикации и 10 участия в международни/национални научни конгреси.

ИВАНОВА, Наташа Иванова, д.п.ф., гл. асистент 
Катедра по физика и биофизика, ФФ 
Родена през 1959 г. в Разград. Завършва ШУ „К. Преславски“ (1987) 
и допълнителна специалност „Информатика“ (2001). Има придобита 
специалност по медицинска санитарна физика и докторска степен в 
СУ. Преподавател в Катедра „Физика и биофизика“ на МУ-Варна (2013–
2021). Ръководител на Специализирано обучение за придобиване на 
правоспособност за работа с източници на йонизиращи лъчения, към 
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МУ-Варна, въз основа на издадена лицензия от Агенцията за ядрено регулиране. Основните 
й професионални и научни интереси са в областта на радиационната защита при работа с 
медицинска апаратура, използваща източници на йонизиращи лъчения. Има издаден учебник 
„Йонизиращи лъчения и безопасна работа с тях“ и две монографии „Рентгенова система тип 
С-рамо. Дозово натоварване на персонал и пациенти“ и „Ангиографска рентгенова система с 
G-рамо. Дозово натоварване на персонал“. Под нейното ръководство е създадена секция във 
Варна на сдружението „Жените в ядрената индустрия – България“ (WIN – България). Член на: 
Международната организация Women in Nuclear Global, Европейската асоциация за транслационна 
медицина (European Society for Translational Medicine), Българското ядрено дружество (БЯД); 
Съюза на физиците в България (СФБ), Българското дружество по биомедицинска физика 
и инженерство (БДБФИ). Има над 50 научни публикации и над 50 участия в международни/
национални научни форуми.

ИВАНОВА, Николета Добромирова, асистент 
Катедра по биология, ФФ 
Родена през 1984 г. в Сливен. Завършва ПУ „П. Хилендарски“ (2009), 
Биологически факултет, със специалност „Екология и опазване на 
екосистемите“. От 2013 г. е асистент към Катедрата по биология на МУ-
Варна. От 2017 г. е свободен докторант. От 2019 г. е участник в проект към 
фонд „Медицинска наука“ на МУ-Варна. Основните й научни интереси са 
в областта на медицинската генетика. Има 5 публикации и две участия в 
национални научни форуми. Член на Българското дружество по медицинска 
биология.

ИВАНОВА, Стефка Николова, д.ф., доцент 
Катедра по биология, ФФ 
Родена през 1944 г. в гр. Калофер. Завършва фармация във ВМИ-София (1967). Защитава 
докторска дисертация (1982). Хабилитира се 1986 г. Има придобити специалности „Технология 
на лекарствените форми“ (1992) и „Клинична фармация“ (2005). Доцент в МУ-Варна, ФФ 
(2009–2012). Има над 100 приложни и научни разработки, от тях около 90 научни статии (15 в 
международни списания с IF), авторски свидетелства и патенти. Има над 60 участия в български 
и международни форуми, внедрени 10 фармацевтични препарата в производството. Основните 
й научни разработки са върху стабилността и биофармацевтичното поведение на различни 
видове лекарствени форми, процесите на освобождаване на лекарствените вещества и създаване 
на лекарствени форми е контролирано освобождаване на база съполимери. Има участие в 8 
проекта и е ръководител на един. Член на Специализирания научен съвет по фармация при ВАК. 
Член на Постоянната комисия по здравеопазване и спорт към НАОА и експерт към НАОА.

ИВАНОВА, Христина Генчева, д.оз, гл. асистент 
Катедра по здравни грижи, Филиал Шумен 
Родена през 1976 г. в гр. Нови пазар. Завършва полувисше образование 
специалност „Акушерка“ в МК-Шумен (1997). Придобива специалност 
„Социална педагогика“ (2000) в ШУ „Еп. К. Преславски“. Завършва 
специалност „Управление на здравните грижи“ МУ-Варна с ОКС „магистър“ 
(2013). Гл. асистент в Катедра „Здравни грижи“ на МУ-Варна, Филиал Шумен 
(2015–2021). Защитава дисертационен труд за присъждане на ОНС „доктор” 
по научна специалност „Управление на здравните грижи“. Основните 
й професионални и научни интереси са в областта на организацията и 
управлението на акушерските здравни грижи – аспекти на ролята на 

акушерката и възможности за автономна акушерска дейност, профилактика и превенция на 
рак на маточната шийка, патронажна акушерски дейност за опазване на майчиното и детско 
здраве. Член на: Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, Националния 
съвет по качество; БАОЗ и на EUPHA. Има 23 научни публикации, участия в международни и 
национални научни форуми. Методичен ръководител на студенти при подготовка на доклади за 
научни конференции. Участва в преподавателска мобилност по програма „Еразъм +“ в Република 
Северна Македония и в европейски проект на Световната здравна организация за изработване 
на инструментариум МАТЕ за оценяване на акушерското образование.
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ИГНАТОВ, д-р Валентин Любомиров, д.м., професор 
Катедра по обща и оперативна хирургия, ФМ; Ректор на МУ-Варна (от 2020) 
Роден на 18.06.1958 г. във Варна. Завършва езикова гимназия (английски 
език) и медицина във Варна (1986). Придобита специалност – хирургия. 
Специализира в София и Германия. Ординатор в БМП-Шумен (1984–1986) 
и в хирургическо отделение на Окръжна болница – Варна (1986–1992). 
Асистент в Катедрата по обща и оперативна хирургия на МУ-Варна (1992). 
Завежда Сектора по ендоскопска, лазерна и миниинвазивна хирургия в 
катедрата. Разработва проблеми, свързани с ендоскопското и лазерното 
лечение на заболявания на храносмилателния тракт. Член на СУБ. Защитава 
дисертация (2005) на тема: „Диагностично-лечебна тактика и Nd:YAG лазер-

терапия в условията на остро кървене от стомашни и дуоденални язви“. Последователно се 
хабилитира като доцент и професор. Печели конкурс за началник на Първа клиника по хирургия 
(2006). Изпълнителен директор на УМБАЛ „Св. Марина“ (2016–2020). Избран за Ректор на МУ-
Варна с пълно мнозинство 2020 г..

ИКОНОМОВ, д-р Валентин Христофоров, д.м.н., професор 
УС по нефрология, хемодиализа и токсикология, Втора катедра по вътрешни 
болести, ФМ 
Роден във Варна на 26.05.1958 г. Завършва медицина в МУ-Варна (1985). 
Специализира в Лудвиг-Максимилиан университет – Мюнхен (1989–1991); 
в Свободен университет – Берлин в Клиника по трансплантология (1994–
1995), в Технически университет на Норд-Рейн-Вестфалия-Аахен (1995–
2001). Придобива специалност „Вътрешни болести“ (1991) и „Нефрология“ 
(1993). Хабилитиран за доцент (2004) и професор (2012) по нефрология. 
Член на водещи международни организации по нефрология, диализа, 

трансплантация и изкуствени органи, на управителни съвети в международни и национални 
организации по нефрология, на международни академични и научни институти. Член на 
редсъвети на международни и национални научни списания, съавтор на чуждестранни учебници 
по нефрология.

ИКОНОМОВА, Ивана Борисова, преподавател 
Катедра по западни и класически езици, Департамент по чуждоезиково 
обучение, комуникации и спорт 
Филолог, преподавател по латински език и медицинска терминология. 
Класически филолог с интереси в областта на сравнителното езикознание, 
интерференцията на езиците, преподаване на латински в среда на говорене 
на английски като нематерен за обучаемите, методика на обучение по 
мъртъв език. Преподавател по латински за медицински нужди в МУ-Варна 
(1979–2000), МУ-Пловдив (2000–2018), МУ-Варна (от 2018). Публикации – 
48. Автор на учебници по медицински латински за медици, дентални медици 

и колежански специалности със степен „бакалавър“. Защитена дисертация на тема „Преподаване 
на медицински латински през английски като нематерен език“.

ИЛИВАНОВА-Йосифова, д-р Татяна Данаилова, гл. асистент
Катедра по психиатрия и медицинска психология 
Родена е на 19.04.1948 г. в гр. Варна. Завършва гимназия във Варна и медицина през 1974 г. 
Придобита специалност – психиатрия (1982). Специализира в София и Швейцария. Работи 
като участъков лекар в с. Невша, Варненско (1974-1975) и педиатър в Окр. болница – Варна 
(1976-1979). Избрана е за асистент (детски психиатър) в Катедрата по психиатрия и медицинска 
психология на МУ-Варна през 1979 г. Основните й научни разработки са посветени на синдрома 
на психичния автоматизъм в детската възраст.
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ИЛИЕВ, д-р Богомил Петков, д.м., гл. асистент 
УС по неврохирургия, Катедра по неврохирургия и УНГ болести, ФМ 
Роден на 11.06.1984 г. във Варна. Завършва ГПАЕ „Гео Милев“ – Бургас с 
разширено изучаване на английски език (2003), специалност медицина 
в МУ-Варна (2010) и второ висше – здравен мениджмънт (2012). Лекар в 
СБАЛДБ „Д-р Лисичкова“ – Варна (2010-2011). От 2011 г. работи в клиниката 
по неврохирургия към УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. Асистент (2014), 
гл. асистент (2018) в катедра „Неврохирургия и УНГ болести“ към МУ-
Варна. Защитава дисертационен труд (2015) на тема „Ендоскоп-асистирана 
евакуация на интрацеребрални хематоми“ с научен ръководител проф. д-р 

Явор Енчев, д.м.н. Придобива специалност по неврохирургия (2018). От 2019 г. работи и в ДКЦ 
„Св. Марина“ – Варна. От 2015 г. е член на Българско дружество по неврохирургия, a от 2016 
г. – член на AOSPINE. От 2017 г. е делегат с право на глас в общото събрание на БЛС-Варна. 
Член e на Общото събрание на МУ-Варна от 2019. Печели стипендия (Travel Grant) на Световния 
конгрес по неврохирургия (XV WFNS, World Congress of Neurosurgery, Seoul, Korea, 2013) по 
темата на дисертационния си труд с презентация, озаглавена: „Early endoscope-assited evacuation 
of intracerebral haematomas- is this the new gold standard?“. През 2016 г. е удостоен с престижната 
награда за млад учен по време на 21-вия конгрес на Евроакадемия мултидисциплинария 
невротравматологика (EMN) в град Нови Сад, Сърбия. Провежда множество обучения и курсове 
за невроендоскопска и невронавигирана хирургия, за които има издадени съответни дипломи и 
сертификати. В научната сфера има изследователски интерес, който се изразява в над 90 научни 
публикации и участия с доклади на неврохирургични международни конференции и конгреси.

ИЛИЕВ, д-р Георги Петков, д.м., доцент 
УС по УНГ болести, Катедра по неврохирургия и УНГ болести, ФМ 
Роден на 28.08.1985 г. във Варна. Завършва средното си образование в Бургас 
(2003), медицина в МУ-Варна (2009) с множество награди и започва работа 
като асистент. Придобива специалност „Здравен мениджмънт“ (2012). От 
2014 г. – специалист по ушно-носно-гърлени болести към УМБАЛ „Св. 
Марина” ЕАД с множество специализации в България, Италия, Турция, 
Македония, Великобритания. Придобива ОНС „доктор по медицина“ (юни 
2015) след защита на дисертационен труд „Външна носна клапа – определение, 
патология, хирургично лечение” (научен ръководител проф. П. Недев). От 
2016 г. заема длъжността гл. асистент към Катедра „Неврохирургия и УНГ 

болести”. От 2018 г. – доцент към УС по УНГ болести. Научните му трудове са над 30. Автор на 
монография „Затруднено носно дишане“. Основните направления, в които излага своите научни 
търсения, са основно в областта на ринологията, оралната хирургия, отологията и внедряването 
на нови технологии в УНГ специалността. Член на Българското национално сдружение по 
оториноларингология, хирургия на глава и шия, Българското ринологично сдружение. Член на 
редколегия на Международен бюлетин по оториноларингология. 

ИЛИЕВ, д-р Георги Стоянов, д.м., професор 
Катедра по акушерство и гинекология, ФМ 
Роден на 21.05.1916 г. в с. Горно Церовене, Монтанско. Завършва гимназия в 
Монтана и медицина в София (1941). Придобита специалност – акушерство 
и гинекология. Специализира в Русия (Москва), Германия, Холандия и 
Англия. Участъков лекар в с. Ставерци, Оряховско (1941–1943) и с. Ракево, 
Врачанско (1943–1944), акушер-гинеколог в Р. болница – Лом (1945–1950). 
Асистент в катедрата по АГ (Майчин дом) на ВМИ-София (1950). 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 (1956) 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 
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монографии и учебници по акушерство и гинекология. Работи в Р. болница, гр. Константин, 
Алжир (1978–1980). Починал на 13.02.1986 г.

ИЛИЕВ, д-р Димитър Георгиев, д.м., гл. асистент 
Катедра по акушерство и гинекология, ФМ 
Роден на 6.02.1942 г. в гр. Оряхово. Завършва гимназия и медицина в София (1968). Придобита 
специалност – „Акушерство и гинекология“. Асистент в Катедрата по акушерство и гинекология 
на МУ-Варна (1969–1970). От 1971 г. е асистент в Катедрата по АГ на МА-София. Пенсионира се  
през 1992 г.

ИЛИЕВ, Ивелин Росенов, асистент
Катедра по фармацевтична химия, ФФ
Завършва специалност „Фармация“ към МУ-Варна (2019). Редовен 
докторант(2019), асистент (2020) към Катедра „Фармацевтична химия“. Води 
семинарни и лабораторни упражнения по дисциплините Фармацевтична 
химия и Фармацевтичен анализ. Участие в проекти: 
„Предсказване токсичността на новосинтезирани хидразидни и хидразонни 
производни с потенциален антинеопластичен ефект“ (ръководител доц. 
Яна Колева) и Проект по Фонд „Наука“: „Изследване на токсичността 
на хидразони на бексаротен чрез прилагане на in vitro и in vivo модели“ 
(ръководител доц. С. Фоткова). Публикации в български списания. Член на 
Българския фармацевтичен съюз.

ИЛИЕВА, д-р Венета Георгиева, гл. асистент 
Катедра по акушерство и гинекология, ФМ 
Родена на 12.10.1943 г. в гр. Монтана. Завършва гимназия в София и медицина 
във Варна (1968). Придобита специалност – акушерство и гинекология (1976). 
Специализира в София. Педиатър в Окръжна болница – Варна (1968–1969) 
и участъков лекар в Суворово, Варненско (1969–1970). Асистент в Катедрата 
по акушерство и гинекология от 1970 г. Основните й научни разработки са 
в областта на оперативната гинекология. Пенсионира се през 1993 г. Член на 
Българското дружество по менопауза.

ИСМАИЛ, д-р Елис Хюдаим, д.м.н, доцент 
Катедра по здравни грижи, Филиал Шумен 
Родена през 1983 г. в Шумен. Завършва медицина в МУ-Варна (2008). Лекар 
в ЦСМП и Спешно отделение на МБАЛ „Св. Анна“ – Варна (2009–2011). 
Редовен асистент към Катедра „Aкушерство и гинекология“ (от септември 
2011). Защитава дисертационен труд (2013) на тема: „Прогностични фактори 
при комбинирано лечение на инвазивен рак на маточната шийка IB1 
стадий“ и придобива ОНС „доктор”. Завършва втора магистратура „Здравен 
мениджмънт” (2015) и взема специалност по „Акушерство и гинекология“. 
Придобива АД „доцент“ (2017) към Катедра „Здравни грижи“ във филиал 

Шумен. Защитава дисертация (2019) на тема: „Инвазия в лимфните и кръвоносните съдове при 
ендометриален ендометроиден карцином – I стадий по FIGO“ за придобиване на НС „доктор на 
науките“. Има написан монографичен труд на тема: „Рак на яйчника – патофизиология, диагноза 
и лечение“. Научните й интереси са в областта на онкогинекологията, оперативната гинекология 
и минимално инвазивната хирургия, откриване и лечение на предракови и ракови заболявания 
на женските полови органи. Провежда специализации в областта на онкогинекологията в 
Македония, Германия, Унгария. Член на: Българското дружество по акушерство и гинекология; 
Българското дружество по онкогинекология; Българското дружество по минимално инвазивна 
гинекологична хирургия; Европейското дружество по онкогинекология (ESGO; ENYGO). 
Национален представител за България на Европейската общност на младите онкогинеколози 
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(ENYGO) (от 2013). Има над 150 пълнотекстови публикации в български и чуждестранни 
списания вкл. с импакт фактор и участия в над 20 международни/национални научни форуми. 

ИЛИЕВА, д-р Емилия Любомирова, д.м., доцент
Родена на 07.07.1957 г. в гр. Пловдив. Завършила дентална медицина в МУ-Пловдив (1980). От 
1984 г. е асистент в Катедра по детска дентална медицина, Стоматологичен факултет, Пловдив. 
Придобити специалности по детска дентална медицина (1987) и обща стоматолгия (2004). През 
1997 г. защитава дисертационен труд на тема: “Проблемните пациенти в детската дентална 
медицина – оценка и управление”. Има над 90 публикации и 120 участия в научни конгреси. 
Основни научни разработки - в областта на поведенческите проблеми в детската дентална 
медицина; оралното здраве при деца със специфични здравни потребности; редките болести и 
орално здраве при деца. Член на: БЗС, СБС, FDI.

ИЛИЕВА, д-р Катерина Георгиева, асистент
Катедра по анестезиология, спешна и интензивна медицина, ФМ 
Родена в гр. Смолян. Завършва МГ-Разград с профил биология и химия. 
Придобива магистърска степен по медицина в МУ-Варна (2015). Четири 
месеца е лекар към ЦСМП–Варна. Лекар-специализант по анестезиология и 
интензивно лечение в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение, 
УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна (от януари 2016). От февруари до юни 2020 
г. работи към Отделение по анестезиология и интензивно лечение на болни 
с кардиохирургични интервенции към клиниката. Придобива специалност 
„Анестезиология и интензивно лечение“ (декември 2020). От юли 2019 

г. работи в новооткрития кабинет за лечение на болката към ДКЦ „Св. Марина“. Асистент в 
Катедра „Анестезиология, спешна и интензивна медицина“ при МУ-Варна от септември 2017 
г., а от януари 2018 г. е редовен докторант към същата. Преподава на студенти по медицина 
БЕО и АЕО по задължителната дисциплина Анестезиология и интензивно лечение, както и 
по свободно избираемата дисциплина Спешна медицина. Научните й интереси и разработки 
са в сферата на анестезията при лапароскопска и ендокринна хирургия, хемодинамиката, 
лечението на остра и хронична болка, интензивната медицина, медицинското образование и 
симулационната медицина. Осъществява тримесечна мобилност по програма „ЕРАЗЪМ“ (2019) 
в рамките на докторската си степен в Университетската многопрофилна болница в гр. Падуа, 
Италия. Там придобива опит в сферата на трансплантологията, по-конкретно на бъбреци, черен 
и бял дроб, кардио-торакалната, детската и ендокринната хирургия. Провежда и специализация 
в университетска болница в Санкт Петербург, Русия (2018). Има изкаран курс по регионални 
техники за обезболяване под ехографски контрол към Европейската асоциация по регионална 
анестезия и контрол на болката (ESRA) в Прага, 2018. Посещава Академията по коагулация и 
контрол на нарушенията в Рига, Латвия (2018), както и множество национални и международни 
научни форуми. Владее отлично говоримо и писмено английски език и има основни познания 
по немски, полски и италиански език. Активно членува в национални и международни научни 
и професионални организации: Българското дружество по ентерално и парентерално хранене, 
Дружеството на анестезиолозите в България, Българската асоциация за изследване и лечение 
на болката, European Society of Anesthesiology and Intensive care, European Society of Regional 
Anesthesia and Pain Therapy, European Society of Intensive Care Medicine. Активно участва в проекти 
на МУ-Варна и в частност на Катедрата по анестезиология, спешна и интензивна медицина.

ИЛИЕВА, д-р Надежда Илиянова, асистент 
УС по белодробни болести и алергология, Първа катедра по вътрешни 
болести, ФМ 
Родена на 19.05.1994 г. Завършва МГ-Варна (2013) и МУ-Варна (2019). Асистент 
към Първа катедра по вътрешни болести, УС по белодробни болести и 
алергология от 2020 г., специализант по пневмология и фтизиатрия. Член на 
БЛС.
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ИСПИР, д-р Сибел Билхан, асистент 
Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, ФМ 
Родена на 25.10.1992 г. в гр. Добрич. Завършва Езикова гимназия „Гео 
Милев“ – Добрич (2011) с профил английски, медицина в МУ-Варна (2017). 
Провежда стаж в болница „Чапа“ към Истанбулския университет (1.09.2016 
– 15.03.2017). Лекар ординатор в Клиниката по вътрешни болести, МБАЛ 
„Света Анна“ (1.01.2018 – 30.05.2020). Специализант по пневмология и 
фтизиатрия (от 1.06.2020). Хоноруван асистент (09.2020), редовен асистент 
(2021) към Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести. 

ИЛИЕВА, д-р Стоянка Танчева, д.м., асистент 
УНС по клинична лаборатория, Катедра по обща медицина и клинична лаборатория, ФМ 
Родена 15.02.1962 г. Завършва средно образование със златен медал и медицина през 1986 г. с 
отличие. Магистър по медицина, здравен мениджмънт и психология. Специалист по психотерапия 
и психологично консултиране. Има придобити специалности по клинична лаборатория (1993), 
вътрешни болести (1999) и обща медицина (2002). Основните й научни разработки са в областта 
на заболяванията на бъбрека. Има над 30 публикации, 30 участия в научни конгреси с цитирания 
в авторитетни български и световни списания, две монографии, съавтор е на учебник. Асистент 
към Катедра по обща медицина и клинична лаборатория. Защитава дисертация за ОНС „доктор“ 
на тема: „Патофизиологични аспекти на активния тубулоинтерстициален бактериален нефрит 
по клинично-лабораторни данни“ (2018). Член на БЛС и Българското дружество по клинична 
лаборатория. 

ИЛИЕВА, Детелина Пенева, д.ф., гл. асистент 
Катедра по физика и биофизика, ФФ 
Родена през 1969 г. в гр. Тервел. Завършва физика към СУ (1993). 
Придобива специалност „Оптика и спектроскопия“, БАН-София. Метролог 
в отдел „Газоаналитични измервания” и отдел „Оптични измервания” 
към Националния център по метрология (НЦМ), София (1994–1998). 
Работен опит: държавни проверки; одобряване на типове и калибриране 
на газоаналитични, оптични и фоторадиометрични измервателни уреди, 
съобразно изискванията на българските държавни стандарти (БДС); провер-
ки и експертни заключения за състоянията на използваните стандартни 

образци в различни държавни предприятия и учреждения. Докторант в група „Оптичен запис 
на информация“ към Централната лаборатория по оптичен запис и обработка на информация 
(ЦЛОЗОИ), БАН, София (2004–2006), след което е назначена на постоянен трудов договор в 
Института. Получава докторска степен по физика от БАН (2009) с дисертация „Поляризационен 
оптичен запис във фотоанизотропни полимери“. Назначена като н.с. II ст. в ЦЛОЗОИ. Преподава 
Медицинска физика и Биофизика (от март 2010) на всички специалности в МУ-Варна и в МК в 
Катедра „Физика и биофизика“. Член на Съюза на физиците в България от 1992 г. Членува и в 
сдружението „Жените в ядрената индустрия в България“ – WIN, секция Варна. Има над 30 научни 
публикации, над 65 цитирания и над 25 участия с доклади и/или в постерни сесии в конференции 
в страната и чужбина. Основните научни разработки са в областта на спектроскопията; 
оптогалваничния ефект в тлеещ разряд в кух катод; фотоизомеризация; фотоиндуцирани 
анизотропни процеси; холография; холографско мултиплексиране; материали за оптичен запис: 
азополимери, стилбенови съединения, фотоанизотропни багрила от различен тип и други.

ИЛИЕВА, Славена Тодорова, асистент
УС „Акушерка“, Катедра по здравни грижи, ФОЗ 
Родена на 16.07.1988 г. във Варна. Завършва МУ-Варна, специалност 
„Акушерка“ (2012) и магистърска програма „Управление на здравните 
грижи“ (2014). От 2016 г. заема АД „асистент“ в катедра „Здравни грижи“. 
Има придобита специалност по обществено здравеопазване.   на Катедра 
„Здравни грижи“. Редовен докторант по управление на здравните грижи от 
2017. Съавтор е на два учебника по профилиращите дисциплини за обучение 
на студенти по специалност „Акушерка“. Участва в образователен проект 
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„Студентски практики – фаза II“. Има над 20 публикации и 7 участия в научни конференции. 
Участва в над 16 курса за продължаващо обучение, част от които с лектори от Великобритания 
– „Преглед на новороденото“ и „Обучение по ресусцитация на новороденото“, като и І ниво на 
педагогическа компетентност. Член на Българската асоциация на професионалистите по здравни 
грижи, БАОЗ, БНДОЗ и European Public Health Association.
 

ЙОВЕВ, Митко Йовев, преподавател 
УС по физическо възпитание и спорт, Департамент по чуждоезиково 
обучение, комуникации и спорт 
Роден на 3.05.1954 г. Състезател по тенис на ФСФД „Черно море“ – Варна 
(1964–1976), след което е треньор в същото дружество. Завършва НСА-
София, специалност тенис. Като треньор подготвя състезатели, сред които 
и участници в европейски първенства на юноши и участник в отбора на 
България за купа „Дейвис“. Преподава в МУ-Варна от октомври 2013 г. 
и оттогава е неразривно свързан с успехите, постигнати от студентите в 
състезанията по тенис.

ЙОВЧЕВ, д-р Иван (И. Й. Иванов), д.м., доцент
Катедра по съдебна медицина, МУ-Варна; Катедра по съдебна медицина и деонтология, 
Медицински факултет – Добрич 
Роден е на 21.03.1931 г. в с. Светлен, Търговищко. Завършва гимназия в Попово и медицина в 
София през 1955 г. Придобита специалност – съдебна медицина. Специализира в Москва и Париж. 
Работи като лекар в МВР (1955-1959) и като завеждащ съдебен медицински кабинет в Окръжна 
болница – Шумен (1959-1963). Избран е за асистент в Катедрата по съдебна медицина на МУ-Варна 
през 1963 г. Хабилитиран е като доцент (1981). Ръководител е на Катедрата по съдебна медицина 
и деонтология на филиалния Медицински факултет в Добрич от 1981 г. до пенсионирането си 
през 1991 г. Защитава кандидатска дисертация през 1975 г. на тема “Морфологични промени и 
лабораторна диагностика при удавяне в морска вода” (научен ръководител проф. И. Попвасилев). 
Научните му разработки са предимно по въпросите на механичните асфиксии и медицинска 
деонтология. Съавтор е на монографията “Медицинска помощ при давене и удавяне” и на 
учебник и практическо ръководство по съдебна медицина.

ЙОВЧЕВА, д-р Мариета Иванова, асистент
Катедра по вътрешни болести, Медицински факултет – Добрич 
Родена е на 22.03.1958 г. Завършва езикова гимназия с английски език във Варна и медицина 
във Варна през 1983 г. Придобити специалности – вътрешни болести и клинична токсикология. 
Специализира в София. Работи като ординатор във ІІ вътрешно отделение на Окръжна болница 
– Добрич (1983-1985). През 1984 г. е хоноруван, а от 1985 г. е редовен асистент в Катедрата по 
вътрешни болести на филиалния Медицински факултет – Добрич. От 1991 г. е асистент по 
клинична токсикология към ВМА-София, базирана във Военноморска болница – Варна (1991-
2000). От 2000 г. е ординатор в клиниката по токсикология във ВМБ-Варна. Член е на асоциация 
“Българска клинична токсикология”.

ЙОНКОВ, д-р Йонко Иванов, д.м., доцент 
Катедра по анатомия и клетъчна биология, ФМ 
Роден на 15.05.1944 г. в с. Суворово, Варненско. Завършва езикова гимназия 
(фр. език) във Варна и медицина във Варна (1970). Придобита специалност 
– хистология (1983). Специализира в Со-фия и Сегед (Унгария). Ординатор 
в патоанатомично отделение на Окръжна болница – Силистра (1970–1973). 
Асистент в Катедрата по хистология и ембриология на МУ-Варна (1973). 
Хабилитиран като ст. н. сътр. ІІ ст. (1991) и доцент (1996) в Катедра по 
анатомия, хистология и ембриология. Защитава кандидатска дисертация 
(1986) на тема: „Цитохимично проучване на NADH-тетразолийредуктазата 

и лактатдехидрогеназата в сперматозоиди на човека“ (научен ръ-ководител проф. В. Доков). 
Основните му научни разработки са посветени на проучването на ензимоцитохимията, 
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хистохимията и морфологичните промени на сперматозоидите и семенни-ците в норма и 
патология. Съавтор е на учебни помагала по анатомия и хистология. Член на ред-колегията на 
„Scripta Scientifica Medica“. Член на Научното дружество по анатомия, хистология и ембриология 
и един от учредителите на секция „Андрология“ към Научното дружество на бъл-гарските 
уролози. Дългогодишен хоноруван преподавател в МК-Варна и Педагогическия инсти-тут – 
Силистра.

ЙОНКОВА, д-р Велина Атанасова, д.м., гл. асистент 
Катедра по микробиология и вирусология, ФМ 
Родена на 1.05.1945 г. в с. Ситово, Русенско. Завършва гимназия в Силистра и 
медицина в МУ-Варна (1970). Придобита специалност – вирусология (1978). 
Педиатър в Окръжна болница – Си-листра (1970–1973). От 1974 г. е асистент 
в Катедрата по микробиология на МУ-Варна. Защитава дисертация (1986) 
на тема: „Разпространение на ротавирусните гастроентерити във Варненска 
област“ (научен ръководител проф. Капрелян). Специализира в Москва, 
Берлин, Лондон, Тел Авив и Париж. Основните й научни разработки са 
по въпросите на грипа и ОРЗ, ротавирусите и тяхната роля в етиологията 
на гастроентеритите и диагнозата на хламидийно-обусловените по-лово-
преносими инфекции.

ЙОНЧЕВА-НЕДКОВА, д-р Илиана Павлова, д.м., доцент
Катедра по протетична дентална медицина и ортодонтия
Родена на 06.03.1955 г. в гр. София. Завършва дентална медицина в София (1978). От 1984 г. е 
асистент в Катедра по ортопедична дентална медицина и ортодонтия във ФДМ, МУ-София. От 
1988 г. има придобита специалност по ортопедична дентална медицина с ортодонтия. През 1990-
1991 г. специализира в Германия, стипендиант на ДААД. От 1988 г. е старши асистент. От 1991 
г. е главен асистент. През 2004 г. защитава дисертационен труд на тема „Имплантати – коронки 
като предни зъби в ювенилна възраст” и през 2005 г. придобива ОНС „доктор”. През 2005 г. 
придобива специалност по обща дентална медицина. От 2008 г. е доцент в Катедра по ПДМ и 
ортодонтия към ФДМ на МеУ-Варна. От 2009 г. е Ръководител Катедра по ПДМ и ортодонтия. 
Участва в редакционните колегии на сп. „Стоматологичен свят”, „Инфодент”. Научни интереси: 
протезиране и имплантология в юношеска възраст. Член на УС на СРК на БЗС, зам.-председател 
на УС на СРК на БЗС, член на УС на Българската асоциация по орална имплантология, член на 
ICOI.

ЙОРДАНОВ, д-р Вълчо Николов, гл. асистент 
Катедра по фармакология, клинична фармакология и терапия, ФМ 
Роден през 1942 г. във Вълчи дол, обл. Варна. Завършва медицина във Варна 
(1969). Придобити специалности – фармакология (1984) и психиатрия 
(1991). Асистент в Катедрата по фармакология на ВМИ-Варна (1973–1987), 
след което е асистент в Катедрата по психиатрия и медицинска психология 
на университета. Основните му научни разработки са свързани с клинични 
проучвания на нови лекарства в психиатрията. 

ЙОРДАНОВ, д-р Емил Димитров 
Катедра по сърдечно-съдова хирургия и ангиология, ФМ 
Роден във Варна през 1976 г. Завършва Първа езикова гимназия – Варна 
(1995) с профил анг-лийски език, МУ-Варна (2001) с отличие. Награден със 
специализация по хирургия в Клиниката по обща и оперативна хирургия 
на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна (2001–2006) от Ректора на МУ-Варна. 
Специализира съдова хирургия в Клиниката по съдова хирургия (2008–2010). 
Завършва „Здравен мениджмънт“ в МУ-Варна (2009). Член на Дружествот о 
по съдова хирургия, на Евро-пейското дружество по съдова хирургия и на 
Българското хирургическо дружество. Интереси в артериалната хирургия на 
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екстракраниални съдове, аорта и съдове на крайниците, венозна хи-рургия. 15 публикации в 
областта на колоректалната хирургия и съдовата хирургия на артериите.

ЙОРДАНОВ, д-р Калоян Йорданов, асистент 
Катедра по образна диагностика, интервенционална рентгенология и 
лъчелечение, ФМ 
Роден 5.02.1973 г. в Силистра. Завършва медицина в МУ-Варна (1997). От 2008 
г. е асистент в Катедрата по образна диагностика и лъчелечение. Придобита 
специалност – лъчелечение (2007). Има над 5 публикации и 20 участия в 
научни конгреси. Основните му научни разработки са в областта на: тумори 
на глава и шия, рак на млечната жлеза. Член на Европейската асоциация по 
лъчелечение и онкология (ESTRO), Гилдията на лъчетерапевтите в България.

ЙОРДАНОВ, д-р Павел Йорданов, асистент 
УС по белодробни болести и алергология, Първа катедра по вътрешни 
болести, ФМ 
Роден 1988 г. във Варна. Завършва МУ-Варна (2013). Хоноруван преподавател 
(2014), редовен асистент (2020) към Катедрата по вътрешни болести, УС 
„Белодробни болести и алергология“. Придобива специалност „Пневмология 
и фтизиатрия“ (2018), квалификация за ВСД „Бронхология – конвенционална 
бронхоскопия“ (2019). Интересите му са в областта на респираторните 
инфекции, бронхологията и интервенционалната пулмология, интензивното 
лечение и вентилацията. Член на БДББ, Европейското респираторно 
общество и Европейската асоциация по брон-хология и интервенционална 
пулмология.

ЙОРДАНОВ, д-р Румен Станчев, асистент 
УС по кардиология, Първа катедра по вътрешни болести, ФМ 
Асистент в УС по кардиология към Първа катедра по вътрешни болести от 
2012 г. 
Роден 1963 г. в Шумен. Завършва средно образование с отличие в родния си 
град и с отличие ме-дицина във Варна 1989 г. Започва работа като участъков 
лекар, от 1996 г. – ординатор в МБАЛ – Шумен – Кардиологично отделение. 
От 2006 г. е на работа в УМБАЛ „Св. Марина“. От 2012 г. – асистент по 
кардиология към Катедра „Вътрешни болести“, УС по кардиология, МУ-Варна. 
Има придобити специалности „Вътрешни болести“ (1996) и „Кардиология“ 

(2008). Притежава мно-жество сертификати от участие в национални и международни форуми 
за поддържане на постоя-нен висок професионализъм в работата. Основните му професионални 
и научни интереси са в областта на неинвазивна оценка на сърдечно-съдова система, лечение на 
пациенти със сърдечна недостатъчност и предсърдно мъждене. Член на ДКБ и ESC.

ЙОРДАНОВА, д-р Диана Йорданова, асистент 
Катедра по акушерство и гинекология, ФМ 
Родена на 9.05.1977 г. в Шумен. Завършва ГПЧЕ „Н. Й. Вапцаров“ – Шумен с 
отличие (1996) и медицина към МУ-Варна (2002). Притежава специалност по 
неонатология от 2012 г. Специализира в Брюкселски свободен университет 
(2006–2007). Ординатор към ЦСМП-Шумен (2002–2003), ординатор 
към МБАЛ Шумен АД (2003–2013) в Неонатологично отделение. От 
2013 г. работи в САГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов“ – Варна, Отделение по 
неонатология. Хоноруван асис-тент (2016), асистент (2021) към Катедрата 
по акушерство и гинекология към МУ-Варна. Допълнителни курсове и 

квалификации: първична реанимация в родилна зала, трансфонтанелна ехография, обучителни 
модули по ретинопатия на недоносеното. Разработва дисертационен труд на тема „Динамика на 
преждевременните раждания и отражението им върху перинаталната и неонатална смъртност 
в СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов“ – Варна. Членува в БЛС и Българската асоциация по 
неонатология.
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ЙОРДАНОВА, д-р Евгения Панчева, д.м.н., професор
Катедра по вътрешни болести и терапия
Родена е на 17.10.1924 г. в с. Марково, Шуменско. Завършва Девическа гимназия в гр. Шумен 
и медицина във ВМИ-София през 1951 г. Придобита специалност – вътрешни болести (1957) 
и хаматология (1963). Работи като клиничен ординатор и научен сътрудник в Александровска 
болница – София (1951-1956), научен сътрудник в Института по хематология – София (1956-
1967). През 1967 г. е избрана за ст. н. сътр. ІІ ст. и ръководител на сектора по хематология на 
Катедрата по вътрешни болести и терапия на МУ-Варна, а от 1970 г. е ръководител на Клиниката 
по ендокринология и хематология. През 1975 г. е избрана за ръководител на Катедрата по 
вътрешни болести на МУ-Плевен. Хабилитира се като доцент (1972) във ВМИ-Варна и професор 
(1977) в МУ-Плевен. Защитава кандидатска дисертация през 1965 г. на тема “Изследване на 
еритропоетина при болни с остра левкемия” и докторска дисертация през 1977 г. на тема 
“Епидемиологични и клинични проучвания при желязодефицитни анемии”. Под нейното научно 
ръководство са защитени 10 кандидатски дисертации (д-р М. Делийски, д-р Р. Мишкова, д-р 
Г. Арнаудов, д-р Ходжажик, д-р Л. Герчева, д-р И. Живков, д-р Н. Цвектов, д-р В. Дряновски, 
д-р Р. Кермова, д-р П. Петрова). Хабилитирани са 6 нейни сътрудници (проф. Мишкова, доц. 
Делийски, доц. Ходжажик, доц. Герчева, доц. Кермева и доц. Петрова). Научните й разработки са 
свързани главно с проблемите на желязодефицитните анемии, левкемиите и миеломната болест. 
Автор и съавтор е на “Учебник за студенти по вътрешни болести”, “Клинична хематология” 
“Клинична лаборатория”, “Трансфузиозна хематология”, “Учебник по тропическа медицина”, 
“Желязодефицитни анемии”, “Медикаментозни увреждания на вътрешните органи”, “Миеломна 
болест”, “Клинични наблюдения в хематологията”. Член е на редколегиите на сп. ”Вътрешни 
болести” и на “Хематология и трансфузиология”. Председател е на Съюза на научните работници 
в гр. Плевен. Републикански специалист по хематология (1985-1991). Пенсионира се през 1990 г.

ЙОРДАНОВА, д-р Жанет Велинова, асистент 
Катедра по консервативно зъболечение и орална патология, Факултет по дентална медици-на
Родена на 15.06.1988 г. във Варна. Завършва дентална медицина във ФДМ, МУ-Варна (2013). От 
2017 г. е асистент към Катедра „Консервативно зъболечение и орална патология“ към ФДМ на 
МУ-Варна. Член на БЗС.

ЙОРДАНОВА, д-р Йорданка Стойкова, гл. асистент
Катедра по психиатрия и медицинска психология
Родена е на 24.12.1949 г. в с. Синдел, Варненско. Завършва гимназия и медицина във Варна през 1973 
г. Придобита специалност – психиатрия (1980). Специализира в София, Австрия и Швейцария. 
Допълнително специализира психоанализа под ръководството на д-р Кан и д-р Бенц във Варна 
(1991-2001) и позитивна психотерапия под ръководството на проф. Арно Ремес във Варна (2001-
2002). Работи като ординатор във вътрешно отделение на Градска болница – Варна, терапевт в 
Курортна поликлиника – Варна (1974-1976) и ординатор в Окръжна психоневрологична болница 
– Варна (1977-1980). Избрана е за асистент в Катедрата по психиатрия и медицинска психология 
на МУ-Варна през 1980 г. Основните й научни разработки са в областта на геронтопсихиатрията 
и позитивната психотерапия.

ЙОРДАНОВА-ВАСИЛЕВА, д-р Марияна Георгиева, асистент
УНС по клинична лаборатория, Катедра по обща медицина и клинична 
лаборатория, ФМ 
Родена на 17.02 1960 г. Завършва V гимназия (1978) и медицина (1987) във 
Варна. Ординатор във ВО на Общинска болница – Шумен (1990–1998) и 
радиобиолог в ХЕИ – Варна (1998–2004). На-чалник отделение Клинична 
лаборатория и имунология при ВМА-МБАЛ Варна (от 2004). Хоно-руван 
(2011), редовен (2013) асистент към Катедрата по обща медицина и клинична 
лаборатория на МУ-Варна. Придобити специалности: вътрешни болести 
(1995) и клинична лаборатория (2004). Магистър по здравен мениджмънт 

(2013). Публикации: 3 публикации в български списа-ния и 11 участия в научни конгреси. 
Основни научни разработки в областта на оксидативен стрес при пациенти с хронични 
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белодробни болести, ролята на тютюнопушенето и промени във възпалителните маркери и нивата 
на карбоксихемоглобина, ролята на hs CRP при ССЗ, ролята на новите маркери на бъбречна 
увреда. Отчислена с право на защита на дисертационен труд на тема „Сравнително изследване 
на биохимични маркери в различни биологични матрици при пациенти със заболявания на 
гастроинтестиналния тракт“. Членства: БЛС (член на УС на Регионалната колегия), Дружество 
по клинична лаборатория (член на ръководството на клон Варна).

ЙОРДАНОВА, д-р Цветелина Петрова-Георгиева, асистент 
Катедра по образна диагностика, интервенционална рентгенология и лъчелечение, ФМ 
Родена 1983 г. в гр. Тутракан. Завършва медицина в МУ-Плевен (2002). Има придобита специал-
ност нуклеарна медицина (2013). Лекар в Клиниката по нуклеарна медицина в УМБАЛ „Св. 
Ма-рина“ – Варна и асистент към Катедрата по образна диагностика и интервенционална 
рентгенология в МУ-Варна. Основните й интереси са в областта на онкологията и епителните 
тумори на глава и шия. Член на БДНМ и Европейската организация по нуклеарна медицина.

ЙОРДАНОВА, инж. Маринела Йорданова, доктор, доцент 
Катедра медицинска апаратура, електронни и информационни технологии в 
здравеопазването, ФОЗ 
Родена през 1963 г. в с. Полски Сеновец, обл. Велико Търново. Завършва 
ВМЕИ-Варна, специалност „Електрически машини и апарати“ (1988). 
Придобива академичната длъжност „доцент“ (2006) по „Техника на 
безопасността на труда и противопожарната техника“. Научните й 
интереси са в областта на техническата безопасност, здравословните и 
безопасни условия на труд, безопасност при работа в електрически уредби 
и по електрически съоръжения, анализ и проектиране на защитни мерки по 

електробезопасност, оценка на риска и управление на трудовите условия. Зам.-декан по учебната 
работа в Електротехническия факултет на ТУ-Варна, декан на Електротехническия факултет на 
ТУ-Варна (2011–2019). Има участие по програма „ERASMUS+“ за преподавателска мобилност в 
Политехнически институт – Будапеща, Ovidius Университет – Констанца, Румъния и University 
of Information Science and Technology „St. Paul the Apostle“ – Охрид, Северна Македония. Член на 
НТС, Териториална организация Варна.

ЙОСИФОВА, д-р Лили Йорданова, асистент 
Университетски център по източна медицина 
Родена през 1976 г. в Русе. Завършва медицина във ВМИ-Плевен (2001). 
Придобива специалности „Физикална и рехабилитационна медицина“ и 
„Социална медицина и здравен мениджмънт“. От 2017 г. асистент в Катедра по 
физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални заболявания 
на МУ-Варна, към която е редовен докторант от 2020 г. Има допълнителни 
квалификации по лазертерапия, електродиагностика и електростимулация, 
постизометрична релаксация, акупунктура. Основните й професионални 
и научни интереси са в областта на акупунктурата, лазерпунктурата 
лазертерапията. Член на БЛС и БАФРМ.

ЙОТОВ, д-р Йото Трифонов, д.м., професор 
УС по кардиология, Първа катедра по вътрешни болести, ФМ; зам.-декан по 
научна дейност и кариерно развитие на ФМ; ръководител на Втора клиника 
по кардиология – неинвазивна, УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна
Роден през 1961 г. в Бургас. Завършва с отличие и златен медал медицина 
във Варна (1988). Има придобити специалности по вътрешни болести, 
кардиология и социална медицина и здравен мениджмънт. Магистър по 
епидемиология, биостатистика от Еразъм университет, Ротердам, Нидер-
ландия. Признат европейски специалист по артериална хипертония. 
Професор в УС „Кардиология“ на Първа катедра по вътрешни болести в МУ-

Варна от 2018 г.; ръководител на Втора клиника по кардиология – неинвазивна, УМБАЛ „Св. 
Марина“ – Варна; зам.-декан по научна дейност и кариерно развитие на Факултет „Медицина“ 
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в МУ-Варна от март 2018 г. Основните му професионални и научни интереси са в областта 
на сърдечната недостатъчност, артериалната хипертония, сърдечно-съдови усложнения при 
захарен диабет, аритмии, исхемична болест на сърцето (ИБС), ехокардиография и неинвазивни 
образни изследвания в кардиологията. Създател и по-късно ръководител на Центъра по върхови 
постижения в артериалната хипертония. Председател на УС на Асоциация „Сърце – бял дроб“, 
председател на УС на Сдружението на специалистите по ехокардиография „ВарнаЕхо“, член на УС 
на Българската лига по хипертония, непосредствен бивш научен секретар на ДКБ. Член на: ESC, 
Европейското дружество по хипертония, Европейската асоциация по сърдечна недостатъчност, 
Европейската асоциация по превенция и рехабилитация на сърдечно-съдовите заболявания, 
Европейската асоциация по образна диагностика на ССЗ, ДКБ, Българската лига по хипертония, 
СУБ – Варна. Председател на Контролния съвет на БЛС – Варна. Има 250 научни публикации 
и участия международни/национални научни форуми. Под негово ръководство са защитени 4 
дисертации, има 2 докторанти. Член на редколегия на сп. „Българска кардиология“ и сп. „Сърце 
– бял дроб“. Удостояван със званието „Лекар, на когото вярваме“. 

ЙОТОВ, Тодор Йотов, асистент, капитан 
Катедра по медицина на бедствените ситуации и морска медицина, ФОЗ 
Роден в Бургас на 16.04.1958 г. Завършва ТКК „Кирил Халачев“ – Варна (1977), 
ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ (1982). От 1982 до 2015 г. служи на различни позиции 
във ВМС на Р България. Национален представител в работните групи на 
НАТО в Брюксел (2000–2002). През 1998 г. се дипломира от Военноморския 
щабен колеж в Нюпорт, САЩ с профил „Национална сигурност“. Работи 
в Морското компонентно командване на НАТО в Неапол, Италия (2004–
2006). Специализира „Оперативно планиране“ и „Експедиционни сили“ в 
училището на НАТО в Оберамергау, Германия. От 2008 г. до 2011 г. е военен 

аташе в Полша, Литва, Латвия и Естония в Посолството на Р България във Варшава, Полша. 
Командир на ВМБ-Варна (2012 – април 2014). Асистент в катедра „Навигация“ и ръководител на 
Офис „Международна дейност“ във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ (от 1.05.2014). Областен управител 
на област Варна (февруари до май 2017). Хоноруван преподавател в Катедра „Медицина на 
бедствените ситуации и морска медицина“ (2017/2018) към ФОЗ. Преподава специализирани 
теми в дисциплината „Медицина на бедствените ситуа-ции“ на специалности „Медицина“ и 
„Дентална медицина“ БЕО и АЕО, „Здравен мениджмънт“ бакалавър и др. Води СИД „Морски 
инциденти“ за студенти специалност „Медицина“ БЕО и АЕО от втори до пети курс. От 
септември 2018 г. е асистент в Катедра „Медицина на бедствените ситуации и морска медицина“ 
и ръководител на Университетски център по морско здравео-пазване (УЦМЗ) към ФОЗ. 
Владее английски и руски и ползва френски, италиански и полски езици. Член на: Комисията 
на ЕС „Балкани и Черно море“, EU CPMR (2017) и на Международната асоциация по морско 
здравеопазване (International Maritime Healthcare Association – IMHA). Научните му интереси са 
в областта на: морски инциденти, спешни състояния на море, телеме-дицински консултантски 
дейности, управление на кризи на море, планиране и управление при бедствени ситуации, 
оказване на неотложна медицинска помощ в териториалното море и отго-ворната зона на Р 
България по търсене и спасяване.

ЙОТОВА, д-р Виолета Михова, д.м.н., професор
Катедра по педиатрия, ФМ
Ръководител на Катедра по педиатрия (от 2019); Зам.-директор на Научния 
институт към МУ-Варна (от 2017)
Родена на 30.08.1963 г. във Варна. Асистент от 1991 г. Придобити специал-
ности: педиатрия (1995) и детска ендокринология и болести на обмяната 
(1999). През 2002 г. защитава дисертация на научно-образователна степен 
„доктор“, а през 2012 г. 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“. Доцент (2007), професор (2013) по педиатрия. Любим преподавател на студентите 
от випуск 2019 г., откогато ръководи Катедрата по педиатрия. Председател на Комитета за 
следдипломна квалификация на Европейското дружество по детска ендокринология (ESPE), 
на Комисията по качество на ФМ и ръководител на Направление „Педиатрия“ в УМБАЛ „Св. 
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Марина“. От 2017 г. е председател на УС на СУ-Варна и зам.-директор на Научния институт към 
МУ-Варна. Канена за лектор на множество форуми у нас и чужбина, а през 2008 г. е обучител в 
PETCA (Центъра за обучение по детска ендокринология в Африка) в Найроби, Кения. От 2013 
г. до 2015 г. тя представя България в Педиатричния комитет към ЕМА. Главен изследовател за 
МУ-Варна на големите европейски проекти ToyBox и Feel4Diabetes и представител на България 
в акцията COST BM1303. Ръководи редица успешни научни проекти от Фонд „Научни 
изследвания“ към МОН и Фонд „Наука”, МУ-Варна и има общо 12 докторанти до момента. От 
2016 г. е директор на Варненския експертен център по редки ендокринни болести (УМБАЛ „Св. 
Марина”), а от 2017 г. е член на УС 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). Членува в научни редколегии и рецензира за J Pediatrics, Pediatric 
Diabetes, Int J Pediatr Obesity, Acta Paediatrica, J Clin Endocrinol Metab, Hong Kong Governmental 
Funds и др. Активен общественик, работи по много инициативи заедно с местни, национални 
и международни пациентски структури. От 2011 г. е домакин на Международния курс за 
следдипломна квалификация по детски диабет и редки болести във Варна. Има 296 публикации 
и 300 участия, от които 110 статии с IF в пълен текст. Нейният H-index е 29, а i10-index – 61, с над 
3800 цитирания в чуждата литература. Научните й разработки са в областта на детския диабет, 
раждане с малки размери, затлъстяване, редки ендокринни болести, както и в приложни научни 
изследвания за подобрение в диагнозата и достъпа до грижи при отклонения в растежа.

ЙОЦОВА, д-р Владислава Николаева, асистент
УС „Медицински оптик“, Медицински колеж – Варна 
Завършва медицина в Медицински университет – Плевен (2013). В периода 
2014-2018 г. специализира очни болести в СБОБАЛ-Варна. От началото на 2019 
г. е лекар-ординатор в СБОБАЛ-Варна. Има изкаран курс по „Съвременни 
методи за изследване на структурните промени в ретината (ФАГ и ОСТ)” 
(2019) и курс по „Лазери в офталмологията – лечение при очни заболявания” 
(2019). Член е на Български лекарски съюз. 

ЙОЦОВА, д-р Ралица Владимирова, асистент 
Катедра по орална хирургия, ФДМ 
Завършва МУ-Варна „магистър-лекар по дентална медицина“ (2017). Същата 
година е зачислена като хоноруван асистент, редовен асистент (2018) към 
Катедра ОЛЧХ. Докторант в редовна форма на обучение (2020) в докторантска 
програма „Хирургична стоматология“. Специализант за придобиване на 
специалност „Орална хирургия“ (2020).

КАВАЛДЖИЕВА, д-р Боряна Стоянова, д.м., доцент 
Катедра по хигиена и епидемиология, ФОЗ 
Ръководител Катедра „Хигиена и МБС“ (2007–2012)
Родена на 23.05.1948 г. в Нови Пазар. Завършва гимназия в Нови Пазар и 
медицина в Санкт-Петербург (1972). Придобита специалност – хигиена 
на труда (1975). Специализира в Москва и Санкт-Петербург. Ординатор в 
Отдел „Хигиена на труда“ в ХЕИ-Варна, хоноруван асистент (1972–1977), 
редовен асистент (от 1977) в Катедрата по хигиена и професионални 
заболявания на МУ-Варна. Защитава дисертация (1988) на тема: „Комплексни 
експериментални и клинико-лабораторни проучвания върху действието на 

мангана като професионална вредност“ (научен ръководител доц. Пр. Николова). Хабилитирана 
като доцент през 2004 г. Осъществява обучение по Ергономична и дизайнерска оценка (2000–
2005) за специалността „Инженерен дизайн“ в ТУ-Варна. Има признати специалности по обща 
хигиена и трудова медицина. Лицензиран експерт към МОСВ по здравен риск. Основните научни 
разработки - действие на металите (олово, манган, алуминий) върху организма и възможностите 
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за биологична профилактика, влияние на някои екологични фактори, условията на труда и 
начина на живот върху здравното състояние и др. Има признати две рационализации. Член на 
Дружество по хигиена и на ICOH (International Commission on Occupational Health). Починала 
през 2016 г.

КАВАРДЖИКОВА, д-р Стефка Петрова, гл. асистент 
Катедра по акушерство и гинекология, ФМ 
Родена на 10.01.1951 г. в с. Градец, Сливенско. Завършва английска езикова 
гимназия и медицина в МУ-Варна (1976). Придобита специалност – 
акушерство и гинекология. Ординатор в АГ отделение на Р. болница – 
Преслав (1976–1978) и в ІІІ поликлиника – Варна (1978–1980), ординатор в 
АГ болница – Варна (1980). Научен сътрудник (асистент) по гинекологична 
ендокринология в Катедрата по АГ на МУ-Варна (1981). Научните й 
разработки са по проблемите на хормонозаместителната терапия, 
менструалните нарушения, менопаузата, остеопорозата и др. Член на 
Европейската асоциация по менопауза.

КАДИНОВ, д-р Владимир Найденов, д.м., доцент 
УС по ревматология, Първа катедра по вътрешни болести, ФМ 
Роден на 15.03.1954 г. в Бургас. Завършва езикова гимназия (английски 
език) в Бургас и медицина във Варна (1982). Придобити специалности – 
вътрешни болести (1987) и кардиоревматология (1990). Специализира във 
Великобритания, Австрия и САЩ. Участъков лекар в Бургас и ординатор-
специализант във вътрешните отделения на Окръжна болница – Бургас 
и Окръжна болница – Варна (1982–1987). Асистент в Клиниката по 
кардиология и ревматология на Катедрата по вътрешни болести на МУ-Варна 
(1987). Защитава кандидатска дисертация (2000) на тема „Оптимизиране на 

дългосрочните грижи при болни след клапно протезиране“ (научни ръководители проф. Н. Пенков 
и доц. Д. Карастатев). Доцент (2003), ръководител на Катедрата по клинични и медицински науки 
към ФДМ (2006–2016). От 2016 г. е ръководител на УС по ревматология към Първа катедра по 
вътрешни болести. От 2008 г. е началник на Клиниката по ревматология в УМБАЛ „Св. Марина“.

КАЗАКОВА, д-р Марийка Николова, д.м., гл. асистент 
Катедра по хигиена и епидемиология, ФОЗ 
Родена на 4.03.1934 г. във Варна. Завършва гимназия във Варна и медицина във ВМИ-Пловдив 
(1958). Завеждащ здравпункт в Медико-санитарна част – Девня от 1958 г. Санитарен инспектор 
в Хигиенно-епидемиологична инспекция – Варна (1960). Редовен аспирант (1962) в Института 
по обща и комунална хигиена на Медицинска академия. Защитава дисертация (1966) в Москва 
на тема „Хигиенна оценка на малки концентрации парахлоранилин в атмосферния въздух“ 
(ръководител проф. М.С. Голуберг). Гл. асистент (1973). Един от първите асистенти в новооткрития 
медицински институт във Варна и един от първите преподаватели. Защитава дисертация. Има две 
придобити специалности – обща хигиена и комунална хигиена. Основните й научни разработки 
са свързани с хигиенните проблеми на курортните комплекси по Черноморието. Съавтор е на 
едно ръководство по хигиена.

КАИШЕВА, д-р Емилия Михайлова, д.м., гл. асистент 
УС по съдебна медицина и деонтология, Катедра по обща и клинична 
патология, съдебна медицина и деонтология, ФМ 
Родена на 31.10.1975 г. във Варна. Завършва гимназия във Варна и медицина във 
Варна (2000). Придобита специалност – съдебна медицина (2006). Асистент в 
Катедрата по съдебна медицина (2007), гл. асистент (2019). Придобива степен 
„доктор по медицина“ (2019) с дисертация на тема „Критерии за определяне 
на термичната травма като телесна повреда“. Основните й научни разработки 
са в областта на телесните повреди, травматологията и антропологията.
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КАЛЕВ, д-р Димитър Николаев, д.м., доцент 
Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, ФМ 
Роден на 17.10.1953 г. в Омуртаг. Завършва гимназия в Омуртаг и медицина 
във Варна (1979). Придобива специалност вътрешни болести (1984), 
пневмология и фтизиатрия (1989) и онкология (2008). Ординатор във 
Вътрешно отделение на Окръжна болница – Търговище (1979–1981). 
Клиничен ординатор (1981–1984) в Катедрата по вътрешни болести на ВМИ-
Варна и ординатор във Вътрешно отделение на РБ – Омуртаг (1984–1986). 
Асистент в Клиниката по белодробни болести и хематология (1986–2006). 
Началник на Отделението по химиотерапия и палиативни грижи в Клиника 

по пулмология и фтизиатрия в МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД (2007–2008). Началник Клиника 
по медицинска онкология в МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД (2008–2015). Защитава кандидатска 
дисертация (1994) на тема „Диагностична и прогностична стойност на реактивните клетъчни 
промени в бенигнени и малигнени плеврални изливи“, с научен ръководител проф. Зл. Златанов. 
Доцент (2007), разработва научно-практическите проблеми на цитопатологията в пулмологията. 
Създател на математичен модел за цитодиагностика на плевралните изливи. Член на: БЛС, СУБ, 
Българското онкологично дружество, БДББ, ESMO. Проявява се като публицист и поет. Автор 
на 3 поетични книги: „Страданието на Светлината“, „Да ме поливате отвъд“ и „Триада“. Член на 
Съюза на българските писатели от 2000 г.

КАЛЕВА, д-р Валерия Игнатова, д.м., професор 
Катедра по педиатрия, ФМ 
Ръководител на Катедра по педиатрия (2012-2019) 
Родена през 1955 г. Завършва МУ-Варна с отличие и след клинична ординатура 
във Варна и кратък стаж като завеждащ Детско отделение в болницата в гр. 
Омуртаг, продължава работата си като асистент от 1986 г. Има придобити 
специалности по детски болести (1984), клинична хематология (1992) и 
детска клинична хематология и онкология (2007). Придобива научна степен 
„доктор по медицина“ (2004) след защитена дисертация на тема „Фебрилна 
неутропения и инфекциозни усложнения при онкологично болни деца“. 

Доцент от 2007 г., а от 2019 – професор. Ръководи Специализирана детска клиника по клинична 
хематология и онкология в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна (2005). Ръководител на Катедра по 
педиатрия (2012-2019) и на Експертен център по коагулопатии и редки анемии (2016). Научни 
интереси - инфекциозни и други усложнения при химиотерапия на деца със злокачествени 
болести, увеличени лимфни възли, наследствени анемии и коагулапатии. Има над 90 научни 
публикации и над 140 участия в български и международни научни форуми. От 2007 г. е 
председател е на Работна група по таласемия и хемофилия към БМСХ. Член на Експертния съвет 
по детска онкохематология към МЗ, Консултативния съвет по редки болести към МЗ и външен 
експерт по таласемия и хемофилия към НЗОК. Член на УС на БПА и на УС на БМСХ. Постоянен 
член на БМДДХО, БОД, SIOPE, ЕHА, International Network of Clinicians for Endocrinopathies in 
Thalassemia and Adolescence Medicine – ICET. Дългогодишен член на редакционните колегии на 
списанията „Клинична хематология“, „Редки болести“ и „Педиатрия“. 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. Членува и работи 
активно в обществени организации и различни инициативни комитети на пациентски и други 
неправителствени организации, като за това е удостоявана с професионални награди и призове 
за активна дейност. 

КАЛЕВСКА, д-р Евгения Денчева, д.м., доцент 
Катедра по нервни болести и невронауки, ФМ 
Родена 1960 г. в Бургас. Завършва с отличие медицина в МУ-Варна (1986). 
Има придобита специалност по нервни болести от 1992 г. Основните й 
професионални и научни интереси са в областта на съдовите заболявания 
на ЦНС. От 2015 г. е републикански консултант по нервни болести за 
Североизточна България. Началник ОИЛНБ към Втора НК на УМБАЛ „Св. 
Марина“ (2013–2020). Член на: БЛС, БДН, Дружеството по невросонология 
и мозъчна хемодинамика, БДГ. Има над 60 научни публикации, участва в 
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национални и международни научни форуми. Напуска работа към УМБАЛ „Св. Марина“ 2020 г., 
като продължава да е член на катедрата.

КАЛЕВСКИ, д-р Светослав Калчев, д.м.н., професор 
УС по неврохирургия, Катедра по неврохирургия и УНГ болести, ФМ 
Роден на 17.06.1954 г. в Димитровград. Завършва езикова гимназия 
(френски език) и медицина във Варна (1982) с отличен успех. От същата 
година е последователно асистент, ст. асистент, гл. асистент, доцент в УС по 
неврохирургия. Придобива специалност по неврохирургия (1987), а през 
2002 г. получава магистърска степен по здравен мениджмънт в МУ-Варна. 
След защита на дисертационен труд (2008) получава ОНС „доктор“,  а 2011 – 
„доцент“. След защита на дисертационен труд (2014) получава научната степен 
„доктор на медицинските науки“. От 2015 г. е професор по неврохирургия. 

КАЛЕНДЖИЕВА, Mиглена Димитрова, асистент 
Катедра по психиатрия и медицинска психология, ФМ 
Родена на 19.08.1988 г. във Варна. Завършва ИУ-Варна, степен „бакалавър“, 
специалност „Стопанска логистика“ (2011); програма за обмен „Еразъм“ 
във Франция (2008–2009); „магистър“ специалност „Маркетинг и връзки 
с обществеността“ (2011–2012) към ИУ-Варна; приравнителен модул 
„бакалавър“ специалност „Психология“ (2013–2014) към ВСУ; „магистър“ 
специалност „Психологично консултиране“ допълнителни квалификации 
(2014–2015). Преминава обучителен курс с психотерапевтична насоченост 
„Когнитивно поведенческа психология” (базови умения; личен опит). 

Сертифициран обучител към австралийска програма за ранно детско развитие, „Киндиру“. 
Работа в сензорна стая и рехабилитационна дейност. Водене на обучения и лекционни курсове 
към Бюрото по труда, свързани с комуникативни и социални умения. Участие като доброволец в 
международна конференция „Трансперсонална психология“ (2017), Чехия. Обучителна програма 
за психотерапевт с Юнгианска ориентация (прием 2016). През 2014 г. Стажантска програма в 
„Дом за медико социални грижи“ – Варна. Програма за ранно детско развитие „Киндиру“ – Варна 
(2015). От 2016–2017 – Център за психично здраве „Д-р П. Станчев“ - Добрич. Докторант редовна 
форма на обучение (2017) по научна специалност „Медицинска психология“ на тема „Ефективност 
на групова психотерапия при пациенти с хронични заболявания“ към Катедра „Психиатрия и 
медицинска психология“, на МУ-Варна. През 2019 г. започва в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна: 
психологически консултации, свързани с емоционалната рехабилитация и социалната адаптация 
на лекуваните; водене на психотерапевтични групи; изготвяне на психологични изследвания. 
Асистент (2019) по медицинска психология в Катедрата по психиатрия и медицинска психология 
към МУ-Варна.

КАЛИНОВ, д-р Тургай Тургай, асистент 
Катедра по обща и оперативна хирургия, ФМ 
Роден през 1992 г. в Плевен. Завършва с отличие ПМГ „Хр. Ботев“ – Никопол 
(2011) и медицина в МУ-Варна (2017). Лекар специализант (от 2017) в Първа 
клиника по хирургия на УМБАЛ „Св. Марина” – Варна. Награден (2012) 
с Почетен знак със синя лента от МУ-Варна по повод цялостен принос за 
развитието на активното студентско самоуправление в университета и 
създаването на официалния сайт на Студентския съвет към университета. 
Специализации и курсове в чужбина по минимално инвазивна хирургия 
и дистанционно обучение, сред които: The VIIth National Congress of The 
Romanian Association for Endoscopic Surgery, 2011; 2019 ACS Surgical Simulation 

Summit, Chicago, USA; Национален конгрес по дистанционно обучение, Пловдив, 2019; 2019 
Davinci XI Robotic Surgery IRCAD, Strasbourg France. Участва в над 25 научни доклади и постери 
на конференции в страната и чужбина на следните теми: хиатална херния, лапароскопско лечение 
при апендектомии, миниинвазивна екстракция на конкременти от жлъчните пътища и други.
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КАЛИНОВА, д-р Красимира Атанасова, д.м., професор 
Катедра по обща и оперативна хирургия, ФМ 
Родена през 1963 г. в Димитровград. Завършва ВМИ – Стара Загора (1988). 
До 1990 г. – участъков терапевт към ОБ „Св. Екатерина“ – Димитровград 
и специализант по АГ. Асистент (от 1990) в Хирургичната клиника към 
Университетска болница – Стара Загора, Катедра по пропедевтика на 
хирургичните болести, гл. асистент (от 2001). Защитава дисертационен 
труд (2002) „Клинични проучвания върху диагностиката и хирургичното 
лечение на ехинококозата в детска възраст“ и придобива ОНС „доктор“ в 
научната специалност „Детска хирургия“. Хабилитира като „доцент по детска 

хирургия“ (2010) и „професор по детска хирургия“ (2020). Специализира в Фрайбург, Германия, 
Kinderchirurgie Klinikum, „Аberth-Ludwig Universitat“ Prof. Dr Кlaus-Dieter Rueckauer; Medical 
Seminar of Urology-Salzburg.Austria. Weill Medical College of Cornell University (2006); Детска 
хирургия, Залцбург, Австрия (2011), Kinderchirurgie Klinikum, „ST. Jonas Spital“ – Universitat 
Hospital, Salzburg, Prof. Dr Gunter Schimpl. Членува в: БЛС, Българско хирургично дружество, 
Българското научно дружество по детска хирургия, СУБ, Европейското дружество по детска 
хирургия (EUPSA), Световната асоциация на детските хирурзи (WOFAPS), ESPES, UEMS.

КАЛИЦИН, Добринка Стилиянова, д.б.н., професор 
Катедра по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика, ФФ 
Ръководител на Катедрата по биохимия в МУ-Варна (1962–1986) 
Родена през 1921 г. в София. Завършва гимназия в София и химия в 
Софийския държавен университет (1944). Придобита специалност – 
биохимия. Учителка в гимназия във Варна (1944–1945). Асистент по химия в 
Централния земеделски институт – София (1946–1948) и асистент в Катедрата 
по биохимия на ВМИ-София (1948–1962). Хабилитирана като доцент (1962) 
и професор (1970). От 1962 г. е основател и ръководител на Катедрата по 
биохимия на МУ-Варна до пенсионирането си (1986). Основните научни 
проблеми, които разработва, са в областта на регулацията на обменните 
процеси.

КАЛИЦОВА, Мариета Павлова, химик
Катедра по фармацевтична химия, ФФ
Родена е на 11.05.1974 г. в гр. Сливен. Завършва средното си образование 
в Природо-математическа гимназия „Добри Чинтулов“ – Сливен (1992) 
с пълно отличие и с профилни предмети – биология и химия. Завършва 
специалност „Химия и физика“ и получава професионални квалификации за 
учител по химия и за учител по физика в Пловдивски университет „Паисий 
Хилендарски“ (1998). Завършва втора магистратура – „Психология“, във 
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ (2008). Има десет 
години опит като преподавател по химия и опазване на околната среда 
в СПГСГ „Арх. Г. Козаров“ – Сливен. В Медицински университет – Варна 
започва работа като химик през 2012 г.

КАЛОЯНОВА, д-р Даниела Веселинова, асистент 
Катедра по образна диагностика, интервенционална рентгенология и 
лъчелечение, ФМ 
Родена 1984 г. във Варна. Завършва с отличие медицина в МУ-Варна (2009). 
Има придобита специалност по образна диагностика от 2017 г. Асистент 
в Катедрата по образна диагностика, интервенционална медицина и 
лъчелечение в МУ-Варна от 2011 г. Основните й професионални и научни 
интереси са в областта на абдоминалната и торакална образната диагностика, 
педиатричната рентгенология и образната диагностика на гърда. С нейно 
активно участие е създадено Дружеството Radiology together, което е най-
големият специализантски учебен форум. Съавтор е на преводния учебник 
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„Клинична образна диагностика“. Член на: Европейската асоциация по рентгенология, БАР, 
Българското дружество по кардиоторакална рентгенология. Има научни публикации и участия 
в над 20 международни/национални научни конгреси. 

КАЛПАКЧИЕВА, Нела Георгиева, преподавател 
УС „Зъботехник“, Медицински колеж 
Завършва МК към МУ-Варна със специалност „Зъботехник“ (2012) и започва 
работа като зъботехник в СМТЛ „ Д. Калпакчиев“. От 2014 г. е хоноруван 
преподавател и участва в обучението по Анатомия и морфология на зъбите 
с рисуване, скулптиране и моделиране, Зъботехническо материалознание и 
Учебна практика. От 2018 г. е „преподавател висше училище“ в колежа. През 
2019 г. завършва обучението си в магистърска програма по „Управление на 
здравните грижи“ в МУ-Варна. Има една публикация в печатно издание и 
едно участие в национален форум. Периодично посещава лекции и курсове 
за повишаване на професионалната си квалификация.

КАЛУДОВ, д-р Георги Янев, асистент
Катедра по рентгенология
Роден е през 1923 г. в гр. Варна. Завършва гимназия във Варна и медицина в София през 1949 г. 
Придобита специалност – рентгенология. Специализира в София. Работи като участъков лекар 
в с. Граматиково, Бургаско (1949-1952) и ординатор в рентгеново отделение на Окръжна болница 
– Варна (1952-1962). Един от първите асистенти на новоразкритата Катедра по рентгенология 
на МУ-Варна (1962-1966). От 1967 г. до пенсионирането си през 1983 г. е завеждащ рентгеново 
отделение на Окръжна болница – Варна. Починал е през 1998 г.

КАЛУДОВА, д-р Виолина Христова, гл. асистент
Катедра по микробиология; Катедра по микробиология, Медицински факултет – Добрич 
Родена на 27.06.1956 г. в гр. Варна. Завършва гимназия във Варна и медицина през 1980 г. в МУ-
Варна. Придобита специалност – микробиология. Започва работа, като участъков терапевт в гр. 
Добрич (1980). Избрана е за асистент в Катедрата по микробиология на филиалния Медицински 
факултет – Добрич през 1981 г. От 1986 г. е ст. асистент в Катедрата по микробиология на МУ-
Варна, а от 1988 г. е гл. асистент и клиничен микробиолог на МБАЛ “Св. Марина”. Научните 
проблеми, които разработва, са свързани с антибактериалната химиотерапия и бактериалната 
резистентност, вътреболнични инфекции и борбата с тях, клиничното значение на 
безсимптомните бактериурии и др.

КАЛЧЕВ, д-р Емилиан Божидаров, д.м., асистент 
Катедра по образна диагностика, интервенционална рентгенология и 
лъчелечение, ФМ 
Роден на 6.06.1986 г. в Търговище. Дипломира се с пълно отличие в МГ-Варна 
(2005). Завършва медицина в МУ-Варна (2011). Лекар в Клиниката по образна 
диагностика на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна от 2012. Асистент в Катедрата 
по образна диагностика и лъчелечение на МУ-Варна от 2013 г. Придобита 
специалност по образна диагностика (2017). Защитава дисертационен труд 
за получаване на ОНС „доктор“ (2019) на тема: „Arterial spin labeling за оценка 
на мозъчната перфузия при пациенти с микроангиопатия“. Член на БАР, 
ESR, МЕНСА. Има участия в научни форуми и публикации на национално и 
международно ниво.

КАЛЧЕВ, д-р Енчо (Е. К. Събев), д.м.н., професор
Ръководител на Катедра по хирургически болести, Медицински факултет – Добрич 
Роден е на 23.07.1937 г. в гр. Добрич. Завършва гимназия в Добрич и медицина в София през 
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1961 г. Придобити специалности – хирургия и анестезиология и реанимация. Специализира 
в София, Москва, Фрайбург и Шафхаузен (Швейцария). Работи като ординатор, завеждащ 
хирургическо отделение, зам.-главен лекар и главен лекар на Окръжна болница – Добрич (1961-
1991). Хабилитиран е като доцент (1978) и професор (1986). Ръководител е на Катедрата по 
хирургически болести на филиалния Медицински факултет – Добрич (1979-1993). Защитава 
кандидатска дисертация през 1976 г. на тема ”Едноетажен шев в коремната хирургия” 
(научен ръководител проф. Я. Добрев) и докторска дисертация през 1985 г. на тема “Място на 
проксималната селективна ваготомия при лечението на язвената болест”. Основните му научни 
разработки са в областта на коремната хирургия и на миниинвазивната хирургия, включително 
лапароскопска и при гинекологични операции. Под негово научно ръководство е защитена една 
кандидатска дисертация (д-р Д. Радев) и са хабилитирани двама от неговите научни сътрудници 
(доц. Белчев и доц. Д. Радев). Член е на пленума на Реп. научно хирургическо дружество. От 1996 
г. е преподавател в Медицински колеж – Добрич. Изпълнителен директор на МЦ ”Медика” в 
курорта Албена.

КАЛЧЕВ, д-р Калин Петров, д.м., асистент 
Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология, 
ФМ
Роден в Добрич 1973 г. Завършва ЕГ „Гео Милев“ – Добрич и медицина в МУ-
Варна (2001). Асистент 2006 г. Придобива специалност по патология 2010 г. 
Защитава дисертация (2020) на тема „Експресия на маркер за некроптоза 
RIP3 в случаи на простатен карцином“. Научните му разработки са в областта 
на уротелната патология. Има 27 научни публикации. Член на Българско 
дружеството по патология.

КАЛЧЕВА, д-р Мариета Енчева, асистент
Катедра по очни болести, Медицински факултет – Добрич 
Родена е на 21.08.1959 г. в гр. София. Завършва гимназия в Добрич и медицина във филиалния 
факултет на МУ-Варна в Добрич през 1984 г. Придобита специалност – очни болести. 
Специализира в София, Германия и Швейцария. Работи като ординатор в очно отделение на 
Окръжна болница – Добрич (1984-1989). Асистент е в Катедрата по очни болести на филиалния 
Медицински факултет – Добрич (1989-1992). От 1993 г. е ординатор в очно отделение на МБАЛ-
Добрич. Основните й научни разработки са по проблемите на заболяванията на роговицата, 
детската офталмология, микроциркулацията на окото и др. Член е на Съюза на офталмолозите в 
България и на СУБ.

КАМБУРОВ, д-р Димитър Енчев, д.м.н., професор
Ръководител на Клиника по ортопедия и травматология, Медицински 
факултет – Добрич; Ръководител на Катедра по ортопедия и травматология; 
Ректор на МУ–Варна 
Роден е на 23.04.1938 г. в гр. Варна. Завършва гимназия в Добрич и медицина 
във ВМИ-София през 1963 г. Придобита специалност – ортопедия и 
травматология (1978). Специализира в Германия, Швейцария и Австрия. 
Работи като завеждащ здравна служба в Шабла, Добричко (1963-1968) и като 
ординатор в Клиниката по ортопедия и травматология на МУ-Варна (1968-
1972). Избран е за асистент в клиниката през 1972 г. Хабилитира се като 
доцент през 1985 г. и е избран за ръководител на Клиниката по ортопедия 

и травматология към филиала на МУ-Варна в Добрич (1986-1989). От 1989 г. е ръководител на 
Клиниката по ортопедия и травматология на МУ-Варна, която от 1996 г. прераства в катедра. 
Защитава кандидатска дисертация през 1982 г. на тема “Първични и вторични възстановителни 
операции на палеца на ръката след травматични увреди” (научен ръководител проф. Карчинов) 
и докторска дисертация на тема ”Диагностични и лечебни трудности при болестта на Кинбьок” 
(1999). Избран е за професор през 1999 г. От 2001 г. е началник на Клиниката по ортопедия 
и травматология на МБАЛ “Св. Анна” – Варна. Ректор е на МУ-Варна в продължение на 2 
мандата (1990-1999). Под негово научно ръководство са защитени 3 кандидатски дисертации 
(д-р В. Желязков, д-р Д. Бошнаков, д-р Д. Костадинова) и двама от неговите сътрудници са 
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хабилитирани (доц. Бошнаков и доц. Желязков). Основните му научни разработки са посветени 
на проблемите на хирургията на ръката, асептичните некрози, ендопротезирането, гръбначната 
хирургия, сухожилната пластика, лечението на вътреставните увреди на колянната става и др. 
Автор е на учебник по ортопедия и травматология. Член е на редколегията на сп. ”Ортопедия 
и травматология”. Освен в областта на медицинската наука и практика проф. Камбуров се 
изявява и като виден общественик и политически деец. Областен управител на Добрич (2000-
2001), народен представител и зам.-председател на Комисията по образование и наука в 39-тото 
Обикновено народно събрание (от 2001 г.). Председател на Националното научно дружество по 
ортопедия и травматология (1998-2001). Почетен член е на Полската Академия на науките и член 
на изследователския борд на директорите на Американския биографичен институт. Ръководител 
на международни проекти по програмите “ТЕМПУС” и “ФАР” с партньори от университетите в 
Англия, Холандия, Германия, Испания, Полша, Франция. Ръководител на междууниверситетски 
проекти с Анкара, Бурса, Истанбул и Одрин (Турция), Солунския университет – Гърция, 
Медицинския университет – Скопие (Македония) и Бернската университетска болница в 
Швейцария.

КАНАЗИРЕВ, д-р Бранимир Николов, д.м., професор 
Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, ФМ 
Роден на 4.12.1952 г. във Варна. Завършва езикова гимназия (английски 
език) във Варна и медицина (1979) във ВМИ-Варна. Придобива специалност 
вътрешни болести (1984) и кардиоревматология (1986). Постъпва на работа 
като асистент в ВМИ-Варна в Катедрата по вътрешни болести – филиал 
Добрич (1979), от 1982 г. – в КПВБ-Варна. Проведени специализации и 
индивидуални обучение в Националния център по сърдечно-съдови 
заболявания (ССЗ) – по ехокардиография при проф. Ц. Кътова (1983), 
по инвазивна кардиология при проф. Ана Савова и доц. Божидар Финков 

(1984–85). Специализация (1994) в Медицински център – гр. Олбъни при проф. Х. Соуса и проф. 
Брайсблат, САЩ, по интервенционална кардиология. Проведено обучение (2000) в Националния 
център по ССЗ по трансезофагеална ехокардиография и стрес ехокардиография при проф. 
Криастиан Зайлер. Проведен курс по компютър-томографска коронарна артериография 
във Виена (2008). Разработва проблеми, свързани с левокамерната функция на сърцето при 
хипер- и хипотиреоидизъм; деснокамерната функция при ХОББ, левокамерната функция 
при онкологично болни. Внедряване на методики в областта на инвазивната и неинвазивна 
кардиология и ехокардиографията в КПВБ. Защитена дисертация „доктор по медицина“ (2012) – 
„Преживяемост и прогноза при пациенти със сърдечна недостатъчност и нарушена левокамерна 
систолна и сегментна функция“. Доцент (2013) по вътрешни болести към катедрата, професор 
(2018). Ръководител на КПВБ (2015–2017).

КАНАЗИРЕВ, д-р Христиан Бранимиров, асистент 
Катедра по орална хирургия, ФДМ
Роден е в гр. Варна. Завършва „Дентална медицина“ в Медицински 
университет – Варна (2013). От 2014 г. е асистент към Катедра по орална и 
лицево-челюстна хирургия и специална образна диагностика към Факултет 
по дентална медицина в МУ-Варна. По същото време е назначен като 
клиничен ординатор в Клиника по лицево-челюстна хирургия към УМБАЛ 
„Св. Марина“ – Варна. Член е на Български зъболекарски съюз.

КАНЛИЕВА, д-р Цветелина Николова, асистент 
Катедра по клиника на протетичната дентална медицина, ФДМ
Завършва дентална медицина в МУ-Пловдив (2013). Започва специализация в направление 
„Ортопедична стоматология“ 2018 г. Зачислена като докторант, редовна форма, на тема 
„Протетично лечение на пациенти със силен рефлекс на гадене и повръщане“. Асистент в Катедра 
„Клиника на протетична дентална медицина“ в МУ-Варна от 2018 г.
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КАПОНОВ, д-р Хари Яков, д.м.н., професор 
УС по кардиология, Първа катедра по вътрешни болести, ФМ 
Ръководител на Катедрата по вътрешни болести във ВМИ-Варна (1977–
1989), ръководител на Клиниката по кардиология и ревматология (1973–
1989), зам.-ректор на ВМИ-Варна (1978–1979) 
Роден на 22.01.1924 г. в Плевен. Завършва Американския колеж в Симеоново 
и медицина във ВМИ-София (1950). Придобита специалност „Вътрешни 
болести“ и „Кардиология и ревматология“. Терапевт в Работническа 
болница – Хасково (1950–1953), участъков лекар в Градска болница – 
Варна (1953–1957) и главен лекар и завеждащ вътрешно отделение на 

Работническа болница – Варна (1957–1963). Асистент в Катедрата по вътрешни болести на 
ВМИ-Варна (1963), доцент (1972) и професор (1984). Защитава кандидатска дисертация (1970) 
на тема: „Клинично значение на апекскардиографията при артериалната хипертония“ (научен 
ръководител проф. Св. Разбойников) и докторска дисертация (1983) на тема: „Хемодинамична 
същност на апекскардиографията и нейното клинично значение за преценка на левокамерната 
функция“. Основните му научни разработки са по проблемите на ИБС, хипертоничната болест и 
функционалните изследвания в кардиологията. Под неговото научно ръководство са защитени 
3 кандидатски дисертации (д-р Пенков, д-р Карастатев и д-р Сиракова) и са хабилитирани 3 
негови научни сътрудници (проф. Н. Пенков, доц. Д. Карастатев и доц. В. Сиракова). Съавтор 
е на учебници по вътрешни болести и монографии. Член на специализираните научни съвети 
при Висшата атестационна комисия (СНС при ВАК). Член на редколегиите на сп. „Вътрешни 
болести“, „Сърце – бял дроб” и др. Дългогодишен председател на Научното дружество по 
вътрешни болести – Варна и на Дружеството по кардиология и ревматология – Варна.

КАПРАЛОВ, д-р Георги Минчев, д.м., доцент
Клиника по професионални заболявания
Роден е на 12.10.1924 г. в гр. Русе. Завършва гимназия в Русе и медицина в София през 1952 г. 
Придобита специалност – вътрешни болести и професионални болести. Специализира в София 
и Варшава. Работи като цехов лекар и терапевт в Русе (1952-1962) и като завеждащ вътрешно 
отделение на Работническа болница – Варна (1962-1978). Хабилитиран е като доцент (1978) и 
ръководител на Клиниката по професионални заболявания на МУ-Варна до пенсионирането 
си през 1984 г. Защитава канд. дисертация през 1974 г. на тема “Белодробни заболявания при 
работници в памучния текстил” (науч. Ръководител проф. Бурилков). Основните му научни 
разработки са в областта на професионалната патология. Под неговото научно ръководство са 
защитени 2 кандидатски мдисертации (д-р Димитрова и д-р Динкова) и са хабилитирани двама 
негови научни сътрудници (доц. Димитрова и доц. Динкова). Член е на СУБ.

КАПРЕЛЯН, д-р Ара Гарабед, д.м.н., професор 
Катедра по нервни болести и невронауки, ФМ 
КАПРЕЛЯН, д-р Ара Гарабед, д.м.н., професор Катедра по нервни болести и 
невронауки, ФМ. 
Роден на 07.06.1961 г. в с. Владимирово, обл. Добрич. Завършва средно 
образование в АЕГ – Варна (1980) и медицина в МУ-Варна (1988). Придобива 
специалност по нервни болести (1993), магистърска степен по здравен 
мениджмънт от МУ-Варна (2013), допълнителна квалификация по клинична 
ЕЕГ и ЕП, курсове и специализации по невроонкология, невроимунология, 
болка, двигателни нарушения, невромускулни заболявания, БА и др. Работи 

последователно като лекар в НК на ФБ-Добрич (1988-1993), Първа КНБ, УМБАЛ „Св. Марина” 
– Варна (от 1993). От 2010 г. е началник на Първа КНБ, от 2012 г. – началник Направление НК. 
Член на УС на УМБАЛ „Св. Марина” – Варна (2010–2015). Придобива последователно ОНС 
„доктор”, ВАК София (2005) и „доктор на науките”, МУ-Варна (2016), както и научното звание 
„доцент” (ВАК София, 2008) и „професор“ (2013). Ръководител на Катедрата по НБ и невронауки 
(2012-2020). Води лекционно и практическо обучение по неврология на студенти по медицина, 
дентална медицина, здравни грижи, специализанти по неврология и обща медицина и СИД 
по невробиология. Член на ФС по медицина (председател на Общото събрание), АС, Научния 
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съвет „Терапевтични специалности и ЕК към Фонд „Медицинска наука”, МУ-Варна. Член на 
Експертен съвет по неврология към Министъра на здравеопазването, НЕЛБ по НБ към БЛС, 
републикански консултант по неврология и председател на експертни комисии към НЗОК. 
Специалист със задълбочени научни познания и практически умения в области на мозъчните 
тумори, дегенеративните, възпалителните и редките заболявания на НС, епилепсията, болката, 
медицината на съня, др. През 2013 г. е член на международен изследователски екип, описал 
за първи път ново неврологично генетично заболяване, със световен научен принос. Участва 
успешно в клинични проучвания за лечение на МС, БА, ПБ и МСБ. Участва в екип на МУ-
Варна по национална програма на МОН „Европейски научни мрежи“, свързана с иновативно 
лечение на ПБ и други невродегенеративни заболявания чрез DBS. Има общо над 250 научни 
публикации, участия в учебници и монографии у нас и в чужбина. Владее в различна степен 
английски, немски и руски езици, притежава много добра компютърна грамотност. Член е на 
БАНИ (дописен член), БЛС, БДН (член на УС и председател на РК-Варна), БДГ, БАДН, БАЕ, 
IMAB, БАНО (зам.-председател), БМС (зам.-председател на клон България), EAN (член на научни 
панели по невроонкология и невроепидемиология), ЕАNО и MDS. Участва в редколегията 
на сп. „Българска неврология“ и Journal of IMAB. За принос в духовното развитие и науката, 
проф. Капрелян е включен в сборника „Бележити българи на съвременна България“ (2012).  
За заслуги и постижения в развитието на неврологичната наука и практика е номиниран в 
престижната класация на Дарик Радио „Най-добрите лекари от специалност неврология“ (2015), 
от Националния алианс на хора с редки болести с наградата „Благородно сърце“ (2018), от МУ-
Варна с колективната награда Почетен знак със синя лента и отличен с трето място в кампанията 
на CredoWeb „Лекарят, който ме вдъхновява“ в специалност нервни болести и от Общински 
съвет с колективна награда „Варна“ (2019). 

КАПРЕЛЯН, д-р Гарабед (Г. К. Хусебикян), д.м., професор
Ръководител на Катедра по микробиология; Ректор на Медицински 
университет – Варна 
Роден е на 22.09.1928 г. в Добрич. Завършва гимназия в Добрич и медицина 
във ВМИ-София през 1958 г. Придобита специалност – микробиология и 
вирусология. Специализира в Москва, Санкт Петербург и Берлин. Работи 
като участъков лекар в с. Владимирово, Добричко (1958-1961). Избран е за 
асистент в Катедрата по микробиология на МУ-Варна през 1961 г. Хабилитиран 
е като доцент (1972) и професор (1976). Ръководител на катедрата от 1972 г. 
до пенсионирането си през 1993 г. Ректор на МУ-Варна (1979-1983). Защитава 
кандидатска дисертация през 1970 г. на тема “Вирусологични и серологични 

проучвания на грипа в гр. Варна и Варненски окръг за периода 1962-1969 г.” (научен ръководител 
проф. Панайотов). Основните му научни разработки са по проблемите на острите вирусни и 
бактериални респираторни заболявания. Под неговото научно ръководство са защитени 7 
кандидатски дисертации (д-р Гърдевска, д-р Ничева, д-р Русев, д-р Антонова, д-р Чивиджиян, 
д-р Йонкова, д-р Божкова) и са хабилитирани 4 негови научни сътрудници (доц. Гърдевска, доц. 
Русев, проф. Методиев, доц. Караиванова). Съавтор е на учебници и практически ръководства по 
микробиология. Председател на Научно дружество по микробиология – Варна и зам.-председател 
на СУБ-Варна. Починал на 29.08.2001 г.

КАРАГЕОРГИЕВ, д-р Лоню Димитров, гл. асистент
Катедра по хирургични болести, Филиал Добрич 
Роден на 9.09.1949 г. в гр. Добрич. Завършва гимназия в Добрич и медицина в МУ-Варна. Ординатор 
хирург в ХО – Добрич (1975). Има призната специалност по хирургия от 1980 г. Асистент (1979), 
ст. асистент (1980) към Медицински филиал – Добрич на ВМИ-Варна. Има специализация по 
кардиохирургия в УБ „Света Екатерина“ – София (1984 ) за 18 месеца. Гл. асистент от 1985. Работи 
в областта на стомашната хирургия – ваготомии. Специализации: в Москва (Първи московски 
университет при академик Михаил Илич Кузин); лапароскопска хирургия (1992). Работи във 
Втора коремна хирургия на Варна от 1993. Гл. асистент във Втора клиника по коремна хирургия на 
МБАЛ „Св. Марина“ – Варна, УНС „Коремна хирургия“ при Катедрата по хирургически болести. 
Публикации – 40 в наши и чуждестранни списания, две рационализации и едно изобретение.
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КАРАДЖОВ, д-р Иван Петров, научен сътрудник
Клиника по морелечение, физиотерапия и рехабилитация, Катедра по вътрешни болести
Роден е на 29.08.1950 г. в Сливен. Завършва гимназия във Варна и медицина във Варна (1976). 
Придобити специалности – вътрешни болести (1985) и физиотерапия и рехабилитация (1989). 
Специализира в София. Работи като ординатор във вътрешно отделение на Окръжна болница 
– Търговище (1976-1979) и участъков терапевт в гр. Девня (1979-1980). Научен сътрудник в 
Клиниката по морелечение, физиотерапия и рехабилитация на Катедрата по вътрешни болести 
на МУ-Варна (1981-1991). От 1991 г. е частно практикуващ лекар във Варна. Член е на Френското 
лекарско научно общество по термализъм.

КАРАДЖОВА, д-р Десислава Янкова, асистент 
Катедра по психиатрия и медицинска психология, ФМ 
Родена на 17.04.1978 г. във Варна. Завършва IV ЕГ – Варна, медицина в 
МУ-Варна (2003). Специализира психиатрия (2005). Лекар-ординатор в 
психиатрично отделение към І ПК на МБАЛ „Св. Марина – Варна (2007). 
Хоноруван (2019), редовен (2020) асистент в Катедрата по психиатрия 
и медицинска психология. С професионални интереси в областта на 
шизофренните и афективните разстройства. Член на: БПА и БЛС.

КАРАДЖОВА-ВЕЛИЧКОВА, д-р Петя Георгиева, асистент 
Катедра по хигиена и епидемиология, ФОЗ 
Родена на 26.08.1974 г. във Варна. Завършва средното си образование във Варна и медицина 
в МУ-Варна (2000). Ординатор в Специализираната болница по рехабилитация – Варна и 
едновременно с това хоноруван преподавател в Катедра „Хигиена и бедствени ситуации“, редовен 
асистент (2002–2008) в катедрата. Има призната специалност по трудова медицина. Научните й 
разработки са в сътрудничество с колеги в областта на хранене и диететика, трудова медицина и 
хигиена на детско-юношеската възраст. 

КАРАДИМОВА, д-р Нина, гл. асистент 
Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, ФМ 
Родена на 11.04.1933 г. в гр. Белоградчик. Завършва гимназия във Варна и медицина във ВМИ-
София (1960). Придобита специалност – вътрешни болести и токсикология. Специализира в 
София. Участъков терапевт в РБ – Провадия (1961–1963) и ординатор в Тубсанаториума „Равна“, 
Провадийско (1963–1965). Асистент в КПВБ на МУ-Варна (1965). От 1992 г. до пенсионирането си 
1994 г. е началник на Клиниката по токсикология във Военноморска болница – Варна. Основните 
й научни разработки са в областта на токсикологията.

КАРАИВАНОВА, д-р Людмила Ангелова, д.м., доцент 
Катедра по микробиология и вирусология, ФМ 
Родена на 19.03.1948 г. Завършва медицина във Варна (1972). Придобита специалност – 
микробиология и вирусология. Специализира в Ленинград (Санкт Петербург). Асистент в 
Катедрата по микробиология и вирусология на МУ-Варна (1972–1985). Защитава кандидатска 
дисертация в Ленинград (1980) на тема: „Имунология на грипния вирус“ (научен ръководител 
проф. Игор Шварцман). Работи в имунологична лаборатория на Детска инфекциозна клиника на 
МА-София (1985). Хабилитирана като доцент (1996) в Катедрата по микробиология и вирусология 
на ВМИ-София. Основните й научни разработки са свързани с вирусологията и имунологията на 
грипния вирус. Починала през 2001 г.

КАРАКОСТОВ, д-р Петър Славов, д.м., асистент 
Катедра по акушерство и гинекология, ФМ 
Роден на 1.09.1925 г. в с. Кожарево, Сливенско. Завършва гимназия в Нова Загора и медицина 
в София (1956). Придобита специалност – педиатрия. Специализира неонатология в София. 
Авиолекар в ДОСО-Сливен (1956–1957) и педиатър в Окръжна болница-Варна (1957–1972). 
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Редовен аспирант (1972–1975) и асистент (1977–1986) в Катедрата по акушерство и гинекология 
на МУ-Варна. Защитава кандидатска дисертация (1975) на тема: „Върху някои клинични 
и параклинични показатели у новородените от майки с преносена бременност“ (научен 
ръководител проф. Г. Илиев). Основните му научни разработки са в областта на преносената 
бременност. Развива активна научнопопулярна дейност, издал е редица медицински научно-
популярни брошури, между които „Вредата от спиртните компреси в детската възраст“ и др. 
Член на СУБ.

КАРАСТАТЕВ, д-р Димитър Стефанов, д.м., доцент 
УС по кардиология, Първа катедра по вътрешни болести, ФМ 
Ръководител на Катедрата по вътрешни болести към МУ-Варна (1999–2001); 
началник на Клиниката по ревматология към Катедрата по вътрешни 
болести (2001–2008); декан на Факултета по медицина на МУ-Варна (2002–
2006), началник на Клиниката по вътрешни болести при МБАЛ „Св. Анна“ 
– Варна от 2008. 
Роден на 1.04.1943 г. Завършва гимназия и медицина във Варна (1969). 
Придобити специалности – „Вътрешни болести“, „Кардиология и 
ревматология“. Стажант-асистент (1970) и редовен асистент (1971) в Катедрата 

по факултетска терапия (вътрешни болести) на ВМИ-Варна. Хабилитиран като доцент (1990) към 
Клиниката по кардиология и ревматология. Защитава кандидатска дисертация (1981) на тема: 
„Значение на клиничната рехабилитация за близката и далечна прогноза на болни от миокарден 
инфаркт“ (научен ръководител проф. Капонов). Под негово научно ръководство е защитена една 
кандидатска дисертация (д-р Кадинов). Над 160 научни съобщения, от които 140 по кардиология 
и 25 по ревматология, участие в 15 международни форума и в 9 големи международни клинични 
проучвания. Съавтор е на три монографии. Член на редакционните съвети на сп. „Българска 
кардиология“ и „Ревматология“. Член на УС на ДКБ. Бил е член на УС на СУБ-Варна. 

КАРАТОДОРОВА-СТЕФАНОВА, д-р Петя Стефанова, асистент
УНС по ендокринология и болести на обмяната, Катедра по вътрешни болести
Родена на 21.12.1973 г. в гр. Велико Търново. Завършила медицина във МУ-Варна (1997). Асистент 
в Клиниката по ендокринология (2002). Придобити специалности: вътрешни болести (2005); 
ендокринология (2008). Основни научни разработки са в областта на захарен диабет, гестационен 
диабет. Член на: Българско дружество по ендокринология, БЛС.

КАРАЯШЕВ, д-р Георги Жеков, гл. асистент
Катедра по кожни и венерически болести
Роден е на 26.10.1933 г. в Балчик. Завършва гимназия в Балчик и медицина в София през 1958 г. 
Придобита специалност – дерматовенерология. Работи като лекар в Районна болница – Балчик 
(1958-1967). Асистент в Катедрата по кожни и венерически болести на МУ-Варна (1968-1993). 
Пенсионира се през 1993 г. Член на СУБ.

КАРЕВ, д-р Георги Бенчев, д.м., ст. н. сътр. ІІ ст. 
Катедра по биология, ФФ 
Роден на 23.08.1943 г. в гр. Велики Преслав. Завършва гимназия във В. Преслав 
и медицина в МУ-Варна (1969). Придобита специалност – биология (1982). 
Научен сътрудник в ЦНИЛ (1969-1971) и асистент в Катедрата по биология на 
МУ-Варна (1971–1992). Хабилитиран като ст. н. сътр. ІІ ст. по антропология 
в Института по експериментална морфология и антропология на БАН-
София (1997). Защитава кандидатска дисертация (1979) на тема: „Нормален 
дерматоглифски статус на българите от Североизточна България“ (научен 
ръководител М. Цонева). Основните му научни разработки са в областта 

на експерименталната и клинична цитогенетика, нормалната дерматоглифика на българските 
популации и дерматоглифската асиметрия в норма и патология, невропсихическата асиметрия 
при десничари, амбидекстри и левичари, психоанализата по Фройд и др. Автор е на монографията 
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„Парламентарните грешки по Фройд“ и съавтор на учебник и ръководство за практически 
упражнения по биология за студенти. Член на ръководството на Българското антропологично 
дружество и член на международни асоциации по дерматоглифия и антропология. Активен 
общественик и политик. Народен представител в 36-ото и 37-ото Народно събрание (1992–1996) 
и председател (1992–1994) и зам.-председател (1995–1996) на Комисията по здравеопазване в НС. 
От 1998 г. е извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Мароко.

КАРЧИНОВ, д-р Костадин Димитров, д.м.н., професор
Катедра по ортопедия и травматология
Ръководител на Катедрата по ортопедия и травматология (1972-1988)
Роден на 10.06.1923 г. в Пазарджик. Завършил медицина във ВМИ-София 
(1950). Придобита специалност: ортопедия и травматология. Работи като 
участъков лекар в с. Устово, Смолянско (1950) и като ординатор  в отделение по 
ортопедия на Института за възстановителна хирургия и протезиране - София 
(1950-1955). Избран за научен сътрудник в отделението (1955). Участник в 
българската медицинска бригада във Виетнам (1957-1958). Хабилитиран 
като ст. н. сътр. II ст. (1959). Преподавател по ортопедия и травматология 

в Медицинския институт в Хавана, Куба (1962-1968). От 1972 г. е доцент и ръководител на 
катедрата по ортопедия и травматология на ВМИ-Варна (1972-1988). Професор от 1975 г. 
Научните му разработки са главно по проблемите на вродените и травматични увреждания на 
долните крайници и тяхното лечение. Под негово научно ръководство са защитени 4 кандидатски 
дисертации (д-р М. Добрев, д-р Д. Камбуров, д-р Б. Петров и д-р С. Ганчев) и са хабилитирани 
двама негови сътрудници (доц. М. Добрев и проф. Д. Камбуров). Защитил е докторска дисертация 
през 1983 г. на тема “Ново методи за изследване и лечение на кривите ходила”.

КАСИДОВ, д-р Михаил Димитров, асистент 
Катедра по обща и оперативна хирургия, ФМ 
Роден на 27.06.1969 г. във Варна. Завършва езикова гимназия (немски език) и медицина във Варна 
(1996). Ординатор-анестезиолог в Окръжна болница – Варна (1996), Р. болница – Исперих (1996–
1997), Военноморска болница – Варна (1998–2002). Асистент в Клиниката по анестезиология, 
реанимация и активно лечение на Катедрата по обща и оперативна хирургия на МУ-Варна от 
2002 г.

КАТЕЛИЕВА-АТАНАСОВА, д-р Мария Василева, д.м., доцент 
УС по гастроентерология, хепатология и хранене, Втора катедра по 
вътрешни болести, ФМ 
Родена на 20.10.1950 г. във Варна. Завършва медицина във ВМИ-Варна (1975). 
От 1979 г. последователно е асистент, ст. асистент и гл. асистент в УНС по 
гастроентерология, хепатология и хранене в МУ-Варна и Клиника по ХГЕ на 
УМБАЛ „Св. Марина“. Придобити специалности: вътрешни болести (1984); 
гастроентерология и диететика (1987). Специализира: гастроентерология 
и клинична цитология в Германия (1984-1985); абдоминална ехография в 
Германия (1992); мотилитет на гастроинтестинал ния тракт в Белгия (1995) и 

Холандия (1997). Защитава дисертационен труд (2005) на тема: „Оптимизиране на диагностиката 
и оценката на малигнения риск при пациенти с Баретов хранопровод“ и придобива ОНС „доктор 
по медицина“. Доцент по гастроентерология към УНС по гастроентерология, хепатология и 
хранене, МУ-Варна (2009-2018). Има над 90 публикации в наши и чужди научни списания и 
повече от 80 участия в научни форуми. Основните й научни разработки и интереси са в областта 
на пептичните заболявания на гастроинтестиналния тракт, гастроезофагеалната рефлуксна 
болест, мотилитетни нарушения на гастроинтестиналния тракт, хронични хепатити и тумори на 
черния дроб. Член на: БЛС; БДГЕ; СУБ; OESO; EASL.
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КАТЕРИНОВА, Дарина Борисова, медицински лаборант
Катедра по биология, ФФ
Родена е на 25.01.1966 г. Завършва специалност „Помощник-фармацевт“ в 
Медицински колеж – Варна. През годините има дългогодишен трудов стаж 
и опит в аптечната сфера по специалността. В Медицински университет – 
Варна постъпва на работа през 2018 г. като медицински лаборант към Катедра 
по фармацевтични технологии.

КАТРЕВА, д-р Ивета Пламенова, д.м., доцент 
Катедра по клиника на протетичната дентална медицина, ФДМ
Родена през 1980 г. във Варна. Завършва дентална медицина в МУ-София 
(2004) с отличен успех. От 2006 г. е преподавател в Катедра „Ортодонтия 
и протетичната дентална медицина“ при МУ-Варна. Специализира 
„Протетична дентална медицина“ (2008–2012). Придобива ОНС „доктор“ 
(2015) с дисертация на тема „Предимства на алфа-адреномиметичните 
деконгестанти пред конвенционалните химични агенти за гингивална 
ретракция с цел избягване на нежелани системни странични ефекти“. 
Гл. асистент (2016–2018). Доцент от 2018 г.. Участва в разработването на 

англоезичната програма за обучение на чуждестранни студенти по дисциплините „Пропедевтика 
на протетичната дентална медицина“ и „Клиника на протетичната дентална медицина“. 
Основните й професионални и научни интереси - гингивална ретракция, съвременни дигитални 
отпечатъци и технологии за изработване на протезни конструкции. Създава експериментален 
гел за ретракция на свободния венечен ръб на основата на 0,05% Xylometazoline HCl. Член на 
научния екип по проект „3D принтиране и приложението му в съвременните методи за лечение в 
протетичната дентална медицина“. Членува в БНСД и БЗС. Автор е на над 33 научни публикации 
и участник в над 30 международни и национални научни конгреси. Под нейно ръководство е 
защитена една дисертация.

КАЦАРОВ, д-р Стоян Георгиев, д.м., доцент
УС по пропедевтика на протетична дентална медицина, Катедра по 
дентално материалознание и пропедевтика на протетична дентална 
медицина
Завършва МУ-Пловдив (2001). Придобива специалност по протетична 
дентална медицина (2005) и научна степен „доктор по ортопедична 
стоматология“ (2007) с дисертация на тема: „Протетична подготовка при 
лечение с изцяло композитни и изцяло керамични конструкции“. Асистент 
в Катедрата по протетична дентална медицина, ФДМ-Пловдив от 2006. 
Асоцииран лектор в МК-Пловдив (2009–2011). Редовен стипендиант 

на Университета в Торонто, Онтарио, Канада (2011–2012). Доцент в Катедра „Протетична 
дентална медицина“, ФДМ-Пловдив (2013). Доцент в Катедра „Протетична дентална медицина 
и ортодонтия“, ФДМ-Варна (2015). Специализира в Австрия, Канада, Израел (2010–2012). Член 
на RCDSO (Royal College of Dental Surgeons of Ontario) – Кралски колеж на денталните хирурзи 
от Онтарио; асоцииран член на Holland Bloorview ITI Study Club Toronto; ITI (International Team 
for Implantology) (Международен екип по имплантология); Българската академия по естетична 
стоматология (Bulgarian Academy of Aesthetic Dentistry); Българското научно дружество; БЗС.

КАЦАРОВА, д-р Пламена Гечева, асистент 
Катедра по акушерство и гинекология, ФМ 
Родена на 15.08.1985 г. в Русе. Завършва МГ – Русе, природо-математичен 
профил с изучаване на биология, химия и английски език (2004), медицина 
в МУ-Варна (2010). Специализация по акушерство и гинекология провежда 
(2011–2014), с база за обучение СБАГАЛ „Проф. д-р Димитър Стаматов“ 
ЕООД – Варна. Редовен асистент към Катедрата по акушерство и гинекология 
при МУ-Варна (2011–2014).
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КАШЛОВ, д-р Костадин Михов, гл. асистент 
УС по нефрология, хемодиализа и токсикология, Втора катедра по вътрешни 
болести, ФМ 
Роден на 13.02.1941 г. в с. Светлина, Бургаско. Завършва гимназия в гр. 
Средец и медицина в МУ-Варна (1966). Придобити специалности – вътрешни 
болести и нефрология. Патологоанатом в Окр. болница - Шумен (1966–1969). 
Асистент в Катедрата по патоанатомия на МУ-Варна (1969), асистент (1971) 
в Клиниката по нефрология на Катедрата по вътрешни болести. От 1994 г. е 
ръководител на Центъра за хемодиализа в кк Албена. Зам.-кмет на Община 
Варна (1996–2000).

КАШЛОВ, д-р Явор Костадинов, д.м., доцент 
Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, ФМ 
Роден на 12.04.1985 г. във Варна. Завършва СОУ „Найден Геров” (2003), 
медицина в МУ-Варна (2009). Работи в СБАЛК по кардиология „Св. Анна” 
(2009–2011). Хоноруван (2011), редовен (2013) асистент към КПВБ. Защитава 
дисертация (2017) на тема „Биологични маркери за некроза и некроптоза 
при ССЗ“. Гл. асистент (2017), доцент (2019) към катедрата. Има призната 
специалност по вътрешни болести.

КАШУКЕЕВ, Георги Костадинов, химик 
Катедра по фармацевтична химия, ФФ
Роден е на 30.11.1958 г. гр. Варна. Завършва ТИХ „Д. Менделеев“ (1977) и се 
дипломира във ВНВУ „В. Левски“ с отличие като инженер-химик (1982). От 
2011 г. работи в Медицински университет – Варна като химик в Катедра по 
фармацевтична химия. 

КЕМИЛЕВА, д-р Здравка Савова, д.м.н., професор 
Катедра по физиология и патофизиология, ФМ 
Ректор на ВМИ-Варна (1963–1966). 
Пръв ръководител и основател на Катедрата по патофизиология на ВМИ-
Варна (1961). От 1970 г. е последователно ръководител на Катедрата по 
патофизиология на ИСУЛ-София и на Катедрата по патофизиология на 
МУ-София до пенсионирането си (1984)
Родена на през 1919 г. в Добрич. Завършва медицина във ВМИ-София 
(1944). Придобита специалност – патофизиология. Участъков лекар в с. 
Бойчиновци, Монтанско (1945–1946) и ординатор в болницата на Червения 

кръст – София (1946–1950). Асистент в Катедрата по патофизиология на ВМИ-София (1951). 
Хабилитирана е като доцент (1963) и професор (1970 Защитава кандидатска дисертация (1956) на 
тема: „Експериментален миокардит“ и докторска дисертация на тема: „Тимус“ (1980). Основните 
научни проблеми, които разработва, са в областта на имуноалергологията и ролята на тимуса 
в имунните процеси на организма. Под нейното научно ръководство са защитени 6 канд. 
дисертации и са хабилитирани 4 от нейните научни сътрудници. Автор и съавтор на монографии 
и учебници по патологична физиология. Ректор на ВМИ-Варна (1963–1966) с определени заслуги 
за изграждането и укрепването на новооткрития университет. Проявява се и като активен 
обществен деец. Председател на профсъюза на здравните работници в продължение на 10 години 
(1967–1977). 
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КЕРАНОВА, д-р Николина (Н. К. Калчева), гл. асистент
Катедра по психиатрия, Медицински факултет – Добрич 
Родена е на 04.01.1947 г. в Добрич. Завършва гимназия в Добрич и медицина във Варна през 
1973 г. Придобита специалност – психиатрия. Работи като педиатър (1973-1977) и ординатор в 
психиатричен кабинет в Добрич (1977-1980). Асистент в Катедрата по психиатрия на филиалния 
Медицински факултет в Добрич (1980-1992). От 1993 г. е завеждащ отделение в Окръжен 
диспансер за психично здраве – Добрич.

КЕРЕКОВСКА, д-р Албена Георгиева, д.м., професор 
Катедра по социална медицина и организация на здравеопазването, ФОЗ 
Директор Дирекция „Учебна дейност“ (от 2020)
Зам.-ректор по учебната дейност на МУ-Варна (2012-2020)
Родена през 1965 г. във Варна. Завършва с отличен успех медицина в МУ-
Варна (1990). Има придобита специалност по „Социална медицина и здравен 
мениджмънт“. През 1994 г. е хоноруван асистент, а от 1995 г. – редовен 
асистент в Катедрата по социална медицина, биостатистика и медицинска 
информатика в МУ-Варна. Докторант на Гламоргански университет, 
Великобритания (сега University of South Wales) (2000–2004), където защитава 

дисертационния си труд (2004) и придобива ОНС „доктор“. Редовен доцент (2007), професор 
(2015) към Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването“. Зам.-ректор по 
учебната дейност на МУ-Варна (март 2012), директор на Дирекция „Учебна дейност“ (от март 
2020). Председател на Комисията по етика на научните изследвания към МУ-Варна (2008–2012), а 
понастоящем неин редовен член. Гост-преподавател 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 Мастрихтски университет (Холандия); 
Залцбург (Австрия); Дубровник (Хърватска) и 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 „Варненски медицински 
форум“. Член на международни и национални професионални и научни организации: EUPHA 
(EUPHA); БЛС; СУБ; Научно дружество по социална медицина; БНДОЗ; Българска асоциация 
по биоетика и клинична етика; Сдружение с нестопанска цел „Обществено здравеопазване’99“ – 
Варна. Експерт по биоетика към UNESCO.

КЕРЕКОВСКА-НЕЙКОВА, д-р Велина Юриева, асистент 
УС по ендокринология и болести на обмяната, Втора катедра по вътрешни 
болести, ФМ 
Родена на 3.03.1992 г. във Варна. Завършва с отличен успех Първа ЕГ – Варна 
с изучаване на английски и немски език (2011), медицина в МУ-Варна (2017) 
също с отличие. Провежда стаж по: вътрешни болести, обща хирургия и 
съдова хирургия (2015) в болница „Universitätsklinikum Carl Gustav Carus“ в 
Дрезден, в рамките на програма „Еразъм“; ендокринология и ревматология 
(2016) в болница „Wilhelminenspital“ във Виена – чрез програма „Студенти 
по медицина без граници 2016“ към Lions Club International, а по-късно 
през същата година – държавен стаж по обща и коремна хирургия, съдова 

хирургия, кардиохирургия и ендокринна хирургия в болница „Uniklinik Köln“ в Кьолн по програма 
„Еразъм +“. Специализант (от 2017) в „Клиника по ендокринология и болести на обмяната“ към 
УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна; асистент (2018), редовен докторант (2019) към „Втора катедра по 
вътрешни болести“ към МУ-Варна, като преподава на студенти от БЕО и АЕО. Член на БДЕ.



192

КЕРЕМЕДЧИЕВА, д-р Събина Пламенова, асистент 
Катедра по пародонтология и дентална имплантология, ФДМ
Родена във Варна. Завършва образованието си във ФДМ към МУ-Варна 
като магистър по дентална медицина 2018 г. Редовен асистент в Катедра 
„Пародонтология и дентална имплантология“ в МУ-Варна от 2019 г. 
Редовен докторант (2020) с тема на дисертационния труд „Изследване 
ролята на маргиналната адаптация на индиректни възстановявания като 
плакретентивен фактор и влиянието й върху нивото на прикрепване“. 
Започва специализация по пародонтология и заболявания на оралната 
лигавица 2020 г. Член на БЗС.

КЕРИМОВ, д-р Кенан Османов, асистент 
УС по УНГ болести, Катедра по неврохирургия и УНГ болести, ФМ 
Роден на 15.04.1978 г. в Шумен. Завършва медицина в МУ-Варна (2003). 
Придобива специалност по ушни, носни и гърлени болести (2011). Асистент 
(от 2015) в катедрата по НХ и УНГ болести/УС УНГ. Има участие в над 
15 научни публикации. Член на: Българското национално сдружение по 
оториноларингология, Българско ринологично сдружение, БЛС.

КЕРТИКОВА, д-р Станка Панайотова (С. П. Маринчева), д.м., доцент 
Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология, 
Катедрата по педиатрия на МУ-Варна, ФМ
Родена на 26.03.1941 г. в Бургас. Завършва гимназия в Бургас и медицина 
във Варна (1965) като първенец на първия випуск на ВМИ-Варна. 
Придобити специалности – патоанатомия (1969), педиатрия (1974) и 
детска кл. хематология (2000). Специализира в Москва, Санкт Петербург и 
Париж. Участъков педиатър в Белослав, Варненско (1965–1966). Асистент 
в Катедрата по патоанатомия (1966–1970) и асистент в Катедрата по 
педиатрия на МУ-Варна от 1970 г. Хабилитирана като доцент 1985 г. От 1986 

г. е ръководител на Детската онкохематологична клиника в катедрата. Защитава кандидатска 
дисертация (1977) на тема: „Ултраструктура на бластните клетки и тромбоцитите при острата 
левкоза в детската възраст“ (научен ръководител проф. Ст. Димитров). Основните научни 
проблеми, които разработва, са в областта на детската онкохематология. Съавтор е на учебници 
и учебни помагала по педиатрия. Член на редколегията на сп. „Педиатрия“. Зам.-председател на 
Българската педиатрична асоциация (1997–2001) и член на научните дружества по хематология 
и по онкология и на европейските асоциации по хематология и по клинична онкология. Член на 
СНС по майчинство и детство на ВАК.

КЕРЧАНСКА, д-р Соня Тодорова, асистент 
Катедра по анатомия и клетъчна биология, ФМ 
Родена на 5.07.1958 г. във Варна. Завършва езикова гимназия (немски език) и медицина във Варна 
(1983). Асистент в Катедрата по анатомия и хистология на МУ-Варна (1983–1990). От 1990 г. е на 
работа в Германия.

КЕХАЙОВ, д-р Тома Атанасов, асистент 
Катедра по хирургични болести, ФМ 
Роден на 20.02.1963 г. в Тополовград. Завършва гимназия в Поморие и 
медицина във Варна (1989). Придобита специалност – хирургия (1996). 
Участъков лекар в Русе (1989), ординатор-хирург в Р. болница – Поморие 
(1989–1992) и ординатор-хирург в Окръжна болница – Варна (1992–1993). 
Асистент в клиниката по коремна хирургия на Катедрата по хирургически 
болести на МУ-Варна през 1993 г. Основните му научни разработки са в 
областта на жлъчно-чернодробната и панкреасна хирургия.
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КЕХАЙОВА, д-р Габриела Красимирова, д.ф., асистент 
Катедра по фармакология, токсикология и фармакотерапия, ФФ 
Родена на 4.05.1986 г. в Русе. Завършва немска езикова гимназия в Русе и 
медицина в МУ-Варна (2011). Асистент (2015) в Катедра „Фармакология, 
токсикология и фармакотерапия “ на ФФ, МУ-Варна. Защитава дисертационен 
труд (2020) на тема „Кардиопротективен ефект на липидна емулсия при 
остри екзогенни интоксикации с медикаменти“. Има над 9 публикации и над 
20 участия в научни конгреси, съавтор е в „Ръководство за упражнения по 
фармакология за студенти по фармация“ и в учебник „Морска медицина“. 
Основните научни й разработки са свързани с проучване на механизмите 

на действие, начините на дозиране и приложението на интравенозни липидни емулсии като 
съвременен антидот при лечението на различни лекарствени интоксикации. Член на БЛС и на 
Българското дружество по клинична токсикология.

КИЛЬОВСКА, д-р Милка Стефанова, д. б. н., професор
Катедра по анатомия и клетъчна биология, ФМ 
Родена на 3.11.1932 г. в с. Балван, В. Търновско. Завършва гимназия във Велико Търново и 
медицина във ВМИ-София (1956). Придобита специалност – хистология (1973). Участъков 
лекар в с. Петко Каравелово, Великотърновско (1956–1959), завеждащ здравен пункт в завод – 
Чирпан (1959–1962). Асистент в Катедрата по хистология и ембриология на МУ-Варна (1962). 
Хабилитирана като доцент (1978) и професор (1991). От 1978 г. до пенсионирането си (2001) е в 
Катедрата по анатомия, хистология и цитология на МУ-Плевен. Защитава кандидатска дисертация 
(1973) на тема: „Върху диференциално-дензитометричния анализ на постфиксационната 
оптична нехомогенност на интерфазното клетъчно ядро“ (научен ръководител доц. Е. Чакъров) 
и докторска дисертация на тема „Количествена характеристика на интерфазното ядро във 
връзка с диференцировката, функционалното състояние и реактивността на клетката“ (1990). 
Под научното й ръководство са защитени 2 кандидатски дисертации (д-р Илиева и д-р Гълъбов) 
и са хабилитирани двама научни сътрудници (доц. Илиева и доц. И. Гълъбов). Основните й 
научни разработки са посветени на количествената структурна характеристика на интерфазното 
клетъчно ядро при различни функционални състояния. Съавтор е на учебник по хистология и 
„Атлас органи и системи“. Член на редколегията на „Н. трудове на ВМИ-Плевен“.

КИРИЛОВА, Ваня Кирчева, рентгенов лаборант
Катедра по орална и лицево-челюстна хирургия и специална образна диагностика към Факултет 
по дентална медицина.
Родена е на 27.01.1977 г. Завършва специалност „Рентгенов лаборант” в Медицински колеж 
„Мара Малеева” – гр. Пловдив (1999). Придобива ОКС „бакалавър” по управление на здравните 
грижи в Медицински университет – Варна (2008). От 2013 г. е рентгенов лаборант в  Катедра по 
орална и лицево-челюстна хирургия и специална образна диагностика към Факултет по дентална 
медицина на Медицински университет – Варна.

КИРИМОВ, д-р Георги Христов, асистент 
Катедра по обща и оперативна хирургия, ФМ 
Роден на 22.09.1981 г. в гр. Хасково. Завършва „Дентална медицина“ във ФДМ, 
МУ-Пловдив 2006 г. От 2009 г. е асистент в Катедрата по орална и лицево-
челюстна хирургия, пародонтология и СОД към ФДМ на МУ-Варна.
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КИРКОРОВА, д-р Арпине Дикран, асистент 
УС по медицински науки, Катедра по клинични медицински науки, ФДМ
Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, ФМ
Родена на 19.09.1970 г. във Варна. Завършва Първа езикова гимназия и 
медицина с отличие в МУ-Варна (1995). Придобива специалност по спешна 
медицина (2004), а 2008 г. е зачислена за специализация по кардиология. 
Работи в Центъра за спешна медицинска помощ в Шумен (1996–2003); в 
Спешен център към МБАЛ „Св. Марина“ (2003–2005). Лекар ординатор в 
Клиниката по вътрешни болести на МБАЛ „Св. Марина“ – Варна (от 2005), от 
същото време е и асистент в Катедра по пропедевтика на вътрешните болести. 

От 2008 г. е асистент в Катедра по клинични медицински науки към УНС по вътрешни болести 
във Факултет по медицина. Основните й професионални и научни интереси са в областта на 
сърдечно-съдовата патология при пациенти с дихателни нарушения по време на сън. Член е на 
ДКБ, ESC, Българската сърдечно-съдова асоциация. 

КИРОВА, д-р Габриела Росенова, асистент 
Асистент в Катедра „Клиника на протетичната дентална медицина“, ФДМ
Родена 1993 г. във Варна. Завършва IV ЕГ – Варна (2012), МУ-Варна 
(2019) – магистър по дентална медицина. Редовен асистент (от 2019) към 
Катедра „Клиника на протетичната дентална медицина”. Води практически 
упражнения по дисциплината. Специализира протетична дентална 
медицина. Член на БЗС.

КИРОВА, д-р Мариана Росенова, асистент 
Катедра по консервативно зъболечение и орална патология, ФДМ
Родена на 9.03.1993 г. във Варна. Завършва дентална медицина във ФДМ, 
МУ-Варна (2019). От февруари 2020 г. е хоноруван, а от октомври редовен 
асистент към катедрата. Член на БЗС.

КИРЧЕВА, д-р Анна Божидарова, д.м., доцент 
УС по медико-биологични науки, Катедра по клинични медицински науки, 
ФДМ 
Родена 1954 г. във Варна. Завършва с отличие медицина в МУ-Варна (1979). От 
2014 г. е член на Катедрата по клинични медицински науки. Има придобити 
специалности по епидемиология и инфекциозни болести. Основните й 
професионални и научни интереси са в областта на теория на клиничната 
епидемиология; нозокомиални инфекции в клиничните практики; проблеми 
на антимикробна резистентност; ДДД практики; история на медицината и 
безопасната медицина. Под нейно ръководство за първи път е създадена 

и провеждана  през годините свободноизбираемата дисциплина „Клинична епидемиология и 
безопасна медицина“ за медици и колежански специалности. Има над 60 научни публикации, 
участия в над 80 международни/национални научни конгреси. Автор е на 2 монографии и 2 
учебни помагала за студенти и специализанти. Рецензент на няколко докторски дисертации 
по специалността „Епидемиология на заразните болести“. Член на БЛС, Научното дружество 
по епидемиология и инфекциозни болести, Българската асоциация на микробиолозите (БАМ), 
Българската асоциация за раните (БАР), Сдружението за термична травма и пластична хирургия 
– Варна, IFIC.
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КИСЕЛОВА-КЪНЕВА, Йоана Димитрова, д. б., доцент 
Катедра по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика, ФФ 
Ръководител на Катедра по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика 
от 2016 г. 
Родена през 1976 г. в Габрово. Завършва гимназия в Трявна, биология в ПУ „П. 
Хилендарски“ (1999) със специализация по генетика и клетъчна биология. 
Научен сътрудник по генетика (2000–2004) в Института по генетика, БАН, 
София. Редовен докторант (2004) в МУ-Варна, асистент (2006), гл. асистент 
(2009). Придобива специалност по биохимия (2009). Защитава дисертация 
(2011) на тема „Проучване на антиоксидантната активност на български 

лечебни растения“ (научни ръководители доц. Татяна Янкова, д.б., и доц. Диана Иванова, д.б.), 
„доцент“ (2013). Ръководител катедра „Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика“ (2016). 
Ръководител на двама защитили докторанти и консултант на един дипломант. Основните й 
научни разработки са свързани с изследване на биологични ефекти на лечебни растения в 
различни моделни системи – in vitro и in vivo. Работата й е свързана също и с изследване на 
молекулни маркери, включително и генетични, във връзка с някои социалнозначими болести като 
диабет тип 2, сърдечно-съдови, ракови и др. Член на Европейската асоциация по нутригеномика 
(NuGO), СУБ, секция биофизика, молекулярна биология и биохимия, колективен член на FEBS, 
Асоциацията на биохимичните катедри в България.

КИСЕЛОВА-ЯНЕВА, д-р Ангелина Илиева, д.м.н., професор
Катедра по консервативно зъболечение и орална патология, ФДМ
Родена на 2.04.1948 г. в Русе. Завършва дентална медицина в МУ-София 
(1970). Професор в Катедра „Образна и орална диагностика“ към ФДМ-
София (от 2004). Професор към Катедра „Консервативно зъболечение 
и детска дентална медицина“, ФДМ, МУ-Варна (2008–2013). Придобити 
специалности: „Кариесология и ендодонтия“, „Пародонтология и ЗОЛ“, 
„Обща дентална медицина“, „Дентална клинична алергология“. Придобива 
ОНС „доктор“ (1982). Защитава дисертационен труд (2000) за НС „доктор на 
науките“ на тема: „Стоматогенни полета на смущение при някои хронични 

заболявания на организма“. Има над 250 публикации, автор на 1 самостоятелна монография и 
съавтор в 4 монографии; автор и съавтор на 7 учебника, от които 2 на английски език; 215 участия 
в научни конгреси. Научен ръководител на 14 докторанти и 15 специализанти. Член на БЗС.

КИСЬОВ, д-р Васил Стефанов, д.м., доцент
Ръководител на Катедра по акушерство и гинекология, Медицински факултет – Добрич 
Роден е на 07.06.1941 г. във Варна. Завършва гимназия във Варна и медицина във Варна през 1968 
г. Работи като ординатор в АГ-отделение на Р. Болница – Провадия (1968-1973) и в АГ болница 
– Варна (1973-1980). От 1980 г. е завеждащ оперативно гинекологично отделение на болницата. 
Защитава дисертация (1981) на тема “Върху някои локални промени на хемокоагулацията при 
гинекологични операции” (научен ръководител доц. Р. Токин). Основни научни разработки 
- оперативна гинекология и профиктика на тромбоемболичните усложнения. Доцент (1991) и 
ръководител на Катедрата по акушерство и гинекология на филиалния МФ в Добрич. Член на 
Бъларското научно дружество на акушерогинеколозите и на СУБ. Починал на 11.09.1991 г.

КИСЬОВ, д-р Стефан Василев, д.м., доцент 
Катедра по акушерство и гинекология, ФМ 
Роден на 13.02.1978 г. във Варна. Завършва СОУ „А.С. Пушкин“ (1996), езикова 
паралелка с френски и руски език; медицина в МУ-Варна (2002). Специализант 
по акушерство и гинекология (2003–2007), специалност по АГ придобива 
2014 г. Лекар в Гинекологично отделение в СБАГАЛ – Варна (от 2005). Редовен 
асистент (2011) в Катедрата по акушерство и гинекология към МУ-Варна, гл. 
асистент (2018). Придобива ОНС „доктор“ (2017) с дисертационен труд на 
тема „Мястото на репродуктивната хирургия в комплексното лечение на 
стерилитета“. Доцент в Катедра АГ от 2019 г. Автор е на монографичен труд 
„Офис хистероскопия. Място в съвременната гинекология“. 
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КИСЬОВА, д-р Красимира Панайотова, д.м.н., професор
Катедра по вътрешни болести, ФМ
Родена е на 18.04.1941 г. в гр. Варна. Завършва гимназия и медицина във 
Варна през 1966 г. Има придобити специалности по вътрешни болести 
(1974), пневмофтизиатрия (1983) и алергология (1991). Стажант асистент е в 
Катедрата по хистология и ембриология на МУ-Варна (1967-1970), участъков 
терапевт (1970-1974) и завеждащ алергологичен кабинет (1974-1982) в 
Окръжна болница – Варна. Избрана е за редовен асистент в Клиниката 
по пневмология и фтизиатрия на Катедрата по вътрешни болести на МУ-
Варна през 1982 г. Хабилитирана е като ст. н. сътр. ІІ ст. (доцент) през 

1989 г. и професор (1991). Защитава кандидатска дисертация през 1980 г. на тема “Клинична 
ефективност на специфичната хипосенсибилизация при лечението на болни от бронхиална 
астма” (научен ръководител проф. Златанов) и докторска дисертация през 1986 г. на тема 
”Реактивност на организма и имуномодулация при болни от неспецифични възпалителни 
белодробни заболявания”. Основните й научни разработки са в областта на имунопатологията 
при вътрешните болести, имунопатология на белия дроб и имунодефицитни състояния, 
бронхоалергозите, неспецифичните белодробни заболявания, белодробния тромболизъм, 
интензивно респираторно лечение и др. Под нейното научно ръководство са защитени 5 
кандидатски дисертации (д-р Радков, д-р Оджакова, д-р Желева, д-р Стайкова, д-р Петев). От 
1991 г. е ръководител на Първа вътрешна катедра на МУ-Варна, а от 2001 г. е ръководител на 
Сектор по белодробни болести и алергология на Катедрата по вътрешни болести. Била е зам.-
ректор на МУ-Варна (1990-1994) и главен лекар на УМБАЛ “Св. Марина” (1995-2001). Основател 
и организатор на научния форум “Майски пулмологични дни” – Варна (1992-1994), “Майски 
дни сърце-бял дроб” (от 1994) и на асоциация “Сърце-бял дроб”. Съавтор е на монографии и 
учебници по вътрешни болести, пневмология и алергология. Зам. главен редактор на списание 
“Сърце-бял дроб” (Варна) и член на редколегията на списание “Пневмология и фтизиатрия“. 
Зам.-председател на Национално научно дружество по белодробни болести (от 1994). Член е на 
СНС по пневмология, кардиология и физиотерапия.

КИТАНОВА-ШМИДТ, д-р Мартина Георгиева, асистент 
Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология, 
ФМ
Родена в Благоевград 1988 г. Завършва МГ и медицина в МУ-Варна (2012). 
Асистент от 2017 и придобива специалност през същата година. Редовен 
докторант (2019). Научните й разработки са в областта на патологията на 
млечна жлеза, нервна система и мастната тъкан. Има 11 пълнотекстови 
публикации. Член на БЛС и Българското дружество по патология.

КИРЯЗОВ, д-р Васил Евгениев, асистент
Роден е на 11.07.1975 г. в гр. Варна. Завършва медицина в МУ-Варна (2001). призната специалност 
по анестезиология и интензивно лечение (2008).  От 2000 г. работи в службите на ЦСМП, през 
2003 г. постъпва като ординатор в КАИЛ на МБАЛ „Св. Марина”. Асистент в КООХАИЛ в МУ-
Варна (2007).

КИШЕВА, д-р Антония Руменова, д.м., гл. асистент 
УС по кардиология, Първа катедра по вътрешни болести, ФМ 
Родена във Варна. Завършва медицина във Варна 1999 г. Има придобити 
специалности по обща медицина и кардиология. Гл. асистент в Първа катедра 
по вътрешни болести, УС „Кардиология“, МУ-Варна от 2014 г. Основните й 
професионални и научни интереси са свързани с предсърдното мъждене, 
артериалната хипертония, сърдечната недостатъчност и мозъчния инсулт. 
Защитава дисертационен труд на тема „Роля на фиброзата и блокирането 
на минералкортикоидните рецептори при предсърдно мъждене“. Участва 
в УС на асоциация „Сърце – бял дроб“. Член на: ДКБ, ESC, Европейското 
дружество по хипертония, Съвета за мозъчен инсулт към ESC. 
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КЛИСАРОВ, д-р Димитър Стефанов, стоматолог, д.м., ст. н. сътр. ІІ ст. 
Катедра по хирургични болести, ФМ 
Роден на 30.07.1934 г. във Варна. Завършва гимназия в Трявна и стоматология 
във ВМИ-София (1959). Придобита специалност – хирургична стоматология 
(1965) и лицево-челюстна хирургия (1967). Участъков стоматолог в с. Белгун, 
Добричко (1959–1961), с. Гроздево, Варненско (1961–1962), с. Белослав, 
Варненско (1962–1965), стоматолог-хирург в стоматологично отделение на 
ОБ – Варна (1965–1969). Асистент в Катедрата по хирургически болести на 
МУ-Варна (1970), ст. н. сътр. ІІ ст. (1989). Ръководител на Сектор по лицево-
челюстна хирургия до (1994). Защитава кандидатска дисертация (1976) на 

тема: „Лечение на фрактурите на долната челюст“ (научен ръководител проф. П. Алтънков). 
Основните му научни разработки са посветени на проблемите на туморите и на вродените цепки 
в лицево-челюстната област. Член на дружеството на стоматолозите в България.

КЛИСАРОВА, д-р Анелия Димитрова, д.м.н., професор 
Катедра по образна диагностика, интервенционална рентгенология и 
лъчелечение, ФМ 
Ректор на МУ-Варна (2004–2012). Ръководител на Катедра „Образна 
диагностика, интервенционална рентгенология и лъчелечение“ в МУ-Варна 
Работи по различни проекти, свързани с образната диагностика и нуклеарната 
медицина, съвместно с водещи университетски центрове в Швейцария, 
Гърция и Германия. Инициатор и координатор по проекта за създаване на 
българо-швейцарско училище за рентгенови лаборанти към МК-Варна. 
Зам.-ректор по научната дейност на МУ-Варна (2000–2004). Ректор на МУ-

Варна (2004–2012). През този период създава и изгражда два нови факултета към университета 
– Факултет „Дентална медицина“ и Факултет „Фармация“. В Клиниката „Нуклеарна медицина и 
метаболитна терапия“ са въведени най-модерните технологии за първи път в България, а именно 
ПЕТ/КТ и производство на белязана с флоур 18 глюкоза [F-18] FDG – първият в България 
циклотронен комплекс, белязани простат-специфичен мембранен антиген и комплекси за 
невроендокринни тумори с галий 68. Организира множество научни форуми и партньорства с 
участието на университета на национално и международно ниво. Министър на образованието и 
науката (2013–2014). От 2016 г. е народен представител в 44 НС и зам.-председател на Комисията 
по образование и наука, член на Комисията по здравеопазване. Член на ВАК, участник в държавни 
изпитни комисии за специалност и национален консултант. Под нейно ръководство са защитени 
над 10 дисертации за научната образователна степен „доктор“. Има над 200 научни труда и 
публикации в редица международни и национални научни списания и форуми. Организатор на 
международни курсове и европейски училища по нуклеарна медицина. Носител на множество 
награди и отличия: орден „Кирил и Методи I степен“, Медик на годината, златен медал на 
Полската академия на науките, „Доктор хонорис кауза“ на Тракийския университет в Одрин, на 
Медицинския университет в Одеса, на университета „Овидиус“ в Констанца и др.

КЛЮЧКОВА, д-р Нели Сотирова, гл. асистент
Клиника по ендокринология, Обединена катедра по вътрешни болести 
Родена е на 19.01.1960 г. в София. Завършва медицина във Варна през 1985 г. Придобити 
специалности – вътрешни болести и ендокринология. Асистент в Клиниката по ендокринология 
на Обединената катедра по вътрешни болести на МУ-Варна (1985-1994). Основните й научни 
разработки са по проблемите на комбинираната терапия на захарния диабет.

КНЯЖЕВ, д-р Виктор Владимирович, д.м., доцент 
Катедра по хирургични болести, ФМ 
Роден на 25.08.1945 г. в Москва. Завършва средното си образование в гр. 
Воронеж, Русия и медицина във ВМИ – Воронеж, Русия (1968). Придобита 
специалност – обща хирургия и съдова хирургия (1974). Специализира в 
София, гр. Сегед-Унгария, Израел и Москва. Ординатор-хирург в ОРКБ – 
Варна (1968–1970). Асистент в Катедрата по хирургически болести на МУ-
Варна (1971). Доцент (1991) и ръководител на Клиниката по съдова хирургия 
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на МУ-Варна. Защитава кандидатска дисертация (1980) на тема: „Някои аспекти в патогенезата и 
лечението на остър тромбофлебит“ (научен ръководител проф. А. Стойчев). Основните научни 
направления, в които работи, са вариантите на безшевно съединение на кръвоносните съдове, 
пластиката на проксимални анастомози при феморо-дистално шънтиране и др. Съавтор е на 
монографията „Съдови заболявания“ (1998). Член на ред. съвет на сп. „Ангиология и съдова 
хирургия“. Член на 5 международни научни дружества по съдова хирургия. Републикански 
консултант по съдова хирургия.

КОБАКОВ, д-р Георги Леонидов, д.м., професор
Катедра по обща и оперативна хирургия
Роден е на 20.10.1957 г. в Гоце Делчев. Завършва гимназия в Гоце Делчев и медицина в София 
през 1981 г. Придобита специалност – хирургия. Специализира в Университетската болница 
в Хановер (Германия) и в Синсинати (Охайо, САЩ). Работи като участъков педиатър (1982) и 
ординатор в хирургичен кабинет на поликлиниката в гр. Долни Чифлик, Варненско (1984-1987), 
и ординатор в хирургическо отделение на Окръжна болница – Варна (1987-1990). Избран е за 
асистент в Катедрата по обща и оперативна хирургия на МУ-Варна през 1991 г. Основните му 
научни разработки са свързани с проблемите на хирургическото лечение на улцерозния колит.

КОБАКОВА, д-р Ина Георгиева, д.м., гл. асистент 
УС по медико-биологични науки, Катедра по клинични медицински науки, 
ФДМ
Родена 1983 г. във Варна. Завършва с отличие медицина в МУ-Варна (2008). 
Има придобита специалност по обща и клинична патология. Защитава 
дисертация (2018) на тема: „Клинико-морфологични характеристики, 
хистотипизация и корелацията им с някои молекулярни маркери при 
кожен меланом“. Гл. асистент (2018) в Катедрата по клинични медицински 
науки. Основните й професионални и научни интереси са в областта на 
аутопсионна патология, патология на глава и шия, дерматопатология. Член 
на БЛС, Българското дружество по патология, ESP, СУ-Варна. Има 15 научни 
публикации, участия в над 10 международни/национални научни конгреси.

КОБАКОВА, д-р Мая Руменова, асистент
Катедра по психиатрия и медицинска психология
Родена е на 03.05.1980 г. в гр. Ст. Загора. Завършила медицина в Медицински университет „Проф. 
д-р Параскев Стоянов” - Варна, 2004 г. От 2007 г. е асистент в Детско психиатрично отделение, 
Първа психиатрична клиника към Катедрата по психиатрия и медицинска психология. Придобита 
специалност по обща психиатрия – през 2010 г. Професионални интереси в областта на детско-
юношеската психиатрия. Член на БПА, БЛС.

КОВАЧЕВ, Димитър Емануилов, биолог, д.б., доцент
Катедра по биология, ФФ 
Роден на 7.12.1943 г. във Варна. Завършва гимназия във Варна и биология 
в СУ, специалност „Биология на човека“ (1968). Специализира в Париж, 
Солун, Лариса (Гърция). Биолог в Института по молекулярна биология, 
секция „Ензимология“ – София (1968–1970) и в Биологическия факултет на 
СДУ, Катедра по биохимия (1970–1971). Асистент в Катедрата по биология 
на МУ-Варна (1971), доцент (1991). От 1992 г. е ръководител на Катедрата 
по биология на МУ-Варна. Защитава кандидатска дисертация (1977) на 
тема: „Фракциониране на фито-хемаглутининфазеолосаксин и биологична 
характеристика на фракциите му” (научен ръководител проф. М. Цонева). 

Основните му научни разработки са насочени към изолирането и пречистването на лектини, 
проучване на нови имуноензимни диагностични методи, пречистване на биопродукти и 
получаване на антитела срещу тях и др. Съавтор на ръководство за практически упражнения по 
биология. Член на Гръцкото дружество по клинична химия и биохимия и международни научни 
дружества по биология. Проявява се и като общественик. 
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КОВАЧЕВ, д-р Емил Георгиев, д.м.н., професор 
Катедра по акушерство и гинекология, ФМ 
Завършва медицина (1998) в МУ-Варна. Придобива специалност по 
акушерство и гинекология (2003). До началото на 2016 г. работи активно, 
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“ (2011). Доцент към 
Катедрата по АГ на МУ-Варна (2012). Магистър по здравен мениджмънт 
(2007), а от 2016 г. е ръководител на Катедрата по акушерство и гинекология 

към МУ-Варна. Придобива научна степен „доктор на медицинските науки“ (2016) 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“, отпечатана 2017 г. Професор (септември 2017) към Катедрата по АГ, 
МУ-Варна. Провежда клинична специализация в Университетска болница „Барзилай“, Израел 
(2004) в областта на асистираните репродуктивни технологии и гинекологична ендоскопия и 
по гинекологична лапароскопия, ИРКАД, Страсбург (2015–2019). Републикански консултант 
по акушерство и гинекология за Североизточна България (2013–2018). Автор 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), член на редакционната колегия на 
дружеството. Член на държавна изпитна комисия за придобиване на специалност АГ, Член на 
УС 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).

КОВАЧЕВ, д-р Стефан Любомиров, д.м., доцент
Ръководител на Катедра по рентгенология и радиология
Роден е на 18.08.1946 г. в Силистра. Завършва гимназия в Силистра и 
медицина във Варна през 1972 г. Придобита специалност – рентгенология 
(1976). Специализира в София. Работи като рентгенолог в Окръжна болница 
– Силистра (1972-1976) и в МСЧ-Девня (1976-1982). Избран е за асистент 
в Катедрата по рентгенология и радиология на МУ-Варна през 1982 г. 
Хабилитиран е като доцент (1996). От 2000 г. е ръководител на катедрата. 
Защитава канд. дисертация през 1988 г. на тема “КТ при исхемични мозъчни 
инсулти” (научен ръководител проф. Хубенов). Основните му научни 
разработки са в областта на неврорентгенологията. Член е на редколегията 
на сп. ”Рентгенология и радиология”.

КОЕВ, д-р Драгомир Желязков, д.м., професор
УС по ендокринология, Втора катедра по вътрешни болести, ФМ
Роден е на 15.05.1937 г. в гр. Варна. Завършва гимназия във Варна и медицина 
в София през 1961 г. Има придобити специалности по вътрешни болести 
и ендокринология. Специализира в Унгария, Англия и Дания. Работи като 
участъков лекар в с. Суворово, Варненско (1961-1964) и клиничен ординатор 
в Катедрата по вътрешни болести и терапия на МУ-Варна (1964-1965). 
Избран е за асистент в катедрата през 1965 г. Хабилитиран е като доцент 
(1974) и професор (1996). Ръководител е на Клиниката по ендокринология 
и хематология на МУ-Варна (1974-1985). От 1985 г. е избран за директор на 
Научния институт по ендокринология, геронтология и гериатрия на МА-

София. Защитава кандидатска дисертация през 1974 г. на тема “Ренин-ангиотензивна система 
при тиреотоксикозата” (науч. ръководител проф. Бозаджиева). Основните му научни разработки 
са по проблемите на захарния диабет, инсулиновата резистентност, метаболитния синдром, 
артериалната хипертония при ендокринни заболявания и др. Под неговото научно ръководство 
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са защитени 8 кандидатски дисертации. Автор, съавтор и редактор е на монографии и учебници 
по вътрешни болести и ендокринология. Главен редактор е на рефер. журнал “Ендокринни 
заболявания” и член на редколегиите на списанията “Ендокринология”, “Практическа медицина”, 
“Кинезитерапия”, “Азербейджански диабетен журнал” и др. Председател е на Българското 
дружество по ендокринология (от 1985) и член на изп. бюро на Европейската асоциация за 
изучаване на диабета (1998-2001). Отличен е с медал “Ян Пуркиние” от Словакобохемското 
енд. дружество и с медал “Бляк Си Диаб” на организацията на диабетолозите от Черноморския 
регион за заслуги в борбата със захарния диабет. Регионален координатор за България по Сент-
Винсентската декларация за диабета към офиса на СЗО за Европа в Копенхаген.

КОЕВА-БАЛАБАНОВА, д-р Жасмина Драгомирова, асистент
Клиника по ендокринология и болести на обмяната 
Родена е на 24.02.1961 г. във Варна. В родния си град завършва езикова 
гимназия с английски език и медицина през 1986 г. Придобита специалност 
– вътрешни болести. Асистент в Клиниката по ендокринология и болести 
на обмяната на МУ-Варна (1987-1994). От 1994 г. се премества на работа във 
фармацевтична фирма в София.

КОЕВА, д-р Лидия Асенова, д.м.н., професор
УС по ендокринология, Втора катедра по вътрешни болести, ФМ
Родена е на 09.08.1937 г. в гр. Варна. Завършва гимназия във Варна и 
медицина в София през 1961 г. Има придобити специалности по вътрешни 
болести и ендокринология. Работи като ординатор във вътрешно отделение 
в Участ. болница – Суворово, Варненско (1961-1964). Избрана е за асистент 
в Катедрата по вътрешни болести и терапия на МУ-Варна през 1965 г. 
Хабилитирана е като доцент (1983) и е избрана за ръководител на Клиниката 
по ендокринология, нефрология и токсикология на филиалния Медицински 
факултет – Добрич (1983-1985). От 1985 г. е ръководител на Клиниката по 

ендокринология и болести на обмяната в обединената Катедра по вътрешни болести на МУ-Варна. 
Защитава кандидатска дисертация през 1973 г. на тема “Клинични и цитогенетични проучвания 
при хипертрофична остеоартропатия” (научен ръководител проф. Бозаджиева) и докторска 
дисертация през 1991 г. на тема ”Оптимизиране на лечението на захарния диабет (терапевтични 
и медико-социални подходи)“. През 1992 г. се хабилитира като професор. Основните й научни 
разработки са по проблемите на диагнозата и лечението на захарния диабет и неговите 
усложнения, автоимунните ендокринни заболявания, затлъстяването, остеопорозата и др. Под 
нейното научно ръководство са защитени 4 канд. дисертации (д-р Бохчелян, д-р Христозов, 
д-р Димитров, д-р Петрова). Съавтор е на монографии и на учебници по вътрешни болести и 
ендокринология. Член е на редколегията на сп. ”Ендокринология”. Член е на изпълн. бюро на 
Световната федерация по менопауза, ІDF, EASD и на Комитета по създаване и изпълнение на 
Сент-Винсентската декларация за диабета на СЗО. Гост-лектор в Гърция и Турция. Зам.-ректор 
на МУ-Варна (1994-1999).

КОЕВА, Стефка Михайлова, д.и.н., професор 
Катедра по икономика и управление на здравеопазването, ФОЗ 
Ръководител на Катедрата по икономика и управление на здравеопазването 
(2013–2017)
Завършва с отличие Първа ЕГ – Варна с преподаване на английски език 
и ИУ-Варна, специалност „Икономика и организация на туризма“. През 
2000 г. е Fulbright Scholar-in-Residence and Distinguished Visiting Professor 
of Global Studies в Gettysburg College, САЩ. Стипендиант на Кралската 
академия за наука и изкуство, Нидерландия, Институт за изследвания в 
областта на социалните и хуманитарни науки. Гост-професор в University 
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of Delaware и Gettysburg College, Пенсилвания, САЩ. Чете курсове по Здравна икономика, 
Микроикономика, Макроикономика и здраве, Сравнителни здравни системи, Икономика на 
прехода в различни висши учебни заведения в България, Европа и САЩ – University of Delaware 
(USA); Florida International University (USA); Gettysburg College (USA); Netherlands Institute for 
Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (Holland); Jagellonian University, Полша; Casa 
College, Nicosia, Cyprus; Constanta Maritime University, Констанца, Румъния и др. Автор е на три 
самостоятелни монографични изследвания: „Пазарът като спонтанен ред: приносът на Ф. А. 
Хайек“, „Австрийската икономическа школа: отличителни черти и индивидуални постижения“ и 
„Икономика на политиката: Публичният избор – икономическа теория на демокрацията“. Участва 
в колективни разработки по международни изследователски проекти: Bulgaria: Health System 
Review. Health Systems in Transition, European Observatory on Health Systems, 2012, и Bulgaria: Health 
System Review. Health Systems in Transition, European Observatory on Health Systems, 2018. Автор е 
и на множество студии и статии върху широк кръг от теми: здравна икономика, публичен избор, 
политическа икономия, икономика на прехода. Член на работен екип „Устойчивост“ по проект 
„Общи действия за планиране и прогнозиране на човешките ресурси в здравеопазването“ към 
Европейската комисия в рамките на Европейския план за действие за планиране и прогнозиране 
на човешките ресурси в здравеопазването. Член на екипа, получил колективна награда на Община 
Варна „Варна – 2013” за научни постижения в областта на обществените науки.

КОЕВА-ДИМИТРОВА, Любомира Драгомирова, д.и., доцент 
УС по здравно-икономически и финансови анализи, Катедра по икономика и 
управление на здравеопазването, ФОЗ 
Ръководител на УС „Здравно-икономически и финансови анализи“ към 
Катедрата по икономика и управление на здравеопазването от 2017 г. 
Родена през 1971 г. във Варна. Завършва с отличие ЕГ с немски език във Варна, 
ЦИПЗКПО – София (1992), специалност „Медицински лаборант“; икономика 
в ИУ (ВИНС) – Варна (1998) със специалност „Счетоводна отчетност, анализ 
и контрол на стопанската дейност“. Главен счетоводител на ЗК „Витоша-
живот“ АД, клон Варна (1998–2000). Асистент (2000) в Катедрата по здравен 

мениджмънт. Придобива специалност „Икономика на здравеопазването“ (2005). Ст. асистент 
(2005–2009), гл. асистент (2009–2016). Защитава докторска дисертация на тема „Проблеми при 
отчитане дейността на лечебните заведения“ в ИУ-Варна (2013). Доцент (2016) по „Счетоводна 
отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност“ в Катедрата по икономика и управление 
на здравеопазването. 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. Автор на монографиите „Анализ на финансовото състояние на 
диагностично-консултативните центрове – методични и приложни аспекти“, „Управленско 
счетоводство в здравните организации“, съавтор в колективни монографии „Болничен 
мениджмънт“ и „Bulgaria: Health systems review. Health Systems in Transition 2018“. Има над 60 
научни публикации, участия в научни конференции в България и чужбина, както и участия в 
национални и международни проекти. Награди: грамота за високи научни постижения от СУБ в 
областта на обществените науки за 2019 г. за изследването „Bulgaria: Health systems review. Health 
Systems in Transition 2018“. Ръководител на специализанти и докторант. Член на СУБ, Българския 
алианс по персонализирана и прецизирана медицина, БНДОЗ, Асоциация „Музарт“.

КОЖУХАРОВ, д-р Антон Георгиев, асистент 
Катедра по хирургични болести, ФМ Катедра по хирургически болести на МУ-Варна 
Роден през 1938 г. в Горна Оряховица. Завършва медицина във Варна (1965). Придобита 
специалност – ортопедия и травматология.  ординатор в ортопедично отделение на Окръжна 
болница – Варна (1966–1973). Асистент в клиниката по ортопедия и травматология на катедрата 
по хирургически болести на МУ-Варна (1973–1980). От 1980 г. е на работа в Ангола и САЩ.
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КОЖУХАРОВ, д-р Христо Василев, д.м., професор 
Катедра по психиатрия и медицинска психология, ФМ 
Роден на 20.10.1966 г. във Варна. Завършва медицина във Варна (1993). 
Специализира (1994–1996) в Катедрата по психиатрия и медицинска 
психология при МУ-Варна. Придобива специалност по психиатрия (1997) в 
МА-София. Провежда специализация по психотерапия и обща психиатрия 
(1997–1998) в Психиатричната болница в гр. Листал, Швейцария. Психиатър 
в наркологично отделение към Психиатрична клиника от 1999 г. Хоноруван 
асистент (2001) по психопатология и стратегии за справяне със зависимости 
във ВСУ. Курс по здравен мениджмънт – МУ-Варна (2000). Консултант 

по психиатрия (2003–2005) на Регионалната здравна каса – Варна. Сертификационен курс 
за ръководители на субституиращи и поддържащи програми при зависими пациенти (2008) 
в Националния център по наркомании – София. Провежда обучението по психиатрия на 
общопрактикуващите лекари и специализанти по психиатрия в МУ-Варна (от 2010). Защитава 
ОНС „доктор“ по специалност „Психиатрия“ (2010) на тема „Зависимост към хероин проучване 
на ефективността на вътреболничното лечение и последващата динамика на разстройството“. 
Доцент (2011) и професор (2017). Член на Националния експертен съвет по психиатрия (от 2019). 
Има над 100 публикации у нас и в чужбина (вкл. монография, раздели в колективни монографии 
и учебници и др.), участия в научни конгреси. Основни научни разработки - клинична 
психопатология и психиатрия, зависимото поведение, психотерапия. Член на БПА (председател, 
2012–2016), Българската медицинска асоциация.

КОЖУХАРОВА, д-р Миглена Стефанова, гл. асистент 
Катедра по пропедевтика на вътрешни болести, ФМ Катедра по физиология 
В състава на Катедра по пропедевтика на вътрешни болести 
Родена през 1955 г. във Варна. Завършва медицина във ВМИ-Варна (1979). 
Придобити специалности – вътрешни болести и онкология. Участъков 
терапевт в Добрич. Асистент в Катедрата по физиология, ВМИ-Варна (1983). 
От 1985 г. асистент в Катедрата по пропедевтика на вътрешни болести. 
Научните й проучвания са в областта на онкологията.

КОЗАРЕВ, д-р Иван Колев, д.м., доцент 
Катедра по физиология и патофизиология, ФМ Катедра по патофизиология
Основател и пръв ръководител на Катедрата по патофизиология към Филиала в Добрич (1978–
1988). Ръководител на Катедрата по патофизиология (1988–2000)
Роден на 20.01.1937 г. в с. Спасово, Добричко. Завършва гимназия в Добрич и медицина във 
ВМИ-София (1962). Придобита специалност – патофизиология (1974). Специализира в Москва 
и Санкт Петербург. Участъков лекар в с. Соколово, Добричко (1962–1966). Асистент (1966) и 
доцент (1978). Защитава кандидатска дисертация (1973) на тема: „Влияние на тимусната жлеза 
върху имуноалергичната реактивност на организма“ (научен ръководител проф. З. Кемилева). 
Под неговото научното ръководство са защитени 2 кандидатски дисертации (д-р Бекярова и 
д-р Радев) и е хабилитирана 1 научен сътрудник (доц. Бекярова). Основни научни разработки 
- влияние на тимуса върху имунните процеси, патогенезата на термичната травма и др. Автор и 
съавтор на учебници и учебни помагала. Председател на дружеството по физиологични науки – 
Варна. Член на СУБ.

КОЗМИДИС, д-р Минас Анастасиос, асистент 
УС по инфекциозни болести и паразитология, Катедра по инфекциозни 
болести, паразитология и дерматовенерология, ФМ 
Роден през 1975 г. в гр. Комотини, Гърция. Завършва медицина в МУ-Варна 
(2008). От. е Хоноруван (2017), редовен (2018) асистент по инфекциозни 
болести към Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и 
дерматовенерология. Придобива специалност по инфекциозни болести 
(2014). Специализира клинична хомеопатия в Европейската школа по 
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клинична хомеопатия (2015). Основните му професионални и научни интереси са в областта на 
ХИВ/СПИН и невроинфекции. Започва докторантура по инфекциозни болести (2020). Член на: 
EACS (European AIDS Clinical Society), UNAIDS, ISID (International Society for Infectious Diseases), 
БДИБ, с участия в международни и национални научни конгреси.

КОЗМОВ, д-р Кольо Янев, професор
Първи ръководител на Катедра по епидемиология
Роден е на 21.01.1921 г. в с. Малево, Хасковско. Завършва медицина в София 
през 1948 г. Придобита специалност – епидемиология. Специализира в 
Санкт Петербург. Работи като участъков лекар в Хасково (1949-1950), зам.-
началник и началник на отдел “Противоепидемичен” на МНЗ. Хабилитиран 
е като доцент (1962) и професор (1971). Основател и пръв ръководител 
на Катедрата по епидемиология на МУ-Варна (1962-1965). От 1965 г. 
преминава на работа в МНЗ като зав. отдел “Мед. образование” (1965-1977) 
и ръководител на Катедрата по епидемиология при Институт по заразни и 
паразитни болести – София (1977-1986). Основните му научни разработки 
са в областта на епидемиологията на вирусните инфекции.

КОЗОВСКИ, д-р Георги Иванов, асистент 
Катедра по акушерство и гинекология, ФМ 
Роден на 16.09.1968 г. в Поморие. Завършва ЕГ (немски език) и медицина 
във Варна (1996). Ординатор акушер-гинеколог в Окръжна болница – Варна 
(1996–1998) и ординатор в АГ-болница – Варна (1998–2000). Асистент в 
Катедрата по акушерство и гинекология на МУ-Варна (2000–2011). Член на 
Българското акушеро-гинекологично дружество.

КОЗОВСКИ, д-р Иван Тодоров, д.м., професор 
Катедра по акушерство и гинекология, ФМ 
Роден на 1.10.1938 г. в гр. Козлодуй. Завършва Английска гимназия в 
София и медицина в Хумболтовия университет – Берлин (1963). Придобита 
специалност – акушерство и гинекология.  Ординатор акушерогинеколог в 
Районна болница – Айтос (1965–1968), Районна болница – Поморие (1968–
1969) и завеждащ АГ отделение в болницата – Грудово (Средец) (1969–1970). 
Асистент в Катедрата по акушерство и гинекология на МУ-Варна (1970). 
Доцент (1986), ръководител на катедрата (1988–2000). Защитава кандидатска 
дисертация (1975) на тема: „Лечение на стерилитета в семейството с 

поморийска лиманна кал и луга в курорта Поморие“ (научен ръководител проф. Г. Илиев). Под 
негово ръководство са хабилитирани двама от сътрудниците му (доц. Маркова и доц. Андонов). 
Основните му научни разработки са посветени на ехографското изследване в АГ, цезаровото 
сечение, постоперативните инфекции и тяхната профилактика, урогениталните фистули и 
технологиите на асистираната репродукция. Автор е на монографиите „Оперативно акушерство“ 
и „Симптоми и синдроми в АГ“ и съавтор на учебници по акушерство и гинекология. Член 
на редколегията на сп. „Акушерство и гинекология“. Член на Американската асоциация по 
репродуктивна медицина (ААRM), на Европейската асоциация по АГ (EAGО) и зам.-председател 
на Републиканското дружество по акушерство и гинекология. Избран е за „Медик на годината“ 
(2000). Активен публицист и общественик. Общински съветник в Община Варна (1999–2001) и 
народен представител в 39-ото Народно събрание.
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КОЙНОВ, д-р Райчо, д.м.н., професор
Ръководител на Катедра по неврология и неврохирургия; зам.-ректор на 
ВМИ-Варна, зам.-декан и декан на МФ-Варна
Роден е на 18.08.1920 г. в Хасково. Завършва медицина в София (1944). 
Придобита специалност – неврология. Специализира в Москва. Военен 
лекар в Хасково (1944-1945) и в София (1945-1947). Асистент в Катедрата 
по неврология на ВМИ-София (1947-1952) и асистент в Катедрата по 
неврология на ИСУЛ-София (1952-1962). Хабилитиран е като доцент (1962) и 
професор (1966). Ръководител на Катедрата по неврология и неврохирургия 
на МУ-Варна през 1962 г., която ръководи до пенсионирането си през 1985 

г. Зам.-ректор (1970-1972), зам.-декан (1972-1973) и декан на преобразувания в Медицински 
факултет ВМИ-Варна (1973-1974). Защитава докторска дисертация през 1971 г. в Москва 
на тема “Астроцитомы высочной доли мозга (патоморфология, электронная микроскопия, 
клиника, диагностика, динамика в развитии разных опухольных формах)”. Основните му 
научни разработки са в областта на невроонкологията, възпалителните и функционални нервни 
заболявания и електронно-микроскопското изследване на мозъчните тумори в биопсичен 
материал. Под неговото научно ръководство са защитени 6 кандидатски дисертации (д-р Хубенов, 
д-р Минчев, д-р Дренски, д-р Марков, д-р Хавезова, д-р Делева) и са хабилитирани 6 негови 
научни сътрудници (проф. Хубенов, доц. Г. Марков, доц. Минчев, доц. Дренски, доц. Хавезова и 
доц. Делева). Автор е на монографията “Клиника на туморите в хипофизно-таламичната областа” 
и съавтор на още 3 монографии и 3 учебника по нервни болести.

КОЙЧЕВ, д-р Константин Павлов, д.м.н., професор 
УС по гастроентерология, хепатология и хранене, Втора катедра по 
вътрешни болести, ФМ Ръководител на Катедра по вътрешни болести 
(1972–1976) 
Роден на 22.11.1917 г. в София. Завършва гимназия и медицина в София 
(1942). Придобити специалности – вътрешни болести, кардиология и 
гастроентерология. Терапевт в Окръжна болница – Стара Загора (1943–1944), 
ординатор във вътрешно отделение на Р. болница – Чирпан (1945–1948), 
главен лекар и зав. вътрешно отделение на Р. болница – Тетевен (1948–1952). 
Научен сътрудник в Института по курортология и физиотерапия в Овча купел 

(София) (1952 ) и началник на клиниката по спешна терапия в Реп. институт по БМП „Пирогов“ 
– София (1955–1971). Доцент (1971) и професор (1975). Ръководител на Катедрата по вътрешни 
болести на МУ-Варна (1972–1976). От 1977 г. до пенсионирането си през 1982 г. е ръководител на 
Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести на ВМИ-София. Научните му разработки са 
главно в областта на гастроентерологията и по философски проблеми на медицинската наука. 
Под негово научно ръководство във Варна са защитени 3 кандидатски дисертации (д-р Златанов, 
д-р Върбанов и д-р Цончев). Автор е на монографията „Теория и практика на диагностичния 
процес“ и съавтор на учебници и ръководства по вътрешни болести. Председател на научното 
дружеството на интернистите – Варна.

КОЙЧЕВА, д-р Невена Стефанова, асистент 
Катедра по клиника на протетичната дентална медицина, ФДМ Асистент 
в Катедра „Клиника на протетичната дентална медицина“, ФДМ, МУ-
Варна от 2012 г.
Родена 1987 г. във Варна. Завършва с отличие дентална медицина в МУ-Варна 
(2012). Има придобита специалност по протетична дентална медицина. 
Основните й професионални интереси са в областта на неподвижното 
зъбопротезиране и профилактика и лечение на бруксизъм и бруксомания. 
Член на БЗС. Участия в над 10 международни/национални научни конгреси.
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КОКЕНСКИ, д-р Пламен Христов, д.м., гл. асистент 
Катедра по обща и оперативна хирургия, ФМ
Роден на 25.08.1953 г. във Велико Търново. Завършва английска ЕГ и МУ-Варна 
(1980). Придобита специалност – обща и детска хирургия. Специализира в 
София, Одеса, Залцбург и Берн. Ординатор в Отделението за анестезиология 
и реанимация в Р. болница – Кубрат (1980–1983) и в спешния хирургически 
кабинет на ОРКБ-Варна (1983–1984). Редовен аспирант в ОДК болница – 
Одеса (1984–1988). Асистент в Клиниката по детска хирургия на Катедрата по 
обща и оперативна хирургия на МУ-Варна (1989-2017). Защитава кандидатска 
дисертация (1988) в Одеса на тема: „Магнитофореза с антибиотичен коктейл 
при лечението на гнойно-възпалителни процеси на меките тъкани на 

новороденото” (научен ръководител проф. Л. Прокоповна). Основните му научни разработки са 
в областта на неонаталната и спешната детска хирургия. Член на международното дружество по 
детска хирургия.

КОКОШАРОВ, д-р Петър Николов, д.м., доцент
Катедра по инфекциозни болести
Роден е на 11.05.1929 г. в Плевен. Завършва гимназия в Плевен и медицина в София през 1954 г. 
Придобита специалност – епидемиология. Специализира в София. Работи като военен лекар – 
епидемиолог, в Долен Чифлик, Варненско и Сливен (1954-1962). Избран е за асистент в Катедрата 
по епидемиология на МУ-Варна през 1962 г. Хабилитиран е като доцент през 1981 г. Ръководител 
на секцията по епидемиология на Катедрата по инфекциозни болести на Университета от 1962 г. 
до пенсионирането си през 1989 г. Защитава канд. дисертация през 1979 г. на тема “Проучвания 
върху епидемиологията на вирусния хепатит във Варненски окръг” (научен ръководител проф. 
В. Зозиков). Основните научни проблеми, които разработва, са в областта на епидемиологията 
на инфекциозни болести, имунопрофилактиката, дезинфекционния режим и др. Съавтор е на 
учебник по епидемиология. Член на СУБ. Починал е на 24.04.1991 г.

КОКОШЯН, д-р Мари Саркис, д.м., доцент
УС по белодробни болести, Първа катедра по вътрешни болести, ФМ
Родена е на 09.08.1947 г. в гр. Добрич. Завършва гимназия в Добрич и 
медицина във Варна през 1971 г. Има придобити специалности по вътрешни 
болести (1977) и пневмология и фтизиатрия (1982). Работи като ординатор 
във вътрешно отделение на Окръжна болница – Добрич (1972-1977). 
Избрана е за асистент в Клиниката по ендокринология (1977) и в Клиниката 
по белодробни болести на МУ-Варна през 1978 г. Хабилитирана е като доцент 
в клиниката през 1996 г. Защитава кандидатска дисертация през 1991 г. на 
тема “Диагностични и терапевтични възможности на фибробронхоскопията 
при възпалителни белодробни заболявания” (научен ръководител проф. 
З. Златанов). Основните научни проблеми, които разработва, са в областта 

на възпалителните белодробни заболявания, бронхоскопската диагностика и белодробната 
туберкулоза. Секретар е на Научното дружество по пневмология и фтизиатрия (Варна) и член на 
асоциация “Сърце-бял дроб”. Преподавател по вътрешни болести в Медицински колеж – Добрич.

КОЛАРОВ, д-р Николай Петров, д.м., гл. асистент 
Катедра по ортопедия и травматология, ФМ 
Роден на 28.07.1963г. във Варна, България. Завършва МУ-Варна (1989). 
Специализира ортопедия и травматология (от 1990). Асистент (2012) към 
Катедра по ортопедия и травматология на МУ-Варна. Придобива специалност 
„Ортопедия и травматология“ (1997). Гл. асистент (от 2018) към Катедра по 
ортопедия и травматология към МУ-Варна. Защитава докторантура (2017) 
към МУ-Варна на тема: „Еднополюсно ендопротезиране като метод на 
лечение след фрактура на бедрената шийка при възрастни пациенти“.
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КОЛАРОВ, д-р Росен Господинов, д.м., професор 
Катедра по орална хирургия, ФДМ 
Роден на 10.06.1959 г. в София. Завършва стоматология в СФ-София 
(1984). Участъков стоматолог в с. Дибич, обл. Шумен (1984–85) г. Асистент 
(1985) в Катедрата по хирургична стоматология на СФ-София. Преминава 
последователно през старши и гл. асистент. Защитава дисертация (2005) 
на тема: „Социално-медицински аспекти при синдром на Сьогрен“. Доцент 
(2007) с диплома от ВАК по хирургична стоматология. От 2013 г. преподава в 
МУ-Варна – ФДМ. Доцент (2014), професор (2018) по ЛЧХ към Катедрата по 
ОЛЧХ на ФДМ към МУ-Варна. От 2014 г. е професор и в Национална спортна 

академия „Васил Левски“. Води лекционен курс на студенти по логопедия в Нов български 
университет – София. Притежава специалности по: хирургична стоматология (1989), лицево-
челюстна хирургия (1991), социална медицина и здравен мениджмънт (2007), обща стоматология 
(2008). Има проведени курсове: „Педагогика на висшето медицинско образование“, „Основи 
на болничното управление“, „Анализ, прогнозиране и управление на болничния капацитет“, 
„Качество в лечебната помощ“, „Основи на болничното управление“, „Болнични информационни 
системи“, „Обучение по болнично управление“ – курс в рамките на българо-швейцарски проект, 
„Болничен мениджмънт и управленско счетоводство за целите на кейс-микс подхода“, „Лицева 
травма“, „Анапластология. Съвременни методи и материали за възстановяване на тежки 
дефекти в лицево-челюстната област“, „Съвременни методи в лицево-челюстната, пластично 
възстановителна и естетична хирургия“, „Микроваскуларна хирургия“, Ортогнатична хирургия“, 
„Бимаксиларна и краниофациална хирургия“. Експерт по акредитация на лечебни заведения (от 
2001). Управител на Специализирана болница за активно лечение по лицево-челюстна хирургия 
(2001–2015). Национален консултант по ЛЧХ (2008–2017). От 2015 г. работи в Изпълнителна 
агенция „Медицински надзор“, като държавен инспектор. Автор и съавтор е в над 100 научни 
труда, измежду които монография, учебници и учебни помагала. Цитиран над 250 пъти в наши 
и международни научни издания. Член на редколегиите на списанията: „Scripta Scientifica 
Medicinae Dentalis“, „Medinform“, „Медицински преглед“, „Топ медика“. Завършва Българско 
училище за политика с тема: „Власт, демокрация и етика в управлението“. Учредител и дълги 
години председател на Управителният съвет на дружество „SOS Детски селища в България“. 
Фотограф-художник от 1990 г. Фотографският му опит е повече от 40 години. Има участие в над 
80 национални и международни фотографски изложби и е носител на над 30 награди, между 
които в Япония, САЩ, Македония, Сърбия и в други страни. Автор на над 20 самостоятелни 
изложби, представяни в България, Франция, Полша и Австрия. Има десетки публикации в нашия 
и международния печат. Негови снимки са притежание на Музея за пресфотография в Осло и на 
Музея за изобразителни изкуства „А. С. Пушкин“ в Москва. Издава книгите с фотографии: „Лица, 
съдби, нрави“ – Институт за съвременно изкуство, София, 2010 г., „25 мига от детството“, София, 
2018 г. Дълги години е преподавател в Нов български университет – департамент „Визуални 
изкуства“. Води дисциплините „Повърхности, структури и детайл“ и „Фотодокументалистика“. 
В СУ преподава „Фотодокументалистика“. Многократно участва в журита на фотографски 
конкурси. Учредител и член на Фотографска академия „Янка Кюркчиева“ и е носител на 
статуетката на Академията.

КОЛАРОВА-ДИМИТРОВА, д-р Миглена Асенова, д.м., гл. асистент 
УС по епидемиология, Катедра по хигиена и епидемиология, ФОЗ 
Роден на 28.09.1972 г. във Варна. Завършва медицина във ВМИ-Варна (1996). 
Участъков терапевт в ОРБК I ВПО – Шумен (1996–1997). Лекар-специализант 
в ББАЛ – Варна към ВМА-София и МБАЛ „Св. Марина“ (1998–2002). 
Придобива специалност по вътрешни болести (2003). Лекар ординатор 
в АМЦСМП „Д-р Емилова“ (2003–2009). Старши и главен инспектор в 
дирекция НЗБ, отдел ПЕК на РЗИ – Варна (2009–2015). Ръководител на 
звена: Сексуално-преносими инфекции (СПИ) и Покривни инфекции, 
Вътреболнични инфекции (ИСМО), Въздушно-капкови инфекции (ВКИ), 

ДДД. Консултант в КАБКИС (кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване 
за СПИН). Координатор на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН, туберкулоза и 
СПИ“ (2009–2015) за Варна. Координатор на функционалните звена на Компонент 1 и 3 (ТБК, 
СПИН, СПИ) на Програмата за превенция и контрол на ХИВ/СПИН. Регионален координатор 
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на Национална програма за профилактика и контрол на векторно-предавани трансмисивни 
инфекции (2014–2018). Консултант в КАБКИС, епидемиолог по компонент 1 и 3. Придобива 
специалност по епидемиология на инфекциозните болести (2013). Асистент (2015) в Катедра 
„Хигиена и епидемиология“, ФОЗ на МУ-Варна, където извършва преподавателска дейност. 
Защитава дисертационен труд (2019) на тема „Състояние и перспективи на епидемиологичния 
надзор и контрол на HIV/СПИН във Варненска област“. Гл. асистент (2020). Има над 30 научни 
публикации и 15 участия в научни форуми в страната. Основните научни интереси и разработки са 
в областите: епидемиология на: полово-преносими инфекции и HIV/СПИН; покривни инфекции, 
неинфекциозни заболявания. Членува в БЛС, Българското научно дружество по епидемиология 
на инфекциозните и неинфекциозните болести, БАОЗ. Преминава множество курсове за 
следдипломно обучение към НЦЗПБ, Докторантско училище, езикови и за дезинфектор. Владее 
английски и руски езици. 

КОЛЕВ, Живко Стойков, д.оз., гл. асистент 
Катедра по организация и икономика на фармацията, ФФ 
Роден през 1969 г. в гр. Разград. Завършва ПМИ „И.П. Павлов“ – Русе със 
специалност медицински фелдшер. Има магистърски степени „Публична 
администрация“ от ВСУ и „Здравен мениджмънт“ от МУ-Варна. Придобити 
специалност по „Икономика на здравеопазването“ и докторска степен в 
научна специалност „Управление на общественото здраве“ (2019). Има и 
богат практически опит във фармацевтичната сфера. Научните му интереси 
са в областта на фармакоикономиката и фармацевтичния маркетинг. Член на 
БАОЗ. Има над 30 публикации в България и чужбина, и повече от 30 участия 
в български и международни научни конференции. 

КОЛЕВ, Илиян Николов, д.х., доцент 
Катедра по фармацевтична химия, ФФ 
Роден на 28 октомври 1981 г. в Шумен. Завършва бакалавър в ШУ „Еп. К. 
Преславски“ Придобива магистърска степен по специалността „Органична 
химия“ в СУ (2006). По време на следването си постъпва на работа като 
химик в Института по органична химия с Център по фитохимия при БАН, 
където защитава редовна докторантура (2011). Кариерата си продължава 
в лабораторията по „Медико-биологични изследвания“ към Института 
по молекулярна биология „Акад. Румен Цанев“ – БАН. Преподавател във 
ФФ към МУ-Варна (2013). Лектор по дисциплините Органична химия, 

Фармацевтичен анализ и Фармацевтична химия. Областите на научните му интереси и изследвания 
са фокусирани предимно в: синтеза на нови органични, неорганични и хибридни материали, 
вкл. нано-, мезо- и микроструктурирани обекти; сензорен и органичен качествен и количествен 
анализ; хетерогенен катализ; инфрачервена спектроскопия и редица други интердисциплинарни 
химико-биологични, физични и фармакохимични направления. Автор и съавтор на/в научни 
ръкописи, представени в едни от най-престижните химични и фармацевтични международни 
периодики – Talanta, International Journal of Pharmaceutics, Sensors and Actuators B: Chemical, 
Journal of Molecular Structure, Journal of Materials Science: Materials in Medicine и пр.

КОЛЕВ, д-р Злати Йовчев, д.м., асистент 
Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология, ФМ 
Роден на 30.10.1939 г. в с. Моравка, Търговищко. Завършва гимназия в гр. Омуртаг и медицина във 
Варна (1965). Придобити специалности – патология (1970) и цитопатология и онкология (1996). 
Специализира в София. Зав. патоанатомично отделение на Окръжна болница – Търговище (1965–
1971). Асистент в Катедрата по патология на МУ-Варна (1972). Защитава кандидатска дисертация 
(1981) на тема „Муковисцидоза (морфология, форми и патогенеза)“ (научен ръководител проф. М. 
Златева). Основните му научни разработки са свързани с детската патология и онкопатологията. 
Съавтор е на монографията „Муковисцидоза“. От 1992 г. преминава на работа като зав. отделение 
по хисто- и цитопатология на Онкологичния диспансер – Варна.
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КОЛЕВ, д-р Никола Йорданов, д.м.н., професор 
Катедра по обща и оперативна хирургия, ФМ
Ръководител на Катедра по обща и оперативна хирургия (2012-2020)
Завършва медицина в Медицински университет – Варна (1998). Придобива 
специалност по хирургия (2003). Защитава дисертационен труд на тема 
„Клинично значение на интраоперативното маркиране на сентинелни 
лимфни възли при колоректален рак“, а през 2012г. след защита на 
дисертационен труд „Рак на ректума - съвременно хирургично поведение“ 
е избран за „Професор“. Проф. Колев е най-младият доцент и професор в 
областта на хирургията в България. В периода 2012-2020 г. е ръководител 

на Катедра по обща и оперативна хирургия в МУ-Варна. Специализира в областите висцерална 
хирургия; колоректална хирургия; хирургия на черния дроб, жлъчни пътища и панкреаса; 
онкологична хирургия; миниинвазивна, ендоскопска и лапароскопска хирургия; миниинвазивна 
хирургия на хранопровод; интраоперативна и ендоректална ехография; торакоскопска хирургия; 
роботизирана хирургия. Проведени специализации във водещи световни центрове в САЩ, 
Великобритания, Швейцария, Италия, Германия, Южна Корея и Словения. Научната му дейност 
е представена в 310 научни статии и съобщения в страната и чужбина, оценени с личен Impact 
Factor – 57, а общият Impact Factor e 97. Под негово ръководство е извършена първата в България 
портална венозна емболизация при напреднали стадии на чернодробни метастази. С екип от 
инвазивни рентгенолози извършва термоаблация при чернодробни метастази и първични 
тумори, а също така и уникална за страната трансартериална хемоемболизация (transarterial 
chemoembolization – TACE). Участва в развитието на модерна методика за лечение на ранен 
ректален рак – субмукозна дисекция, която започна да се прилага от 2012 г.  Лауреат е на наградата 
Ingeborg Hörhager от международен конгрес на Европейската федерация за колоректален 
карцином (2013) за заслуги в областта на колоректалната хирургия. Отличен е с награда на Eurasian 
Colorectal Technologies Association за постижения в областта на онкохирургична стратегия в 
лечението на колоректален рак. От 2006 г. е член на комисия по информационно осигуряване и 
изграждане на болнична информационна система към УМБАЛ „Св. Марина” – Варна. Участва в 
екип за разработка на софтуер и въвеждане на методики за гласово разпознаване на български 
език при интраоперативно управление на хирургична апаратура. Член е на Български лекарски 
съюз, Българско хирургично дружество и Съюз на учените в България. 

КОЛЕВ, д-р Николай Димитров, д.м., доцент 
Катедра по акушерство и гинекология, ФМ 
Роден през 1968 г. в Варна. Завършва с отличие медицина в МУ-Варна (1994). 
Има придобита специалност по акушерство и гинекология. Преподавател в 
Катедрата по акушерство и гинекология в МУ-Варна от 2014 г. Провежда редица 
курсова за повишаване на квалификацията в областта на ултразвуковата 
диагностика. Основните му професионални и научни интереси са в областта 
на акушерството и гинекологията, УЗД диагностика, предтерминно раждане, 
съвременни биомаркери. Има над 30 научни публикации, участия в над 20 
международни/национални научни конгреси. 

КОЛЕВА, д-р Красимира Иванова, асистент 
Катедра по педиатрия, ФМ 
Родена на 17 юни 1966 г. Завършва медицина в МУ-Варна (1993). Работи в 
МЦ „Баромедик“ (1999–2005). Ординатор в детските клиники към УМБАЛ 
„Св. Марина“ (2007). Има придобити специалности по педиатрия и детска 
гастроентерология. Редовен асистент към Катедрата, свободен докторант 
(2018) на тема: „Някои съвременни диагностични аспекти на възпалителните 
чревни заболявания при деца и юноши“. От 2020 г. е член на Академичния 
съвет на МУ-Варна. Има публикации и участия в национални и международни 
списания, конгреси, конференции. Основните интереси и теми, по които 
работи, са в областта на възпалителните чревни заболявания, функционални 

гастроинтестинални заболявания, целиакия, хранителна алергия, хронични вирусни хепатити. 
Член на БПА, БЛС, Българско дружество по генетика и геномика на човека, ЕCCO, ESPGHAN.
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КОЛЕВА, д-р Майя Деянова, д.м., асистент 
Катедра по консервативно зъболечение и орална патология, Факултет по 
дентална 
Родена на 15.05.1986 г. във Варна. Завършва дентална медицина във 
ФДМ, МУ-Варна (2011). Асистент (2011) в Катедра „Консервативно 
зъболечение и детска дентална медицина“ към ФДМ на МУ-Варна, а 
от 2013 г. – новосформираната Катедра „Консервативно зъболечение и 
орална патология“. Защитава дисертация (2020) на тема „Зъбна ерозия – 
епидемиология, клинични особености, лечение и профилактика на ранните 
стадии“, с научен ръководител проф. д-р Сл. Димитров. Има призната 

специалност по оперативно зъболечение и ендодонтия от 2015 г. Има 13 публикации и 5 участия 
в научни конгреси. Член на БЗС.

КОЛЕВА, Мария Георгиева, маг.-фарм.
Катедра по фармакология, токсикология и фармакотерапия, ФФ; 
ръководител аптека
Родена през 1982 г. Завършила с отличие специалност Фармация в МУ-
Варна през 2016 г. и оттогава е в състава на Катедрата по фармакология, 
токсикология и фармакотерапия в университета. 

КОЛОВА, д-р Пенка Любенова, гл. асистент 
Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология, 
ФМ
Родена на 25.07.1953 г. в с. Бутан (община Враца). Завършва медицина в МУ-
Варна (1977). Терапевт и патолог в Общинска болница – Кубрат (1978–1979). 
Асистент в Катедрата по патоанатомия на МУ-Варна (1979). Придобита 
специалност по патоанатомия (1986) Разработва проблеми на детската, 
лимфната и костномозъчната патология.

КОЛЕВА, д-р Румина Пламенова, асистент 
УС по нефрология, хемодиализа и токсикология, Втора катедра по вътрешни 
болести, ФМ 
Родена през 1993 г. във Варна. Завършва МУ-Варна (2019). Асистент (2020) 
към УС нефрология, хемодиализа и токсикология. Член на БЛС и Българското 
дружество по нефрология.

КОМАРЕВА, д-р Велина Георгиева, ст. асистент
Катедра по очни болести, Медицински факултет – Добрич 
Родена е на 07.05.1957 г. в Ямбол. Завършва гимназия в Ямбол и медицина в МУ-Варна (филиален 
Медицински факултет – Добрич) през 1982 г. Придобита специалност – очни болести (1987). 
Работи като ординатор в Психодиспансера – Добрич (1982). Асистент в Катедрата по очни болести 
на филиалния Медицински факултет в Добрич (1983-1993). Основните й научни разработки са по 
въпросите на слъзната секреция. От 1993 г. работи като специалист офталмолог в ДКЦ-Добрич. 
Член е на управителния съвет на РЛС-Добрич.
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КОНДАКОВА, д-р Миряна Димитрова, асистент 
Катедра по образна диагностика, интервенционална рентгенология и 
лъчелечение, ФМ 
Родена на 8.10.1987 г. във Варна. Завършва хуманитарна гимназия във Варна 
(2006) и медицина в МУ-Варна (2012). През 2013 г. започва специализация 
по образна диагностика с база УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. От октомври 
2014 г асистент в Катедрата по образна диагностика, интервенционална 
рентгенология и лъчелечение. От октомври 2020 г. започва докторантура в 
сферата на специалността. Професионални и научни интереси -педиатрична 
образна диагностика и онкология. Член на БАР и ESR.

КОНДЕВ, д-р Тони Димитров, д.м., асистент 
УС по неврохирургия, Катедра по неврохирургия и УНГ болести, ФМ 
Роден на 26.10.1985 г. в гр. Усогорск, Русия. Завършва ПМГ „Акад. Н. Обрешков“ 
– Бургас (2004) с отличие, медицина в Тракийски университет, Медицински 
факултет, Стара Загора (2010). Лекар ординатор в СПО на МБАЛ-Бургас 
(2010–2012). От 2012 г. работи в Клиника по неврохирургия на УМБАЛ „Св. 
Марина“ - Варна. Асистент (2017) в катедра „Неврохирургия и УНГ болести“ 
към МУ-Варна. От 2018 г. е с призната специалност по неврохирургия. 
Защитава докторска дисертация (2020) на тема „Ултразвук асистирана 
оценка на степента на декомпресия при лумбална спинална стеноза“ с научен 

ръководител доц. д-р Тони Аврамов, д.м. По време на специализацията си по неврохирургия 
и като специалист неврохирург посещава множество курсове, конгреси и симпозиуми в САЩ, 
Япония, Италия, Полша, България, Румъния, Сърбия, Хърватска, Северна Македония. Като 
специализант по неврохирургия e награден със стипендия от Световното дружество по детска 
неврохирургия (ISPN) и взима участие в Световния конгрес по детска неврохирургия (2017) в 
Денвър, САЩ (45th Annual Meeting of International Society for Pediatric Neurosurgery Denver, USA, 
October 8–12, 2017). Член на Българското дружество по неврохирургия и на международното 
дружество по спинална хирургия AoSpine. Автор е на множество публикации в областта на 
неврохирургията в международни и български научни списания. 

КОНСТАНТИНОВ, д-р Никола Иванов, професор.
Ръководител на Катедра по очни болести
Роден е на 18.11.1920 г. в гр. Кюстендил. Завършва Полукласическа 
мъжка гимназия в гр. Варна (1939) и медицина в Медицински факултет 
на Софийския държавен университет (1944). Придобита специалност – 
офталмология (1961). Специализира в ИСУЛ-София (1950-1954). Работи 
като участъков лекар в с. Антоново, Търговищко (1946-1950) и клиничен 
ординатор в очно отделение на ИСУЛ-София (1950-1954). Избран е за 
асистент в Катедрата по очни болести на ИСУЛ-София през 1954 г., доцент 
и ръководител на Катедрата по очни болести на МУ-Варна (1968-1973) и 

професор – ръководител на същата катедра (1973-1979). От 1980 г. до пенсионирането му през 
1986 г. е ръководител на Катедрата по очни болести на ИЛЧГ-София. Научен ръководител на 
6 кандидатски дисертации (д-р Пенчева, д-р Контрова, д-р Джасън-Сирия, д-р Хюсеин-Кувейт, 
д-р Мустафа Хак-Бангладеш и д-р Шандури-Бангладеш). Основните научни проблеми, които 
разработва, са свързани с ендогенните увеити, микрохирургията на окото, кератопластиката и 
кератопротезирането. Въвежда за първи път в България присаждане на изкуствена роговица 
на окото. Автор и съавтор е на монографиите “Клинична рефракция”, “Заболявания на увеята”, 
“Микрохирургия на окото”, “Офталмоневрология”, както и на учебника по очни болести за 
студенти. Заместник главен редактор на сп. ”Офталмология” и член на редколегията на списание 
“Офталмологичен преглед”. Почетен член на Европейския съвет по офталмология (1986), почетен 
член на научното общество “Пуркиние” – Чехия и член на Научното дружество по офталмология 
на бившата ГДР. Секретар на Научното дружество по офталмология в България (1954-1967) и 
председател на Българското североизточно научно дружество на очните лекари – Варна (1968-
1978). 
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КОНСТАНТИНОВ, д-р Румен Петров, д.м., професор 
УС по епидемиология, Катедра по хигиена и епидемиология, ФОЗ 
Роден на 21.02.1954 г. в София. Завършва ІІІ гимназия – Варна и медицина 
в МУ-Варна (1977). Редовен асистент (1980) по епидемиология, ст. асистент 
(1983), гл. асистент (1985) в Катедра по инфекциозни болести и епидемиология, 
УС по епидемиология. Придобита специалност „Епидемиология“ (1983). 
Защитава дисертационен труд (2010) на тема „Нови и наново появяващи 
се зоонозни кърлежовопреносими инфекции в Черноморския район на 
Р България ( епидемиологични, екологични, социално-икономически 
проучвания)“. Доцент (2011). Специализира в МА и НЦЗПБ – София по 

проблемите на: вирусните хепатити и рубеола, вътреболнични инфекции, превенция на СПИН, 
по Европейска програма за обучение по приложна епидемиология, основен курс по инфекциозни 
болести, педагогически курс „To learn how to teach“ и др. Има издадени 2 монографии и е автор в 2 
национални учебника по епидемиология, над 50 пълнотекстови научни публикации и 53 участия 
в научни конгреси и конференции. Тематичните направления на научноизследователската 
дейност включват обща теория на епидемиологията, теоретична и приложна епидемиология 
на новопоявяващите се и възвръщащи се инфекции, епидемиология на зоонозните инфекции 
(кръвно-трансмисивни), инфекции на дихателните пътища, чревните инфекции, вирусните 
хепатити, епидемиология на инфекции свързани с медицинското обслужване (ИСМО-ВБИ), 
имунопрофилактика, дезинфекция, дезинсекция и дератизация и др. Член на СУБ, БЛС, научно 
дружество по епидемиология. Участие в проекти: „Особености на епидемичния процес при 
зоонозите във Варненски регион” 2002 г.

КОНСТАНТИНОВА, д-р Виолета Малинова, ст. асистент
Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология, ФМ 
Родена на 13.05.1949 г. във Варна. Завършва МГ във Варна и след това учи 1 година като студентка 
по френска филология в СУ. Завършва медицина в МУ-Варна (1976). Асистент в Катедрата по 
патоанатомия на МУ-Плевен (1977). След 2 години е преместена като асистент във филиалната 
катедра по патоанатомия в Добрич, а от 1982 г. е ст. асистент в Катедрата по патоанатомия на МУ-
Варна. Има придобита специалност по патология от 1981 г.

КОНСТАНТИНОВА, д-р Десислава Атанасова, д.м., доцент 
Катедра по дентално материалознание и пропедевтика на протетична 
дентална медицина, ФДМ 
Родена 1972 г. във Варна. Завършва с отличие стоматология в МУ-Пловдив 
(1997). Има придобита специалност по протетична дентална медицина. 
Доцент в Катедра „Дентално материалознание и пропедевтика на 
протетичната дентална медицина“, ФДМ, МУ-Варна (от 2008). Основните 
й професионални и научни интереси са в областта на неподвижното и 
подвижното зъбопротезиране, функциониране на дъвкателния апарат и 
свързаните с това процеси на хранене и храносмилане. Внедрени методики 

и иновации в практиката: два регистрирани полезни модела в Патентно ведомство в България 
(2018). Има над 70 научни публикации, участия в над 40 международни/национални научни 
конгреси. Член на: БЗС, БДДМ, СУБ.

КОНСТАНТИНОВА, д-р Димитрина Христова, гл. асистент 
Катедра по медицинска генетика, ФМ 
Родена 1956 г. във Варна. Завършва езикова гимназия и медицина във Варна 
(1981). Асистент (1982) по медицинска генетика в структурите на МУ-
Варна: Централна научноизследователска лаборатория, Медико-генетичен 
консултативен център, УНС по медицинска генетика към Катедрата по 
педиатрия и медицинска генетика, Катедра по медицинска генетика. Гл. 
асистент в Лабораторията по медицинска генетика УМБАЛ „Св. Марина“ – 
Варна (2008–2018). Придобита специалност по медицинска генетика (1986). 
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Специализира в Холандия. Научните й разработки са предимно в областта на проблемите на 
семейства с репродуктивни неблагополучия, пациенти с муковисцидоза, болест на Wilson и 
таласемия. Член на БДГГЧ.

КОНТРОВА, д-р Евгения Димитрова, д.м., доцент
Ръководител на Катедра по очни болести
Родена е на 18.10.1946 г. в гр. Варна. Завършва гимназия във Варна и 
медицина в МУ-Варна през 1971 г. Придобита специалност – офталмология 
(1975). Избрана е за стажант-асистент веднага след завършване на висшето 
си образование и по-късно за асистент в Катедрата по очни болести на 
МУ-Варна (1972-1996). Хабилитирана е като доцент през 1996 г., а от 2000 
г. е ръководител на катедрата. Защитава кандидатска дисертация през 1990 
г. на тема “Приложение на магнитотерапията при херпетични кератити 
и травматични увреждания на роговицата” (научен ръководител доц. Д. 

Пенчева). Основните научни проблеми, които разработва, са от областа на офталмопедиатрията, 
диабетната ретинопатия, физиотерапията в офталмологията и др. Член е на редколегията на 
списание “Реферативен бюлетин по офталмология” и на списание “Български офталмологичен 
преглед”. Председател е на Североизточното научно дружество по офталмология. Член е на СНС 
по офталмология и оториноларингология на ВАК.

КОРНОВСКИ, д-р Борис Иванов, д.м., доцент 
Катедра по обща и оперативна хирургия, ФМ 
Роден на 8.10.1937 г. в с. Ставерци, Плевенско. Завършва гимназия във Варна 
и медицина в София (1962). Придобита специалност – обща хирургия. 
Специализира в София и Москва. Ординатор-хирург в Окръжна болница 
– Добрич (1962–1964), зав. хирургическо отделение на Районна болница – 
Каварна (1964–1967) и ординатор-хирург в Градска болница – Варна (1967). 
Асистент в Катедрата по обща и оперативна хирургия на МУ-Варна (1968). 
Хабилитиран като доцент 1989 г. Ръководител на ІІ клиника по коремна 
хирургия на катедрата. Защитава кандидатска дисертация (1982) на тема: 

„Механичен шев в стомашно-чревния тракт“ (научни ръководители проф. А. Стойчев и проф. 
Г. Георгиев). Основните научни проблеми, които е разработвал, са в областта на хирургията на 
стомаха и хранопровода. Член на Научното дружество по хирургия, Балканското онкологично 
дружество, Интернационалното гастрохирургическо дружество и Международната асоциация по 
заболяванията на хранопровода. Главен лекар на Окръжна болница – Варна (1992–1993). Активен 
общественик. Председател на БЛС – Варна (1994–1998), член на Националния управителен съвет 
на БЛС (1994–1998) и член на Висшия медицински съвет при МЗ. От 2000 г. е зам.-кмет на община 
Варна.

КОРНОВСКИ, д-р Владимир Борисов, д.м., асистент 
Катедра по сърдечно-съдова хирургия и ангиология, ФМ 
Завършва медицина в МУ-Варна(2002). Има защитени специалности по 
хирургия и кардиохирургия. Хирург в хирургичното отделение на МБАЛ „Св. 
Анна“, хирург в Клиниката по кардиохирургия (2005–2019). Асистент към 
Катедрата по спешна хирургия (2003–2005), към Катедрата по хирургични 
болести (2005–2018), а от 2018 до 2019 – към Катедра по сърдечно-
съдова хирургия и ангиология, където придобива ОНС „доктор“. Член на 
Българското дружество по кардиохирургия и на Асоциацията по гръдна и 
сърдечно-съдова хирургия, както и на EACTS. 
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КОРНОВСКИ, д-р Стефан Борисов, асистент 
Катедра по хирургични болести, ФМ 
Роден на 22.02.1962 г. в гр. Левски, Плевенско. Завършва езикова гимназия 
(английски език) и медицина във Варна (1987). Придобити специалности – 
хирургия (1993) и гръдна хирургия (2000). Специализира в Израел, Холандия 
и Австрия. Ординатор-хирург в Р. болница Нови Пазар (1987–1990) и 
ординатор-хирург в Окръжна болница – Варна (1990). Аспирант в Катедрата 
по пропедевтика на хирургически болести на МУ-Варна (1991–1993). Асистент 
в Клиниката по гръдна хирургия при Катедрата по хирургически болести на 
МУ-Варна (1993). Основни научни разработки - хирургическо лечение на 
заболяванията на хранопровода, белия дроб, млечната и щитовидната жлеза.

КОРНОВСКИ, д-р Явор Димитров, д.м.н., професор 
Катедра по здравни грижи, Филиал Шумен 
Ръководител Катедра ,,Здравни грижи“, Филиал Шумен (от 2015) 
Роден през 1971 г. в гр. Дулово. Завършва с отличие медицина в МУ-
Варна (1996). Има придобити специалности,,Акушерство и гинекология“ 
и,,Онкология“. Основните му професионални и научни интереси са в областта 
на онкогинекологията, тазовата и гинекологична хирургия и профилактиката 
на рака на маточната шийка. Член БДАГ, БАОГ (Българска асоциация по 
онкогинекология), ESGO (Европейска асоциация по онкогинекология), 
Държавната изпитна комисия за придобиване на специалност по АГ. Има 

над 230 научни труда, включително многобройни пленарни лекции и доклади на национални 
и международни научни конгреси. Под негово ръководство са защитени 4 дисертации. Член 
на УС на Българското дружество по акушерство и гинекология; член на Експертния съвет по 
акушерство и гинекология към МЗ, Национален консултант по АГ на НЗОК. Член на редколегиите 
на сп.,,Акушерство и гинекология“, както и на румънското списание ,,GINECO.EU“.

КОСЕВ, д-р Петър Атанасов, асистент
Катедра по обща медицина и клинична лаборатория, ФМ 
Роден на 25.04.1984 г. във Варна. Завършва МГ-Варна (2003) и магистър по 
медицина във Варна (2009). Ординатор в Клиниката по нефрология, Сектор 
„Трансплантации“, а от 2010 г. в Клиниката по „Урология“ в УМБАЛ „Св. 
Марина“ ЕАД. Работи в Клиниката по урология в МБАЛ „Св. Анна“ – Варна. 
Специализации: представител (посланик) за България по Програма „Еразъм“ 
на Европейската комисия за висше образование за академичната 2008/2009 
г. Провежда преддипломен стаж по урология, хирургия и педиатрия в 
Университетска болница в Бари, Италия (2009). Придобита специалност: 

урология (2016). Асистент (2015) в Катедра по ОМ в МУ-Варна. Докторант (от 2019) с разкрита 
процедура на тема „Особености, диагностиен подход и стратегия при лечение на пациенти с 
пионефроза. Анализ на хоспитализирани болни за 5-годишен период“. Публикации: над 40 
научни статии и над 20 участия в международни и национални научни конгреси. Членство: 
БЛС; Европейската асоциация по урология (EAU); Българската асоциация на младите уролози; 
EURACT (European Academy of Teachers in General Practice and Family Medicine).

КОСЕВА, Павлина, химик
Катедра по фармацевтична химия, ФФ
Завършва специалност „Индустриален мениджмънт“ в Технически 
университет – Варна (1996). Завършва Медицински колеж – Варна със 
специалност „Помощник-фармацевт“ (2012). От 2013 г. работи като химичен 
лаборант в Медицински университет – Варна. През 2016 г. завършва 
магистърска програма „Органична химия“ в Шуменски университет 
„Константин Преславски“. От 2017 г. работи като химик.
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КОСТАДИНОВ, д-р Георги Стефанов, асистент 
УС по пропедевтика на протетичната дентална медицина, Катедра по 
дентално материалознание и пропедевтика на протетична дентална 
медицина, ФДМ 
Роден 1977 г. във Варна. Завършва с отличие в МУ-Варна (2011). Редовен 
асистент в Катедра „Дентално материалознание и пропедевтика на 
протетичната дентална медицина“, ФДМ, МУ-Варна от 2011 г. Придобива 
специалност по протетична дентална медицина (2017) и е зачислен като 
докторант. Посещава множество курсове и симпозиуми, както и практични 
обучения. Има научни интереси в областта на имплантатното протезиране.

КОСТАДИНОВ, д-р Константин Стойчев, асистент 
Катедра по пародонтология и дентална имплантология, ФДМ
Роден 1991 г. във Варна. Завършва дентална медицина в МУ-Варна (2016). 
Зачислен за придобиване на специалност „Дентална образна диагностика“ 
2019 г. Професионалните му интереси са насочени към приложението на 
дигиталните технологии в ежедневната дентална практика. Член на: БЗС.

КОСТАДИНОВА, д-р Ваня (В. К. Стефанова), д.м., гл. асистент 
УС по белодробни болести и алергология, Първа катедра по вътрешни 
болести, ФМ 
Родена 1984 г. в Свиленград. Завършва с отличие МУ-Варна (2009). 
Асистент (2010), гл. асистент (2018) в Катедрата по вътрешни болести, 
УС по белодробни болести и алергология на МУ-Варна. 2014 г. придобива 
специалност „Пневмология и фтизиатрия“. Защитава дисертация (2017) 
на тема „Особености в протичането на хроничната обструктивна болест 
(ХОББ) при високорискови пациенти“. Интересите й са в областта на 
функционалната диагностика на дишането, бронхообструктивните 

заболявания и респираторните инфекции. Има над 60 научни публикации в периодични издания 
и учебни ръководства, както и участия в над 35 национални и международни научни конгреси.

КОСТАДИНОВА, Тодорка Игнатова, д.и., професор 
Катедра по икономика и управление на здравеопазването, ФОЗ; 
Декан на ФОЗ на МУ-Варна (2011-2012), Зам.-ректор по международно 
сътрудничество, акредитация и качество“ (2012-2020); Директор, Дирекция 
„Международно сътрудничество, акредитация и качество“ (от 2020)
Завършва ЕГ „Гео Милев“ – Добрич с немски, английски и руски език. 
Има три магистърски степени – по икономика и педагогика от ИУ-Варна 
и по психология от ВСУ. Придобива докторска степен по икономика от 
УНСС – София (2001). Доцент в Катедрата по икономика и управление 
на здравеопазването при МУ-Варна (2003) и професор (2012) в научната 

специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство“. Има 
две специалности в областта на здравеопазването – „Икономика на здравеопазването“ (2005) 
и „Медицинска информатика и здравен мениджмънт“ (2006). Основните й преподавателски 
интереси и научни разработки са в областта на стратегическото управление, социалния и 
здравен маркетинг, еко система за интегрирани грижи. Научен ръководител е на 11 докторанти 
(шест са защитили и петима са в процес на обучение). Чете лекции като гост-преподавател в 
магистърската програма по здравен мениджмънт в Университета в Берн, Швейцария и МУ-
Виена. Член на международен изследователски екип (2008–2011) за Източна и Централна 
Европа на Университета в Бъркли след специализация „Лидерство в здравеопазването“ в 
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същия университет (Global Health Leadership Forum at Berkeley). Зам.-главен редактор на сп. 
„Здравна икономика и мениджмънт“, член на редакционната колегия на сп. „Scripta Scientifica 
Salutis Publicae“ (МУ-Варна) и на „Годишник на Икономически университет – Варна“. Член на 
международната редакционна колегия на International Journal of Integrated Care, Холандия и 
на международно списание Sustainable Development. Парламентарен секретар на МЗ (2009) и 
зам.-министър на здравеопазването (2009–2010). Декан на ФОЗ на МУ-Варна (2011), а от 2012 е 
зам.-ректор по международно сътрудничество, акредитация и качество в екипа на ректорските 
мандати на проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н. Директор на Дирекция „Международно 
сътрудничество, акредитация и качество“ от 2020 г. Вицепрезидент на Европейската асоциация 
по здравен мениджмънт в Брюксел от септември 2020.

КОСТАДИНОВА, д-р Цветелина Попова, д.м., доцент 
Ръководител на УС „Медицински лаборант, МК-Варна (от 2015)
Завършва медицина в МУ-Варна (1996). Придобива специалност по 
вирусология (2008), завършва магистратура „Здравен мениджмънт“ 
(2012). Преподавател от 2012 г. Защитава докторантура на тема 
„Сероепидемиологични и лабораторно-диагностични проучвания за 
разпространението и клиничната значимост на ЕBV инфекция“. Основните 
й интереси са в областта на вирусни инфекции при имуносупресирани и 
имунокомпрометирани пациенти и нови вирусни инфекции. Хабилитира се 
2019 г., като от същата година работи и като вирусолог към Лабораторията по 

микробиология и вирусология към УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. Автор е на над 50 публикации 
в сферата на вирусологията и микробиологията. Членува в БЛС и дружеството на вирусолозите. 
Член на изпитната комисия за придобиване на специалност.

КОСТОВ, д-р Димитър Драгомиров, асистент 
Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, ФМ 
Роден на 15.11.1976 г. в Русе. Завършва МГ-Русе (1995) и медицина в МУ-Варна (2002). В момента 
специализира гастроентерология. Лекар-ординатор в ЦСМП-Русе (2002–2004). Лекар-ординатор 
в Клиниката по вътрешни болести на МБАЛ „Св. Марина“ – Варна от 2004. Асистент (от март 
2005) в КПВБ. Печели стипендия на фондация Matsumae – Койото, Япония (2007/8) в Център 
за изследване и превенция на ССЗ. Член на БЛС, СУБ и Българското дружество за клетъчна 
биология. От 2012 г. живее и работи в чужбина. 

КОСТОВ, д-р Иван Атанасов, д.м.н., професор 
Катедра по акушерство и гинекология, ФМ 
Роден през 1973 г. гр. Бургас. Завършва МУ-София (1997). Провежда 
специализация по АГ в СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД, София (1998–2002). 
Завършва „Мениджмънт в здравеопазването“ в МУ-София, Факултет по 
обществено здраве (2005). придобива ОНС „доктор“ по научна специалност: 
„Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ 
през 2010 г. с тема на дисертационен труд „Рамка на национален модел на 
електронно здравеопазване в България“. Доцент в МУ-Варна (2014). Придоби-
ва ОНС „доктор на медицинските науки“ (2017). Има редица специализации 

в страната и чужбина. Председател и действащ член на Европейската асоциация по телемедицина 
и електронно здравеопазване – Брюксел. Началник отделение в Клиника по обща и онкологична 
гинекология (2006–2008) във ВМА-София. Изп. директор (2008–2011); председател на борда на 
директорите (2011/2012) към Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно 
лечение „Шейново“. Изпълнителен директор (2012–2017) на Първа специализирана акушеро-
гинекологична болница за активно лечение „Света София“ ЕАД – София. Изп. директор на 
СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД от 2017.
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КОСТОВА-ЯНЕВА, д-р Севдалина Минчева, асистент 
Катедра по ортодонтия, ФДМ 
Родена 1957 г. в с. Гавраилово, обл. Сливен. Завършва с много добър успех 
стоматология в Стоматологичния факултет в София (1982). Има придобита 
специалност по ортодонтия (1992). Основните й професионални и научни 
интереси са в областта на ортодонтията. От основаването на ФДМ към МУ-
Варна до 2014 г. е хоноруван асистент към Катедрата по ПДМ и ортодонтия, а 
от септември 2014 г. е редовен асистент в същата катедра. От 2016 г. е член на 
Катедра „Ортодонтия“. Участва в провеждането на практически упражнения 
по ортодонтия със студенти от 4-ти и 5-и курс БЕО и участва като консултант 

и ръководител на специализанти по ортодонтия в катедрата. Лекар с изключително богат 
клиничен опит и научни познания в областта на ортодонтията и на денталната медицина. Член 
на БЗС, БОО, БНДДМ, Българския учебно-изследователски клуб по лингвална ортодонтия, 
Българския изследователски клуб „Алекзандър“, Europian Orthodontic Society, World Federation 
of Orthodontics.

КОСТОВА, Мария Иванова, филолог, преподавател
Катедра по езиково обучение 
Родена е на 09.02.1956 г. в Балчик. Завършва гимназия в Балчик и руска 
филология във Великотърновския университет “Кирил и Методий” през 
1978 г. От 1981 г. е преподавател по руски език и български език като чужд 
в Катедрата по езиково обучение на МУ-Варна. Съавтор е на “Речник по 
български език за чуждестранни студенти”.

КОСТУРКОВА, д-р Мария Благоева, асистент 
Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, ФМ 
Родена на 25.06.1980 г. Завършва в Първа ЕГ – Варна и медицина в МУ-Варна 
(2005). Езикови умения: английски, немски, френски и руски език – говоримо 
и писмено.

КОЦЕВ, д-р Искрен Андреев КОЦЕВ, д.м.н., професор 
УС по гастроентерология, хепатология и хранене, Втора катедра по 
вътрешни болести, ФМ 
Ръководител на УНС по гастроентерология, хепатология и хранене (1995–
2015)
Роден на 30 март 1950 г. в гр. Монтана. Завършва медицина в МУ-София 
(1974). Ординатор във Вътрешно отделение в Окръжна болница – Добрич 
(1975–1978). Асистент в Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести 
на филиалния Медицински факултет – Добрич, МУ-Варна. Придобити 
специалности: военно-полева медицина (1976), вътрешни болести (1980), 

гастроентерология и диететика (1983) и професионална подготовка по здравен мениджмънт 
(2001). Защитава докторска дисертация (1986) на тема: „Клинико-диагностично значение на 
ехографията при билиарна патология“. Защитава дисертация (2007) за присъждане на научната 
степен „доктор на медицинските науки“ на тема: „Гастроинтестинални полипи – клиничен 
подход рискови фактори, малигнизация и превенция“. Хабилитиран като доцент (1987) и 
професор (2007). Ръководител на Клиниката по хепатогастроентерология (ХГЕ) и на УНС по 
гастроентерология, хепатология и хранене към Катедрата по вътрешни болести на МУ-Варна 
(1995–2015). Има над 115 публикации и над 160 участия в научни конгреси. Основни научни 
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разработки в областта на гастроинтестиналната онкология и гастроинтестиналната полипоза, 
хепатологията и възпалителните чревни болести. Член на: БЛС, БДГЕ, БАУМ, СУБ, IASGO, EASL, 
ESGE, ЕССО.

КРАСНАЛИЕВ, д-р Иван Йорданов, асистент 
Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология, 
ФМ
Роден 12.12.1954 г. в Русе. Завършва Гимназия „Гео Милев“ – Кубрат (1972) и 
медицина във ВМИ-Варна (1982). Асистент (1987). Придобива специалност 
по патология (1991). Научните му разработки са в областта на патологията 
на щитовидна жлеза, черен дроб и дебело черво. Съавтор в учебници и 
монографии: „Чернодробни метастази от колоректален рак. Диагностика и 
лечение“, „Щитовидна жлеза в норма и патология“ и „Плеврата“. Има 120 
научни публикации и 70 научни участия. Член на Българското дружество на 
патолозите.

КРАСНАЛИЕВ, д-р Йордан Иванов, д.м., асистент
Катедра по социална хигиена
Роден е на 21.03.1927 г. в с. Бръшлян, Русенско. Завършва гимназия в Русе и медицина в София през 
1953 г. Придобити специалности – съдебна медицина и социална хигиена. Свободен аспирант и 
хоноруван асистент в Катедрата по социална хигиена на МУ-Варна (1978). Защитава кандидатска 
дисертация през 1978 г. на тема “Самоубийствата на територията на Русенски окръг за 19 години” 
(научен ръководител проф. И. Николаева). Основните му научни разработки са в областта на 
социалната медицина, съдебната медицина и криминалистика. Автор е на справочника за 
билките в България. След пенсионирането си през 1988 г. работи като фитотерапевт в с. Тетово, 
Разградско, където основава единствената в България “Билкова болница”.

КРАСНАЛИЕВ, д-р Любомир Йорданов, асистент
Катедра по патоанатомия, Мдицински факултет – Добрич 
Роден е на 08.05.1960 г. в гр. Русе. Завършва средното си образование в гр. Кубрат (1977) и медицина 
в МУ-Варна (1983). Придобита специалност – патоанатомия (1991). Работи като ординатор в 
Отделението по съдебна медицина в ОРКБ-Русе (1983-1984), ординатор в Отделение по вътрешни 
болести на Военна болница – Русе (1984-1985) и ординатор в патоанатомичното отделение на 
ОРКБ-Русе (1985-1988). Избран е за асистент в Катедрата по патоанатомия на МУ-Варна (Филиал 
Добрич) през 1988 г., а от 1995 г. е назначен за завеждащ патоанатомично отделение в ОД-Русе. 
През 2001 г. заминава на работа в Република Йемен.

КРУМОВ, д-р Георги (Г. К. Георгиев), асистент
Клиника по анестезиология, реанимация и активно лечение 
Роден е на 15.02.1948 г. в с. Ковачица, Монтанско. Завършва езикова гимназия с френски език във 
Варна и медицина във Варна през 1973 г. Придобита специалност – анестезиология и реанимация 
(1979). Специализира в София. Работи като ординатор в детско отделение на Окръжна болница 
– Видин. Избран е за асистент в Клиниката по анестезиология, реанимация и активно лечение на 
МУ-Варна през 1975 г.

КРУМОВА, д-р Дарина Георгиева, асистент 
Катедра по педиатрия, ФМ 
Родена във Варна. Завършва III ПМГ – Варна (1994) и МУ-Варна (2000). Работи в Спешно отделение 
– деца, УМБАЛ „Св. Марина“ (2007–2011), а от 2011 г. – в Детско отделение за интензивно лечение 
към I ДК, УМБАЛ „Св. Марина“. Придобива специалност по детски болести (2007), неонатология 
(2017). Лекар-асистент към Катедра „Педиатрия“ от 2017. Участва в български и международни 
форуми. Интересите й са в областта на неонатологията и интензивното лечение. Членство: БЛС, 
БПА, Българска асоциация по неонатология.
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КРЪСТЕВ, Стефан Мирчев, д.б.ф., доцент 
Катедра по физика и биофизика, ФФ 
Ръководител на катедрата по физика и биофизика (2015–2018)
Зам.-декан на Факултета по фармация в МУ-Варна (2013–2018)
Роден през 1953 г. в гр. Силистра. Придобива магистърска степен 
(квалификация „Физик“) в СУ (1976). От 1985 г. е асистент в Катедрата по 
физика и биофизика на МУ-Варна. Има придобити специалности (СДО): 
„Повърхностна фотометрия“ (1985), „Медицинска санитарна физика“ 
(1992), специализация „Медицинска педагогика“ (1989) и др. След защита 
на дисертационен труд на тема „Изследване ефекта на течните слоеве в 

миелиновата обвивка върху мембранните свойства на симулирани случаи на демиелинизиращи 
невропатии“ в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН му е присъдена 
ОНС „доктор по биофизика“ (2011); „доцент по биофизика“ към Катедрата по физика и биофизика 
(2013). Член на експертни комисии, председател и член на научни журита, член на държавни 
изпитни комисии за признаване на специалност в системата на здравеопазването, ръководител на 
специализанти и др. Тематиката на научните му публикации е свързана основно с прилагането на 
методите на научното моделиране (математично и физично); експериментални методи, средства 
и практически изследвания, свързани с действието на физични фактори върху биологични 
обекти и системи; въпроси, свързани с организацията и усъвършенстването на учебния процес. 
Разработените физични модели и учебни експерименти имат пряко практическо приложение в 
процеса на обучение по медицински специалности. Публикувани научни трудове и участия в 
научни форуми в страната и чужбина (общо над 70). Член на СУБ, Българското дружество по 
биомедицинска физика и инженерство, Biophysical Society (USA) и др.

КРЪСТЕВА, д-р Виолета Кръстева, гл. асистент
Катедра по очни болести
Родена е на 11.09.1948 г. в Плевен Завършва средно образование в ІV ЕГ в гр. Варна (1966) и 
медицина в МУ-Варна (1974). Придобита специалност – офталмология. Работи като терапевт в 
Окръжна болница – Варна (1974-1975), а от 1975 г. е избрана за асистент в Катедрата по очни 
болести на МУ-Варна. Специализира контактология и патология на диабетната ретинопатия в 
Лондон през 1974-1979 г. Основните й научни разработки са свързани с ретиналната патология 
и лазерната микрохирургия.

КРЪСТЕВА, д-р Индржишка Алоис, д.м., доцент
Ръководител на Катедра по педиатрия
Родена е на 23.11.1930 г. в гр. Русек Хридец Кралове, Чехия. Завършва 
Класическа гимназия в Храдец Кралове и медицина в София през 1955 г. 
Придобита специалност – педиатрия (1961). Специализира в София, Прага 
и Бърно. Работи като участъков педиатър в Гр. болница – Варна (1957-1963) 
и завеждащ детско отделение на Раб. болница – Варна (1963). Избрана е за 
асистент в Катедрата по педиатрия на МУ-Варна през 1963 г. Хабилитирана е 
като доцент през 1977 г. Ръководител на Катедрата по педиатрия и завеждащ 
І детска клиника с ДОРИЛ от 1978 г. до пенсионирането си през 1991 г. 
Защитава канд. дисертация през 1975 г. на тема “Проучване нарушенията 
на киселинно-алкалното равновесие при тежко болни деца в ранната 

детска възраст” (научен ръководител проф. Ст. Димитров). Основните научни проблеми, които 
разработва, са в областта на детска пулмология и гастроентерология, критичните състояния 
у децата до 3-годишна възраст и медико-социалните проблеми на кърмаческата възраст. Под 
нейното научно ръководство са защитени 3 канд. дисертации (д-р Мукдади, д-р Цанева и д-р 
Райкова) и са хабилитирани двама от нейните научни сътрудници (доц. Кертикова и проф. Цанева). 
Автор е на монографията “Кис. алкално равновесие в детската възраст”, съавтор на “Морфол. и 
физиологична характеристика на детския организъм” и учебник по педиатрия (2 издания). Член 
е на редколегията на Scripta Scientifica Medica. Председател на Научото педиатрично дружество – 
Варна. Член на СНС по майчинство и детство на ВАК.
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КРЪСТЕВА-РУСЕВА, д-р Марияна Михайлова, д.м., доцент 
УС по морелечение, физиотерапия и рехабилитация, Катедра по 
физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални заболявания, 
ФОЗ 
Родена на 4.07.1969 г. в гр. Каварна. Завършва медицина в МУ-Варна (1995). 
Асистент в Клиниката по физиотерапия, морелечение и рехабилитация (2004). 
Ръководител на УС по морелечение, физиотерапия и рехабилитация (2019). 
Има придобита специалност по „Физикална и рехабилитационна медицина“ 
и правоспособност за високоспециализирана дейност „Мануална медицина“. 
Квалификационни курсове за следдипломно обучение и специализации 

в следните направления: рехабилитация на пациенти с прекаран инфаркт на миокарда и 
сърдечни операции; eксцитомоторна електродиагностика; екстензионна терапия; акупунктура; 
лазертерапия; пролотерапия; неврална терапия и др. Участва в разработването на редица учебни 
програми по Физиотерапия, Физиотерапия и рехабилитация, Таласотерапия, Рехабилитация 
при деца и възрасни с неврологични заболявания,,Скенар терапия, Арттерапия. Куклотерапия 
и др. Участва в Проект BG05М20Р001-2.002-0001,,Студентски практики – Фаза 1“ на МОН, 
реализиран с финансовата подкрепа на ОП НОИР (2014–2020). и Европейския съюз като ментор 
и академичен наставник и в Проект „Студентски стипендии – фаза 1“ № BG051PO001-4.2.04.2016 
г., методичен ръководител. Курсов ръководител в магистърска програма „Рехабилитация, 
морелечение, уелнес и спа“. Член на Факултетния съвет на ФОЗ; Член на програмния съвет на 
специалност „Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА“ Има над 45 публикации и участия в 
международни/национални научни конгреси и конференции. Научните 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 СОП и аутизъм. Член на БЛС, БАФРМ, БДММ.

КРЪСТЕВА, д-р Самуела Георгиева, асистент
Катедра по психиатрия и медицинска психология, ФМ 
Родена на 18.07.1992 г. в гр. Стара Загора. Завършва Националната гимназия 
за древни езици и култури „Константин-Кирил Философ“ – София (2011), 
профил латинистика и италиански език. Завършва с отличие МУ-Варна 
(2017). От ноември 2017 г. лекар-специализант във II Психиатрична клиника. 
От март 2018 г. е асистент в Катедра по психиатрия и медицинска психология 
към МУ-Варна. 

КРЪСТЕВА, д-р Тодорка (Т. К. Тодорова), гл. асистент
Катедра по кожни и венерически болести
Родена е на 08.01.1925 г. във Варна. Завършва гимназия във Варна и медицина в София през 1950 
г. Придобита специалност – дерматология (1959). Работи като терапевт в Русе, завежда здравен 
пункт в Бургас и завежда кабинет по кожни болести към МСЧ-Пловдив (1951-1968). Участва 
в Бълг. мед. бригада във Виетнам (1956-1957). От 1968 г. е зав. кабинет и хоноруван асистент 
в Катедрата по кожни и венерически болести на МУ-Варна. От 1972 г. до пенсионирането си 
през 1985 г. е редовен асистент в катедрата. Научните й разработки са предимно в областта на 
професионалните кожни болести. Член на Бълг. научно дружество по дерматовенерология. 
Награждавана е с орден и диплом за заслуги от Правителството на НДР Виетнам (1958). Починала 
е на 07.01.1999 г.
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КРЪСТЕВА, Любка Иванова, асистент 
Катедра по здравни грижи, Филиал Велико Търново
Родена през 1983 г. в град Плевен. През 2010 г. завършва МУ-Плевен, 
специалност „Акушерка“. Придобива магистърска степен по УЗГ в МУ-
Плевен (2012). Акушерка в УМБАЛ „Георги Странски“ – Плевен (2010), а от 
2015 г. – в Отделението по акушерство и гинекология в МОБАЛ „Д-р Стефан 
Черкезов“ – Велико Търново. През 2015 г. получава награда за принос в 
утвърждаването и развитието на УМБАЛ „Георги Странски“ – Плевен. От 
2016 г. е хоноруван преподавател по клинична практика във Филиал Велико 
Търново към МУ-Варна. Асистент в Катедра „Здравни грижи“ на Филиал 
Велико Търново (2019).

КРЪЧМАРОВ, Иван Йорданов, химик, научен сътрудник І ст. 
УС по съдебна медицина и деонтология, Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина 
и деонтология, ФМ 
Роден на 11.10.1937 г. в Девня. Завършва гимназия в Шумен и химия в Химическия факултет 
на СУ (1963). Придобита специалност – химия. Преподавател по химия в СПТУ – Провадия 
(1963–1964). От 1964 г. е научен сътрудник – химик в Катедрата по съдебна медицина на МУ-
Варна. Специализира в Катедрата по съдебна медицина на МА – София (1965) и Централния 
научноизследователски институт по съдебна медицина в Москва (1990), където разработва и 
завършва кандидатска дисертация на тема: „Съдебно-химическо установяване на ибупрофен 
в биологичен материал“ (научен ръководител проф. Рубцов). Дисертацията остава незащитена 
поради внезапната смърт на научния му ръководител. Научните му разработки са предимно 
по въпросите на съдебно-химическото установяване на наркотици, лекарства и пестициди в 
различни биологични материали. Пенсионира се 2001 г.

КУДЕВА, д-р Кръстинка Василева, гл. асистент
Клиника по хематология 
Родена е на 13.05.1946 г. във Варна. Завършва гимназия и медицина във 
Варна през 1970 г. Придобити специалности – вътрешни болести, клинична 
и трансфузионна хематология. Работи като ординатор в Кръводарителен 
център – Шумен (1971-1974) и в Кръвен център – Варна (1974-1975). Избрана 
е за асистент в Клиниката по хематология през 1975 г. Основните й научни 
разработки са по въпросите на отношенията рак и хемостаза и на участието 
на кръвосъсирването в ранните етапи на метастазиране (експериментален 
модел). Член е на Научното дружество по хематология.

КУЗМАНОВ, д-р Яко Георгиев, д.м., доцент 
Катедра по хирургични болести, ФМ 
Роден на 24.09.1938 г. в с. Черни връх, Ломско. Завършва гимназия в гр. 
Силистра и медицина в МУ-Варна (1965). Придобити специалности – 
обща хирургия и гръдна хирургия. Ординатор в хирургическо отделение 
на ОРКБ-Силистра (1965–1969). Асистент в Катедрата по хирургически 
болести на МУ-Варна (1969). Хабилитиран като доцент (1989). Ръководител 
на Клиниката по гръдна хирургия от 1990 г. и ръководител на Катедрата по 
хирургически болести от 1994 г. Защитава кандидатска дисертация (1986) 
на тема: „Дисхормонални хиперплазии на млечната жлеза – диагностични и 

хирургически проблеми“ (научен ръководител – проф. Г. Георгиев) Под негово научно ръководство 
е защитена 1 кандидатска дисертация (д-р Г. Радев, 1999). Основните научни проблеми, които 
разработва, са посветени на рака на млечната жлеза и рака на белия дроб, гнойните заболявания 
на белите дробове и плеврата, гръдните травми и др. Член на редколегията на списанията 
„Българска хирургия“ и „Сърце-бял дроб“ – Варна. Член на Асоциацията на гръдните хирурзи, на 
хирургическото дружество в България и на Европейската асоциация за борба с рака на млечната 
жлеза. От 1994 г. е председател на Комисията по здравеопазване в Общинския съвет на Варна.
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КУЗМАНОВА, д-р Стефка (С. В. Вълчева-Кузманова), д.м.н., професор 
Катедра по фармакология, клинична фармакология и терапия, ФМ 
От 2013 г. досега е Ръководител на Катедрата по предклинична и клинична 
фармакология, преименувана през 2017 г. в Катедра по фармакология и 
клинична фармакология и терапия. 
От 2018 г. е ръководител на научна група „Гастро-ентеро-хепатопротекция 
и терапия“ в научно направление „Хранене и качество на живота“ при 
Научноизследователския институт към МУ-Варна. 
Зам.-председател на Общото събрание на Факултета по фармация (2008–
2013) и председател на Комисията по управление на качеството към същия 

факултет (2010–2013)
Родена през 1962 г. в с. Подвис, Бургаска област. Завършва медицина във Варна с отличен успех 
и Хипократов медал (1987). Асистент в Катедрата по фармакология (1988), от 2008 г. е доцент, a 
oт 2015 г. е професор по фармакология. Защитава дисертация за придобиване на ОНС „доктор“ 
(2005) (научен ръководител проф. д-р А. Белчева) и дисертация за придобиване на НС „доктор на 
науките“ (2014). Има придобити специалности по фармакология (1992) и клинична фармакология 
и терапия (2006). Основните й професионални и научни интереси са свързани с изследване на 
антиоксидантна, органопртективна и психофармакологична активност на биологично активни 
вещества от растителен произход (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). Провежда 
експериментални проучвания в модели на хранително-индуцирана хиперхолестеролемия, 
чернодробна токсичност, възпалителни чревни заболявания, диабет, улцерогенеза, белодробна 
токсичност, възпаление, метаболитен синдром, овариектомия, тревожност и депресия. Други 
направления на научните й интереси 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); клинична фармакология; лекарствена 
употреба и фармакоикономика. Член на: ECNP (European College of Neuropsychopharmacology), 
Научно дружество по фармакология и клинична фармакология и БЛС. Има над 150 пълнотекстови 
публикации в български и международни списания и над 190 участия в научни форуми у нас и 
в чужбина. Публикациите й имат над 1200 цитирания от чуждестранни автори и са с импакт 
фактор над 100. Под нейно ръководство са защитени 6 дисертации (Данаил Павлов, Мирослав 
Ефтимов, Антоанета Георгиева, Станислав Марчев, Веселин Маринов, Весела Борисова) и има 
още 7 зачислени докторанти. Изготвя учебната програмата за специализация за новата за 
фармацевтите специалност „Фармакология и фармакотерапия“. Основните преподавани от 
нея дисциплини са фармакология, клинична фармакология и фармакоикономика. 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.

КУЛЕВА, Ивайла Николаева, асистент 
Катедра по биология, ФФ 
Родена през 1983 г. в Шумен. През 2005 г. завършва ШУ „Еп. К. Преславски“, 
Факултет по природни науки, специалност „Биология и химия“, а през 2015 
г. – магистратура „Екология и опазване на околната среда“. Биолог към 
Катедрата по биология (2016), а от 2020 г. е асистент. Основните й научни 
интереси са в областта на паразитологията и медицинската генетика. Член на 
Българско дружество по медицинска биология.

КУЛОВ, д-р Нено Станев, д.м., доцент 
Катедра по хирургични болести, ФМ 
Роден на 8.12.1922 г. в с. Водица, Поповско. Завършва гимназия в Попово и медицина в София 
(1950). Придобити специалности – хирургия и урология. Ординатор-хирург в Окръжна 
болница – Шумен (1950–1957) и Градска болница и Курортна поликлиника – Варна (1957–1961). 
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Асистент в Катедрата по хирургически болести на МУ-Варна (1962). Хабилитиран като доцент 
(1979), ръководител на Клиниката по урология на катедрата (1979–1984). Защитава кандидатска 
дисертация (1973) на тема: „Проучвания върху биоелектричната активност на уретерите в норма 
и патология“ (научен ръководител проф. Андреев). Член на Българското научно дружество по 
урология. Пенсионира се през 1984 г. 

КУЛОВА, д-р Анелия Ненова, гл. асистент 
Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология, ФМ
Родена на 14.12.1950 г. в София. Завършва езикова гимназия (френски език) във Варна и медицина 
във Варна (1975). Придобита специалност – патоанатомия (1980). Патолог в Окръжна болница 
– Шумен (1975–1976). Асистент в Катедрата по обща и клинична патология (1976). Основните й 
научни разработки са по проблемите на сърдечно-съдовата и детската патология.

КУМАНОВ, Иво Куманов, маг.-фарм., д.м., асистент 
Катедра по организация и икономика на фармацията, ФФ 
Роден на 8.03.1969 г. във Варна. Завършва IV ЕГ – Варна с френски език (1988), 
Фармацевтичен факултет на МУ-София (1995). Медицински представител 
Smith Kline Beecham (1995–1997). Създава първата аптека „Свети Лука” във 
Варна (1997). Медицински представител, продуктов специалист и продуктов 
мениджър в Rhone-Poulenc Rorer, Aventis Intercontinental, Sanofi – Aventis 
(1998-2007). От 2007 национален мениджър продажби Pfizer Luxemburg Sarl 
Branch Bulgaria. Асистент (от 2014) по Фармацевтични грижи, Медицински 
изделия и Социална фармация в МУ-Варна. Придобива специалност 
„Организация и икономика на дистрибуторската и аптечна практика“ (2019), 

ОНС „доктор“ (2020) по специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването 
и фармацията“.

КУНЕВА, д-р Живка Христова, гл. асистент
Катедра по химия и биохимия
Родена е на 09.02.1949 г. във Варна. Завършва медицина във Варна през 1974 г. Придобита 
специалност – биохимия (1982). Асистент в Катедрата по химия и биохимия на МУ-Варна (1982-
1997). От 1997 г. е на работа в Нова Зеландия.

КУПЕНОВА, Мариана (Мариана Живкова Йорданова), д.оз., асистент 
УС „Рентгенов лаборант“, Медицински колеж 
Ръководител на УС „Рентгенов лаборант“. Завършва МК-Пловдив (1982) 
със специалност „Рентгенов лаборант“, с отличие бакалавърска степен 
„Здравни грижи“ в МУ-София (2000) и магистърска степен „Педагогика“ 
в СУ „Климент Охридски“ (2003). До 2001 г. работи в МБАЛ-ВМА-Варна 
като старши рентгенов лаборант, а след разкриването на специалността 
в МК-Варна е поканена от швейцарските партньори за преподавател. 
Придобива втора магистърска степен по „Управление на здравните грижи“ 
в МУ-Варна (2012). Защитава дисертация (2019) на тема: „Формиране на 
професионалните компетентности на рентгеновите лаборанти, съобразно 

европейските стандарти и потребностите на съвременното здравеопазване“ и придобива 
ОНС „доктор”. 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 МУ-Базел и Кантоналната болница в Аарау, по чийто съвместен проект 
с МУ-Варна е разкрита специалността „Рентгенов лаборант“. Има над 35 научни публикации в 
национални и международни научни издания, цитирания включително и в издания с IF, както и 
23 участия в български и международни научни форуми. Член на EFRS и БАЛОДТ.
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КУЦАРОВ, д-р Асен Валентинов, д.м., доцент 
Катедра по здравни грижи, Филиал Велико Търново 
Ръководител катедра „Здравни грижи“, Филиал Велико Търново от 2018
Роден през 1978 г. в гр. Дряново. Завършва ПМГ „Васил Друмев“ – Велико 
Търново (1996) с профил биология, медицина във ВМИ-Плевен (2002). 
Редовен докторант (от 2003) и специализант по научната специалност 
„Оториноларингология“ в Катедра „Очни болести, УНГ, ЛЧХ“ на МУ-Плевен. 
Придобива специалност „Ушни, носни и гърлени болести“ (2007). Защитава 
дисертационен труд (2008) на тема: „Проучвания върху ролята на фунгите в 
патогенезата на хроничния риносинуит“ пред ВАК придобива ОНС „доктор“ 

по научната специалност „Оториноларингология“, придобива научно звание „доцент“ (2016) по 
оториноларингология и е назначен в катедра „Здравни грижи“ на Филиал Велико Търново към 
МУ-Варна. Ръководител катедра „Здравни грижи“ във Филиал Велико Търново на МУ-Варна (от 
2018). Публикационната му активност включва 2 монографии, 1 учебно ръководство, участие в 
изработване на 3 национални становища от Българското ринологично сдружение, повече от 60 
публикации в научни списания, над 100 участия в научни форуми.

КУЦАРОВА, д-р Стефка Куцарова, гл. асистент
УНС по медицинска генетика, Катедра по детски болести
Родена е на 15.01.1946 г. в Шумен. Завършва Математическа гимназия в Шумен и медицина във 
Варна през 1970 г. Придобита специалност – медицинска генетика. Специализира в София. Работи 
като ординатор в ХЕИ-Шумен (1971-1972). Избрана е за научен сътрудник в ЦНИЛ (сектор по 
медицинска генетика) на МУ-Варна през 1972 г. От 1985 г. е главен асистент в Медико-генетичен 
консултативен център, а от 2000 г. - в УНС по медицинска генетика на Катедрата по детски 
болести на университета. Основните й научни разработки са по въпросите на наследствените 
заболявания, генетиката на вродените аномалии, хромозомната патология и др.

КУЮМДЖИЕВ, д-р Теофан Христов, асистент 
Роден 1962 г. в София. Завършва Първа ЕГ – Варна с английски език, и 
магистър по медицина в МУ-Варна (1989). Участъков лекар в с. Мадара 
(октомври 1989 – октомври 1990). Работи в Хирургично отделение, Общинска 
болница – Н. Пазар до 2002 г. Специализира специалност „Коремна хирургия“ 
(1990–1995), която защитава в края на 1995 г. Работи в хирургичния кабинет 
на ДКЦ „Еквита“ (от март 2002 до април 2004). Лекар на сонда в Ангола 
(2004–2014). Работи в Катедра „Медицина на бедствените ситуации и морска 
медицина“ от януари 2016. Има участие в кръгли маси на ФОЗ, семинари 
по антитероризъм – МУ-Варна, участия с постери на International Medical 
Association Bulgaria (IMAB) и годишните издания на фестивалите на МУ-

Варна „Море, здраве и красота“. Публикува статии във „Варненски медицински форум“ и сп. 
„Авиационна, морска и космическа медицина“. Съавтор на глава от учебника „Морска медицина“. 
Интересите му са в областта на морската медицина и обучаването на студенти от специалност 
„Медицина“ в прилагането на основните медицински стандарти в спешната медицина. Разработва 
дисертационен труд за присъждане на ОНС,,доктор“ на тема,,Адаптирани техники за оказване 
на долекарска помощ при инциденти с голям брой пострадали“, с успешна вътрешна защита през 
септември 2020 г. Член на БЛС и Българското сдружение по авиационна, морска и космическа 
медицина.

КУЮМДЖИЕВА, д-р Гергана Неделчева, д.м., гл. асистент 
Катедра по микробиология и вирусология, ФМ 
Родена на 1.03.1965г. във Варна. Завършва МГ-Шумен (1983) и медицина 
в МУ-Варна (1990). Има придобити специалности по детски болести 
и микробиология. Работи последователно като педиатър в Общинска 
болница – Нови пазар, като микробиолог в РЗИ-Варна и от 2015 г. като 
асистент в Катедра „Микробиология и вирусология“ в МУ-Варна. Защитава 
дисертационен труд (2019) за присъждане на ОНС „доктор“ на тема 
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„Епидемиологично типизиране и механизми на антибиотична резистентност в клинично значими 
Klebsiella pneumoniae, изолирани в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, с научни ръководители проф. 
д-р Т. Стоева, д.м., и проф. д-р Р. Марковска, д.м. От 2020 г. е гл. асистент. Научните й интереси 
са свързани с проблемите на клиничната микробиология и антибиотичната резистентност. Има 
10 пълнотекстови публикации и 5 участия в Национални научни форуми. Член Българската 
асоциация на микробиолозите.

КЪНЧЕВ, д-р Емил Иванов, асистент 
Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология, 
ФМ 
Роден на 7.08.1967 г. във Варна. Завършва МГ-Варна и медицина във Варна 
(1993). Придобити специалности – патология (1999) и цитопатология 
(2000). Специализира в Холандия. Започва работа като лекар-ординатор 
в Катедрата по обща и клинична патология на МУ-Варна (1994–2000). 
Асистент в катедрата (2000). Основните му научни разработки са в областта 
на патологията на женската полова система и количествения ДНК анализ 
при туморни процеси. Член на Българското научно дружество по патология 
и на СУБ.

КЪТЕВА-ВРЪБЧЕВА, д-р Маргарита Михайлова, д.м., професор 
Катедра по ортопедия и травматология, ФМ
Завършва медицина в МУ-София през 1983г. Завеждащ отделение на 
Спешна медицинска помощ в Районна болница гр. Елин Пелин (1983-1987). 
Ординатор в отделение „Хирургия на ръка“ в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ 
(1987-2013). Специализира в Клиника за пластична и реконструктивна 
хирургия в Мюнхен, Германия (1991-1997). През 1992г. завършва курс в 
Клиника за пластична и реконструктивна хирургия в Мюнхен и  придобива 
право по микрохирургия. Специализира хирургия на периферна нервна 
система и реконструктивна хирургия на крайниците в Милези център, гр. 

Виена, Австрия (2003-2013) и придобива правоспособност със сертификат за ръководство на 
център за хирургия на периферната нервна система и реконструктивна хирургия. Придобива 
научна степен „доктор“ (2008) с дисертационен труд на тема „Спешна реконструкция на 
травматични дефекти на пръстите на ръката с ретроградни хомодигитални и метакарпални 
островни ламба“, академична длъжност „Доцент“ (2011), „магистър“ по Здравен мениджмънт 
(2011). Началник на I-ва травматологична клиника в УМБАЛСМ „Н.П. Пирогов“ (2012-2013). 
През септември 2020г. придобива научна академична степен „Професор“ по микрохирургия и 
реконструктивна хирургия, ортопедия и травматология. Член на: Българското дружество по 
ортопедия и травматология; Председател на Българското дружество по хирургия на ръката; 
Световно дружество по хирургия на ръката; Световно дружество по реконструктивна хирургия; 
Европейското дружество по хирургия на ръката.

КЪЧОВСКИ, д-р Цветомир Евгениев, асистент 
Катедра по акушерство и гинекология, ФМ 
Роден на 5.01.1989 г. в гр. Враца. Завършва медицина в МУ-Плевен. Лекар 
към ЦСМП-Варна (2014), филиал Долни Чифлик. Започва специализация по 
акушерство и гинекология в СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов“ ЕООД към 
МУ-Варна (2015). От 2016 г. е хоноруван асистент към Катедра „Акушерство 
и гинекология“ към МУ-Варна. Докторант към Катедра „Акушерство 
и гинекология“ към МУ-Варна (от 2018). Придобива специалност по 
акушерство и гинекология (2019). Лекар специалист АГ (от 2020) в отделение 
по гинекология към СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов“ и редовен асистент 
към Катедра „Акушерство и гинекология“ към МУ-Варна. Провежда курсове 

на обучение в областта на пренаталната ултразвукова диагностика, хистероскопия и спешна 
ултразвукова диагностика в страната и чужбина. Член на: БЛС, БАМИГХ, ISOUG, FMF, БАУАГ
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КЬОСЕВ, д-р Борис Пламенов, асистент 
Катедра по клиника на протетичната дентална медицина, ФДМ
Завършва ФДМ към МУ-София (2012), след което посещава лекции основно 
с насоченост към естетическо възстановяване на зъбни дефекти, както и 
протетично лечение на получени дефекти вследствие на травма на зъбните 
корони или пълната им липса. Освен в ежедневната стоматологична практика, 
притежава опит и в спешната стоматология. Хоноруван (от октомври 2012 
до май 2014), редовен (септември 2014) асистент във ФДМ към МУ-Варна. 
Посетени курсове: Курс по дентална имплантология с ръководител проф. 
Стефан Пеев (2015); Курс по естетично възстановяване на дефекти на зъбните 

корони с ръководител доц. Цветелина Борисова (2016); Курс по естетично възстановяване на 
дефекти на зъбните корони (2018); Курс, организиран от MIS, за запознаване с имплантологична 
система, първо ниво (2019); Курс за поставяне на ботокс (2020). Член на БЗС.

КЮЧУКОВ, д-р Георги Недков, д.м., доцент 
Катедра по неврохирургия и УНГ болести, ФМ 
Роден нa 6.08.1950 г. в София. Завършва медицина във ВМИ-Варна (1975). 
От 1977 г. последователно асистент, старши и гл. асистент в Катедрата по 
неврология и неврохирургия при ВМИ-Плевен, от 1994 г. началник отделение 
и началник на Клиника по неврохирургия и неврология при МБАЛ „Св. 
Анна“ – Варна. Придобити специалности – неврохирургия (1981) и здравен 
мениджмънт (2000). Защитена дисертация (1986) на тема „Диагностика и 
лечение на туморите на гръбначния стълб и гръбначния мозък“. Има над 100 
публикации и над 150 участия в научни форуми. Основни научни публикации 

в областта на гръбначно-мозъчната патология, туморите на главния мозък и неврохирургичните 
усложнения при малигнените хемопатии. Член на Българското неврохирургично дружество, 
Балканския медицински съюз, СУБ, БЛС, ISC, FESCI, IMF.

КЮЧУКОВ, д-р Недко Георгиев, д.м., професор 
Катедра по неврохирургия и УНГ болести, ФМ 
Роден на 22.06.1921 г. в Ямбол. Завършва гимназия в Ямбол и медицина 
във ВМИ-София (1950). Придобита специалност – неврохирургия (1954). 
Пом. армейски лекар (1950–1951) и зам.-началник на неврохирургическа 
клиника на ВМА-София (1951–1964). Хабилитиран като ст. н. сътр. ІІ ст. 
(1964) и оглавява новооткритата клиника по неврохирургия в МУ-Варна. 
Доцент (1967) и професор (1972). От 1974 г. става ръководител на Катедрата 
по неврология и неврохирургия на МУ-Плевен до пенсионирането си 
(1986). Защитава кандидатска дисертация (1962) на тема: „Предотвратяване 

на грубото следоперативно ръбообразуване при операции на периферните нерви“ (научен 
ръководител проф. Г. Савов). Под негово научно ръководство са защитени 6 кандидатски 
дисертации (д-р Чолаков, д-р Златков, д-р Даракчиев, д-р Попова, д-р Божинов и д-р Н. Иванова) 
и са хабилитирани 5 негови сътрудници (доц. Д. Чолаков, доц. Зл. Златков, проф. Ж. Даракчиев, 
доц. М. Попова и доц. Ст. Божинов). Основните му научни разработки са посветени на туморите 
на гръбначния стълб и гръбн. мозък, травмите на ЦНС и операциите на периферните нерви. 
Автор и съавтор е на монографии и учебници, между които „Неврохирургия“, „Диагностика 
и лечение на неврохирургичните заболявания“. Член на редколегиите на сп. „Неврология, 
психиатрия и неврохирургия“ и на периодичните научни сборници на МУ-Варна и МУ-Плевен, 
зам.-председател на Българското неврохирургическо дружество, почетен член на Литовската 
неврохирургична асоциация и на Съветското дружество по пластика. Зам.-ректор на МУ-Варна 
(1970–1973) и Ректор на МУ-Плевен (1974–1986).
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КЮЧУКОВА, д-р Дияна Аспарухова, асистент 
УС по патофизиология, Катедра по физиология и патофизиология, ФМ 
Родена през 1991 г. в Плевен. Завършва ГПЧЕ-Плевен (2010), медицина в 
МУ-Варна (2016). От 2017 г. започва работа в Центъра за спешна медицинска 
помощ – Варна и едновременно като хоноруван преподавател в УС по 
патофизиология. От 2019 г редовен асистент в УС по патофизиология 
към Катедрата по физиология и патофизиология в МУ-Варна. Започва 
редовна докторантура (2020) и специализация по научната специалност 
патофизиология. Основни научни интереси: кардиометаболитни 
заболявания, затлъстяване и оксидативен стрес.

ЛAЛOBCKA, Ваня Иванова 
Катедра по здравни грижи, ФОЗ 
Родена на 3.03.1956 в София. Завършва ОМУ „Д-р Ненчо Николаев“ – Варна (1977), специалност 
„Акушерка“. От 1987 г. е преподавател по практика в УНС „Акушерка“ в ИПЗКССО – Варна. 
Завършва Института за учители по практика „М. Ив. Калинин“ – Сливен (1989), ПМИ – Варна 
(1994), Медицински колеж, МУ-Варна (2006) с ОКС „специалист“, специалност „Акушерка“; ШУ 
„Еп. К. Преславски“ (2003) – „бакалавър“, специалност „Социална педагогика“ и специализация 
„Социална администрация“; ШУ „Еп. К. Преславски“ – „магистър“, специалност „Управление на 
образованието“. Основни научни разработки в областта на обучението на акушерки и оказването 
на здравни грижи в акушерството и гинекологията. Член на БАПЗГ.

ЛАЗАРОВ, д-р Боян Иванов, асистент 
УС по урология, Катедра по хирургични болести, ФМ 
Роден на 13.02.1977 г. във Варна. Завършва Първа ЕГ – Варна (английски 
и немски език) (1996), медицина в МУ-Варна (2002) с отличен успех. 
Специализант в Клиниката по урология в МБАЛ „Света Анна“ – Варна 
(2003-2008). Придобива специалност по урология (2008). Асистент (април 
2019), редовен докторант (ноември 2020) към катедрата с дисертационен 
труд на тема „Сравняване на Глийсън скор от биопсия на простата и от 
радикална простатектомия“ и научен ръководител доц. д-р Тошо Ганев, 
д.м. Допълнителни квалификации: участие в научни конференции на 
национално и международно ниво. Основни научни интереси: ендоурология, 

уроинфекции. Член на: БЛС, Европейското урологично дружество. Присъдено звание Fellow of 
the European Board of Urology (2008) към Европейския борд по урология.

ЛАЗАРОВ, д-р Иван Костадинов, д.м.н., професор 
УС по съдебна медицина и деонтология, Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина 
и деонтология, ФМ 
Роден 1929 г. в Радомир. Завършва гимназия в Радомир, право в Юридическия факултет на СУ 
(1956) и медицина във ВМИ-София (1962). Придобита специалност – съдебна медицина. Аспирант 
(1963) и асистент(1963–1966) в Катедрата по съдебна медицина на ВМИ-София. Хабилитиран като 
доцент (1977) и професор (1990). Ръководител на Катедрата по съдебна медицина и деонтология 
на МУ-Варна (1977–1990 и 1992 до пенсиониране, 1994). Защитава докторска дисертация (1985) 
на тема: „Изследване за определяне прижизнения характер и давност на порезни и разкъсно-
контузни рани на кожата“. Починал 2001 г.

ЛАЗАРОВА-НИКОЛОВА, Катя Василева, асистент 
Катедра по здравни грижи, Филиал Велико Търново 
Родена през 1963 г. в гр. Полски Тръмбеш. Завършва ИПЗК „Д-р Върбан 
Генчев“ – В. Търново, специалност „Детска медицинска сестра“. Работи в 
Детско отделение на ОРБ „Д-р Стефан Черкезов“ – В. Търново. Дипломира се 
във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ в магистърски степени на специалностите 
„Социални дейности“ и „Здравноосигурителни системи“. Придобива ОКС 
„магистър по управление на здравните грижи“ в МУ-Варна. Съавтор на 
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„Учебник по детски болести“ под редакцията на проф. Никола Мумджиев. Асистент във Филиал 
Велико Търново. Има над 30 участия в курсове, обучения и семинари и над 20 участия във 
форуми и конференции.

ЛАЛЕВА, Красимира Светославова, дуоз, гл. асистент 
Катедра по социална медицина и организация на здравеопазването, ФОЗ 
Родена на 28.11.1984 г. в Шумен. Завършва ГПЧЕ „Никола Йонков Вапцаров“ 
– Шумен с профил английски и френски език (2003). Придобива ОКС 
„бакалавър“ по специалност „Здравен мениджмънт“ (2007), ОКС „магистър“ 
по същата специалност (2008) в МУ-Варна и ОКС „магистър“ по специалност 
„Обществено здравеопазване“ в Маастрихтски университет, гр. Маастрихт, 
Холандия (2009). Защитава дисертационен труд (2016) на тема „Потребности 
от професионално полагане на професионални грижи“, а през 2017 г. 
придобива специалност „Медицинска информатика и здравен мениджмънт“. 

Хоноруван асистент (2010), асистент (2011), гл. асистент (2017) в Катедра „Социална медицина и 
организация на здравеопазването“. Има над 30 публикации и 10 участия в научни конференции. 
Член на БНДОЗ, БАОЗ, EUPHA и Научното дружество по социална медицина.

ЛАЛЕВА, Румяна Николова, асистент 
УС „Акушерка“, Катедра по здравни грижи, ФОЗ 
Родена на 7.01.1969 г. в гр. Каварна. Завършва ИПЗКССО „Д-р Ненчо 
Николаев“ (1990), специалност „Акушерка“, с продължаващо образование 
в ПМИ-Варна през 1996 г. През 2011 г. се дипломира в МУ-Варна по 
бакалавърска програма „Управление на здравните грижи“, а през 2012 г. 
по същата специалност ОКС „магистър“. Преподавател по практика към 
Катедрата по здравни грижи (2015). Асистент (2018) към УС „Акушерка“ 
в Катедра „Здравни грижи“. Редовен докторант (от 2020) по докторска 
програма по управление на здравните грижи в редовна форма на обучение. 
Има участия в редица национални и международни научни форуми. С над 20 

публикации в наши списания и сборници. Участва като академичен наставник в образователен 
проект на МОН „Студентски практики“, Преминава  обучение в над 20 курса за следдипломна 
квалификация. Член на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, БАОЗ, 
БНДОЗ, European Public Health Association. Притежава сертификати I и II степен на БАПЗГ за 
„Качествени здравни грижи“. 

ЛАМБЕВ, ас. Момчил Константинов, асистент
УС „Помощник-фармацевт“, Медицински колеж 
Завършва фармация в МУ-Варна (2014). Има придобита специалност по 
технология на лекарствата с биофармация. Води лекции и упражнения по 
дисциплините Технология на лекарствата с биофармация, Технология на 
козметичните препарати и Работа с приложни компютърни програми, Работа 
с аптечен софтуер на студентите от специалност „Помощник-фармацевт“ и 
Технология на лечебно-козметичните препарати на студенти от специалност 
„Медицински козметик“. Основните му професионални и научни интереси 
са в областта на технологията на лекарствените форми, както и в дизайна и 
синтеза на нови олигопептиди. Член на Колежанския съвет, БФС, почетен 
член на АСФВ. Има 24 научни публикации.

ЛАСКОВА, Светлана, преподавател 
УС „Медицински козметик“, Медицински колеж 
През 1998 г. придобива бакалавърска степен по социални дейности, а през 
2003 г. магистърска степен „Социален мениджмънт“ във ВСУ. От 2013 г. е 
преподавател в УС „Медицински козметик“ към МК-Варна. Преминава 
курс на обучение „Педагогически основи на академичното преподаване“. 
Провежда допълнителни специализации за работа с апаратура за мускулна 
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стимулация, дерматологични апарати, медицински устройства, свързани с развиващите се 
козметични иновации. През 2019 преминава международно обучение във Франция с водещи 
дерматолози на тема приложението на хомеопатията в козметиката. Взема участия в обучения 
на водещи козметични и медицински фирми. Владее руски и английски език. Автор на 14 
публикации в национални научни форуми.

ЛЕВКОВА, д-р Мария Костадинова, асистент 
Катедра по медицинска генетика, ФМ 
Родена 1991 г. във Варна. Завършва Първа ЕГ (2010), МУ-Варна (2016) като 
първенец на випуска. От началото на 2017 г. е асистент в Катедрата по 
медицинска генетика и лекар-асистент в Лабораторията по медицинска 
генетика в МБАЛ „Св. Марина“ – Варна. Редовен докторант (от януари 2018) 
с тема на дисертационния труд „Молекулярно-генетични и имунологични 
биомаркери при медико-генетичното консултиране на семейства с 
инфертилитет“ (научен ръководител проф. д-р Л. Ангелова, д.м.), отчислена 
с право на защита в края на 2020. Специализира в Гърция и Германия. 
Научните й интереси са в областта на репродуктивната медицина, по-

специално молекулярно-генетични причини за нарушена сперматогенеза и за повтарящи се 
спонтанни аборти. Член на БДГГЧ и на ESHG.

ЛЕОНДИЕВ, д-р Габриел Илиев, асистент 
Катедра по онкология, ФМ 
Роден на 28.11.1994 г. във Варна. Завършва III ПМГ – Варна (2013) с профил 
химия, МУ-Варна (2019). Хоноруван преподавател (септември 2020) към 
Катедра „Пропедевтика на вътрешните болести“. Редовен асистент (октомври 
2020) към катедра „Онкология“, лекар и специализант в Клиниката по 
медицинска онкология.

ЛЕСИЧКОВ, Владимир Стоянов, инженер-химик, д.б.н., доцент 
Катедра по химия, ФФ 
Роден на 10.02.1930 г. в Казанлък. Завършва гимназия в Казанлък и 
индустриална химия в Софийската политехника (1953). Придобита 
специалност – инженер-химик. Началник на хим. лаборатория и главен 
технолог в Стъкларския завод – Белослав (1954–1962). Асистент в Катедрата 
по химия (1962). Хабилитиран като доцент (1973) и ръководител на катедрата 
до пенсионирането си (1990). Хоноруван преподавател по химия във 
ВХТИ-Бургас. Защитава кандидатска дисертация (1971) на тема: „Относно 
взаимодействието на някои химически реагенти с минерализирани 

биологични структури“ (научен ръководител проф. Д. Бакалов) и докторска дисертация (1990) 
на тема: „Върху някои възможности за приложение на адсорбционните процеси в медицинската 
практика“. Под негово научно ръководство са защитени 2 кандидатски дисертации (Н. Енчев 
и д-р Русев) и е хабилитиран един от неговите сътрудници. Основните му научни разработки 
са посветени на проучването на алгинати и други продукти от морски водорасли и тяхното 
приложение в медицината и промишлеността. Съавтор е на учебник по химия за студенти 
по медицина. Декан за чуждестранните студенти (1983–1987) в МУ-Варна. Организатор и 
дългогодишен председател на Дружеството по медицинска химия – Варна. Ректор на Народния 
университет за защита на околната среда – Варна, ръководител на творчески колективи на младите 
техници в Добрич и Варна и дългогодишен председател на секция „Ръгби“към СК „Спартак“ – 
Варна. Починал на 11.11.1994 г.

ЛИПЧЕВА, д-р Надежда Любенова, д.м., гл. асистент 
Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, ФМ 
Родена на 9.06.1939 г. във Варна. Завършва гимназия във Варна и медицина във ВМИ-Варна 
(1969). Придобита специалност – вътрешни болести (1975). Ординатор във вътрешно отделение 
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на ОРКБ-Варна (1969–1975). Асистент в КПВБ през 1976 г. От 1981 г. ординатор в терапевтично 
отделение на Военноморска болница – Варна. Пенсионира се 1995 г. Цехов лекар в „Агрима Бриз“ 
АД (1995–2000) и терапевт в Медицински консорциум „Пулс“. Защитава кандидатска дисертация 
на тема „Хормонална характеристика при младежи с гранична хипертония“ (научен ръководител 
генерал-майор проф. Д. Шишманов).

ЛИСНИЧКОВ, д-р Атанас Илиев, д.м., гл. асистент 
УС по коремна хирургия, Катедра по хирургични болести, ФМ 
Роден на 31.03.1974 г. в гр. Провадия. Завършва. в СОУ „Св. Кл. Охридски“ 
– Дългопол (1992), МУ-Плевен (2000). Лекар ординатор в ЦСМП – Варна 
(2000–2005). През 2005 г. започва специализация по обща хирургия във 
Втора клиника по коремна хирургия на МБАЛ „Св. Марина“ - Варна. Лекар 
ординатор в УМБАЛ „Д-р Беров“ – Нови Пазар и УМБАЛ – Тутракан 
(2007–2008). Ординатор във Втора клиника по коремна хирургия (от 
2008). Призната специалност по хирургия през 2011 г. Асистент (2014) в 
УС по коремна хирургия при Катедрата по хирургически болести на МУ-

Варна. Редовен докторант (2017-2018) към Катедра по хирургически болести на МУ-Варна. 
Защитава дисертационен труд (2018) за придобиване на ОНС „доктор“ на тема: „Диагностично-
терапевтична стратегия при пациенти с пиогенен чернодробен абсцес”. Публикации – 26 в 
български списания. Взема участие в национални конференции. Гл. асистент (2020) към Катедра 
по хирургически болести на МУ-Варна.

ЛОЗЕВА, д-р Виолина Генкова, д.м., гл. асистент 
Родена през 1961 г. в гр. Нови пазар. Завършва медицина във ВМИ-Варна 
(1986). Асистент в Катедрата по фармакология на МУ-Варна (1987). Има 
придобита специалност по фармакология. Специализира във Финландия. 
Защитава кандидатска дисертация във Финландия през 1999 г. (научни 
ръководители проф. Туомисто, проф. Манисто и проф. д-р А. Белчева). 
Работи в Научния център по невронауки в Монреал, Канада от 2001. 

ЛОЧЕВА, д-р Вяра Йорданова, асистент 
УС по морелечение, физиотерапия и рехабилитация, Катедра по 
физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални заболявания, 
ФОЗ 
Родена през 1977 г. във Варна. Завършва медицина в МУ-Варна (2002). 
Придобива специалност „Физикална и рехабилитационна медицина“ 
(2013). От 2010 г. е асистент в Катедрата по физиотерапия, рехабилитация, 
морелечение и професионални заболявания на МУ-Варна. Допълнителни 
квалификации – лазертерапия, ПНМУ, пролотерапия. Научни интереси 
в областта на ортопедичната рехабилитация. Има 5 научни публикации 
и участия в международни/национални научни конгреси. Член на: БЛС, 
Лекарски съюз – Франция.

ЛУКАНОВ, д-р Лукан, асистент 
Катедра по физиология и патофизиология, ФМ Катедра по физиология 
Един от първите асистенти в новооткритата катедра по физиология на МУ-Варна (1962-1963).

ЛУКАНОВ, д-р Ради Евгениев, асистент 
УС по хематология, Втора катедра по вътрешни болести, ФМ 
Завършва МГ-Варна (2012) и МУ-Варна (2018). От 2019 г. е асистент в УНС по хематология, 
Катедра по вътрешни болести. От 2020 г. е докторант в УНС по хематология, МУ-Варна. Член на 
Българското дружество по хематология, Европейската асоциация по хематология, Българския 
лекарски съюз.
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ЛЮЦКАНОВА, д-р Вилиана Колева, гл. асистент 
Катедра по микробиология и вирусология, ФМ 
Родена на 8.07.1953 г. в Добрич. Завършва медицина във Варна (1978). 
Асистент в Катедрата по микробиология и вирусология на МУ-Варна от 
1986 г. Придобита специалност – вирусология (1986). Основните научни 
разработки са в изучаване на етиологичната роля на респираторните вируси 
и коксиела бърнети в инфекциозната патология на Варненския регион. Член 
на Българския лекарски съюз, Съюза на учените в България.

ЛЮЦОВА, д-р Екатерина, асистент 
УС по инфекциозни болести и паразитология, Катедра по инфекциозни 
болести, паразитология и дерматовенерология, ФМ 
Родена през 1983г. в гр. Ташкент. Завършва с отличие медицина в Русия в 
Ярославския държавен МУ (2006). През 2009 г. придобива специалност 
„Терапия“ в град Вологда, Русия. Терапевт в Московски регион (2009–2014). 
През 2015 г. приравнява държавните изпити по медицина в Република 
България за признаване на професионална квалификация. Асистент 
(декември 2015) към Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и 
дерматовенерология. Започва докторантура по инфекциозни болести (2019). 
Основните й професионални и научни интереси са в областта на чревни 

инфекции, въздушно-капкови инфекции и невроинфекции. Член на: Българското дружество 
по инфекциозни болести. Има научни публикации в национални и международни списания и 
участия в национални научни конгреси и конференции. 

МАВРОДИНОВА, Станислава Милчева, асистент 
УС „Рентгенов лаборант“, Медицински колеж 
Преподавател към УС,,Рентгенов лаборант в МК към МУ-Варна (2009–2020)
Родена през 1977 г. във Варна. Завършва средно образование във Варна 
(1996), МК-Пловдив със специалност „Рентгенов лаборант“ (1999). 
Придобива бакалавърска степен по социални дейности във ВТУ „Св. св. 
Кирил и Методий“ (2003), магистърска степен „Обществено здравеопазване“ 
в МУ-Варна (2008). От 1999 г. е рентгенов лаборант в Отделението по образна 
диагностика към МБАЛ,,Св. Анна“ – Варна. Преподавател в УС „Рентгенов 
лаборант“ от 2009 г. Придобива втора магистърска степен „Управление на 

здравните грижи“ в МУ-Варна (2014). Преназначена като асистент в УС „Рентгенов лаборант“ 
(2020). Основните й професионални и научни интереси са в областта на образната диагностика, 
лъчелечението и нуклеарната медицина. Член на БАЛОД и БАПЗГ. Има 8 научни публикации и 
10 участия в научни форуми в областта на образната диагностика и лъчелечението.

МАВРОДИНОВА, д-р Таня Пантелеева (Сидерова), д.м., гл. асистент
УС по белодробни болести, Първа катедра по вътрешни болести, ФМ
Родена е на 17.07.1937 г. в гр. Варна. Завършва гимназия в Русе и медицина 
в Санкт-Петербург през 1965 г. Има придобити специалности по вътрешни 
болести (1974) и пневмофтизиатрия. Работи като участъков лекар в с. 
Николаевка, Варненско (1965-1968). Асистент е в Катедрата по вътрешни 
болести и терапия на МУ-Варна (1968-1973) и в Клиниката по белодробни 
болести до пенсионирането си през 1997 г. Защитава кандидатска дисертация 
през 1981 г. на тема ”Промени в серумните имуноглобулини и комплемента 
при болни от белодробна туберкулоза и тяхното диагностично значение 

за определяне активността на туберкулозния процес” (научен ръководител проф. Златанов). 
Основните й научни разработки са в областта на белодробната туберкулоза, социалната медицина 
и история на медицината.
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МАДЖОВ, д-р Росен Евгениев, д.м.н., професор 
Катедра по хирургични болести, ФМ 
Ръководител на Катедрата по хирургически болести от 2012 г.
Роден през 1956 г. в гр. Балчик. Завършва медицина в МУ-Варна (1983) с пълно 
отличие. Има придобити специалности по хирургия (1988) и онкология 
(2007). Защитава дисертационен труд за ОНС „доктор“ (1999). Доценто 
(2002) и магистър по здравен мениджмънт (2011). От 2003 г. е началник на 
Втора клиника по хирургия, УМБАЛ „Св. Марина“. Защитава дисертационен 
труд за „доктор на медицинските науки“ (2008) 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). Зам.-ректор по НИД на МУ-Варна (2004–2012). 
Председател на Общото събрание на МУ-Варна (2012–2020), зам.-председател от 2020. Член 
на: БХД: зам.-председател (2006–2014), председател (2014–2016). Член на борда на ESS (2015), 
президент (2018); Българска асоциация на хирурзи, гастроентеролози и онколози (1996); БЛС, 
СУБ; International Association of Surgeons and Gastroenterologists (IASGO) от 1993; International 
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), на Унгарското хирургическо дружество (2018), на ARCHBPTH 
(2015), на 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“. Над 40 участия в Научни журита за защита на дисертационни 
трудове и академични длъжности. Член 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 
отличия и награди като лекар, хирург, учен, преподавател. Награда „Варна 2010“. От 2018 е член 
на Постоянната комисия по здравеопазване и спорт, НАОА. 

МАДЖОВА, д-р Валентина Христова, д.м., професор 
Катедра по обща медицина и клинична лаборатория, ФМ 
Ръководител на Катедрата и УНС „Обща медицина“ 
Родена на 1.05.1958 г. във Варна. Завършва с отличие Първа ЕГ (английски език) 
и медицина (1983) в родния си град. Придобити специалности – вътрешни 
болести, нефрология и обща медицина. Магистър по здравен мениджмънт 
(2005). Асистент в Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести в 
МУ-Варна от 1987 г., гл. асистент (от 1998) в Катедрата по обща медицина 
(ОМ). Защитава кандидатска дисертация (2001) на тема: „Ранна диагноза и 
възможности за терапевтично повлияване на диабетната нефропатия при 

захарен диабет тип І“. От 2005 г. е ръководител на Катедрата по ОМ във Варна и председател 
на Държавната изпитна комисия по специалността ОМ. Специализира обща медицина в 
Полша, Франция и Австрия; мениджмънт във Франция, Австрия и Белгия. Провежда редица 
специализации по: здравна промоция, семейно планиране, комуникативни умения, превенция 
и контрол на HIV/СПИН, здраве и развитие на подрастващите, депресия и тревожност. Тя е 
първият хабилитиран преподавател по специалността „Обща медицина“ в България. Доцент 
(2003), професор (2013). От 2002 г. е управител на ДКЦ „Св. Марина“ ЕООД към УМБАЛ „Св. 
Марина“ ЕАД – Варна. Създава Център по остеопороза и остеоартроза с училище за пациенти 
(2007), за което е отличена с награда „Варна 2008“. 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. Научен ръководител и рецензент на докторанти, магистри по медицина 
и здравен мениджмънт. Членство в научни медицински организации: Научно дружество 
по нефрология – зам.-председател и член на УС; Сдружение на обучители и изследователи 
в България по ОМ (СОИБОМ) – зам.-председател; Българско научно дружество по ОМ – 
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генерален секретар; Фондация „Бъбрек“; СУБ; БЛС; Българско сдружение на преподавателите 
по ОМ (БСПОМ) – член на УС; Национално сдружение на ОПЛ в България (НСОПЛБ) – член 
на Организационния комитет; председател на Секцията по семейно планиране към НСОПЛБ; 
Научно дружество по вътрешни болести. Членство в международни научни организации: 
EURACT (European Academy of Teachers in General Practice) – член на борда и национален 
представител за България (от 2013); 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). 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“. Национален консултант по ОМ към M3 (2009–2010) и 
председател на Държавната изпитна комисия за присъждане на специалност по обща медицина 
(от 2005). Член на Консултативно-експертния съвет към УС на БЛС и председател на работна 
група за изготвяне „Стандарт по ОМ“ към МЗ (2009–2010). Член на Комисията за акредитация на 
лечебни заведения към МЗ (от 2011) и на Временната комисия към НАОА (2013).

МАДЖОВА-ЧОКАНОВА, д-р Христиана Росенова, д.м., гл. асистент 
УС по патология, дентална алергология и физиотерапия, Катедра по 
консервативно зъболечение и орална патология, ФДМ 
Родена на 28.12.1987 г. във Варна. Завършва дентална медицина (2013) в 
МУ-Варна като първенец с награда „Studens Optimus“ за отличен успех 
и високи студентски постижения. От 2013 г. е редовен асистент в Катедра 
„Консервативно зъболечение и орална патология“ към ФДМ на МУ-Варна, 
а от 2017 г. – гл. и  . Магистър по здравен мениджмънт в МУ-Варна (2015). 
Защитава докторска дисертация (2016) „Комплексна орална диагностика на 
деца и подрастващи със захарен диабет и затлъстяване“ с научен ръководител 

проф. Панов. Придобива специалност „Дентална клинична алергология“ (2018). Специализира 
„Оперативно зъболечение и ендодонтия“. Професионалното й обучение: специализация по 
ендодонтия и естетично възстановяване в Швейцария и Италия; по лицево-челюстна хирургия 
и обща стоматология в Русия; по имунология и алергология в Националния център по заразни 
и паразитни болести (НЦЗПБ). Лектор на DentsplyMailefer. Научна активност: дисертационен 
труд, монография, съавторство в 2 учебника, 37 статии, 31 резюмета в списания, 57 участия в 
научни конгреси, 17 цитирания, 3 проекти по Фонд „Наука“; IF – 33.195. Годишна награда за 
млад учен – Интернационална медицинска асоциация България (ИМАБ) (2014), награда за млад 
учен на СУ-Варна 2019 г. Член на: БЗС; СУ-Варна; БНДДМ; Българската асоциация по естетична 
стоматология (БАЕС); БАОМ; BASM; БДОСАХ; Società Italiana di Endodonzia (SIE).

МАДЖАРОВА, д-р Мария Наумова, д.м., доцент 
Катедра по анатомия и клетъчна биология, ФМ 
Родена на 30.06.1934 г. в София. Завършва гимназия и медицина в София 
(1958). Придобива специалност анатомия. Специализира в Унгария и 
Румъния. Лекар в с. Факия, Бургаско (1959–1961). Асистент в Катедрата по 
анатомия и хистология на МУ-Варна от 1962 г. Хабилитирана като доцент 
(1976). Защитава кандидатска дисертация (1974) на тема: „Васкуларизация 
на перикарда и стената на сърцето при човека и куче“ (научен ръководител 
проф. В. Ванков). Основните й научни разработки са по проблемите 
на кръвоснабдяването и хистологията на сърдечно-съдовата система. 
Пенсионира се през 1994 г.
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МАЖДРАКОВА, д-р Дафинка Григорова, гл. асистент 
Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, ФМ 
Родена на 27.05.1952 г. в София. Завършва гимназия в Балчик и медицина 
1976 г. в МА-София. Придобита специалност – вътрешни болести (1984) и 
клинична хематология (1988). Ординатор във вътрешно отделение на РБ – 
Балчик (1977). Асистент в Катедрата по вътрешни болести на МУ-Плевен 
(1977) и КПВБ на ВМИ-Варна (1979). Научната й работа е посветена главно 
на проблемите на химиотерапията на злокачествените заболявания.

МАЙНХАРД, д-р Павел Карл, гл. асистент 
Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология, ФМ
Роден на 9.04.1936 г. в София. Завършва гимназия в София и медицина в София (1959). Придобита 
специалност – патология (1966). Специализира в Берлин, Лайпциг и Хале (Германия). Гл. лекар 
на СЕС (ХЕИ) – Сандански (1962–1963). Редовен асистент в Катедрата по патология на МУ-Варна 
(1963–1969). Асистент в Катедрата по патология на ВМИ-София, ИСУЛ-София (1970–1978) и 
в Националния център по хематология и трансфузиология – София (1978–1999). Научните му 
разработки са предимно в областта на хематологичната патология. Член на редколегията на сп. 
„Хематология и трансфузиология“. Член на Българското научно дружество по патология.

МАКЕДОНСКИ, Любомир Евстатиев, д.х., професор 
Катедра по химия, ФФ 
Ръководител на Катедрата по химия в МУ-Варна от 2017 г. Ръководител и 
академичен координатор на англоезичната програма на МУ-Варна от 2010 г. 
Роден през 1958 г. във Варна. Завършва с отличие Химикотехнологичния 
университет – София (1986). Редовен докторант (1987) в Института 
по обща и неорганична химия на БАН. Под научното ръководство на 
академик Димитър Клисурски защитава докторска дисертация (1991). 
Научен сътрудник и старши научен сътрудник (1991–2002) в Института 
по обща и неорганична химия на БАН. Гл. асистент (2002) в Катедрата по 

химия на МУ-Варна. Хабилитиран за доцент (2008), професор (2017). Основни научни интереси 
- качество и безопасност на храните. Автор на повече от 130 научни публикации, участия в 
над 80 международни и национални научни форуми. Резултатите от научните публикации са 
намерили голям отзвук в научната литература като са забелязани над 360 цитирания, предимно 
в международни и чуждестранни издания. Под негово ръководство са защитени 4 докторски 
дисертационни труда. Експерт в НАОА. Ръководител и академичен координатор на англоезичната 
програма на МУ. Член на ръководството на българския отдел на Балканския медицински съюз. 
Председател на една и член на две държавни изпитни комисии за придобиване на специалност. 

МАЛЕВА, д-р Елена Александрова, д.м., гл. асистент 
Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология, ФМ 
Родена 21.01.1942 г. в Мелитопол, Украйна. Завършва медицина във Варна (1965). Придобива 
специалност патоанатомия. Ординатор хирург в РБ – Провадия (1965–1967). Асистент в Катедрата 
по патологична анатомия на МУ-Варна (1967–1987). Защитава кандидатска дисертация (1979) на 
тема „Експериментален анализ на промените в мъжките гонади при комбинирано въздействие 
с нискочестотни вибрации и интоксикация с хербицида Рамрод“ (научен ръководител проф. М. 
Златева). Починала на 27.07.1987 г.

МАЛИНОВА, д-р Виолета Константинова, гл. асистент
Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология, ФМ 
Родена е на 13.05.1949 г. в град Варна. Завършва медицина във ВМИ–Варна (1976). От 1977 г. 
е асистент в Катедрата по патоанатомия МУ-Плевен, а от 1979 г. - във филиалната катедра по 
патоанатомия в град Добрич. От 1982 г. е старши асистент в Катедрата по патоанатомия в МУ- 
Варна. Придобита специалност по патоанатомия през 1981 г. Основни научни разработки в 
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областта на белодробна патология, мъжката и женска полова система, случаи от практиката и 
проблеми на преподаването по патология. Член на Българското дружество по патология.

МАЛИНОВА, д-р Доротея Василева, д.м., гл. асистент 
Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология, 
ФМ
Родена във Варна 1987 г. Завършва СОУПЧЕ „Ал. С. Пушкин“ – Варна с 
английски език (2006) и медицина в МУ-Варна (2012). Асистент от 2013 г. 
Придобива специалност по патология (2017) и защитава дисертация (2019) 
на тема „Морфологична и имунохистохимична сравнителна характеристика 
на туморите на щитовидната жлеза“. Научните й разработки са в областта на 
патологията на щитовидна жлеза и невроендокринни тумори. Има 18 научни 
публикации. Член на БЛС и Българското дружество по патология.

МАЛЧЕВА, Мария Руменова, асистент 
Катедра по биология, ФФ 
Родена през 1986г. в гр. Ямбол. Завършва СУ (2011), Биологически факултет, 
със специалност „Молекулярна биология: микробиология и микробиологичен 
контрол“. Асистент към Катедрата по биология на МУ-Варна (2013–2016). 
Придобива сертификати за владеене на английски език Level B2 – European 
Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (ECL) и Level 
C1 – Cambridge English: Advanced (CAE) (2014). Асистент към Катедрата по 
медицинска генетика (2015–2016). Основните й научни интереси в областта 
на молекулярната биология. Член на Българското дружество по медицинска 
биология.

МАНГЪРОВА, д-р Милка Иванова, д.м., доцент 
Катедра по фармакология, клинична фармакология и терапия, ФМ 
Родена през 1936 г. в Попово. Завършва медицина във ВМИ-София (1961). Придобива 
специалност фармакология (1974). Редовен аспирант в Катедрата по фармакология на МУ-Варна 
(1965–1968) и научен сътрудник в катедрата (1970–1989). Хабилитирана като доцент (1989). 
Защитава кандидатска дисертация (1973) с научен ръководител проф. д-р Д. Желязков. Работи 
главно в областта на фармакологията и токсикологията на лекарствените средства и тяхната 
биотрансформация. Съавтор е на практическо ръководство по фармакология.

МАНЕВ, д-р Ростислав Радославов, асистент 
Катедра по онкология, ФМ 
Роден на 31.05.1991г. в гр. Търговище. Завършва Националната ПМГ „Акад. 
Л. Чакалов“ – София с профил математика, география и физика (2010) и 
медицина в МУ-Варна (2016). Лекар в Клиниката по медицинска онкология 
при УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна (2016). Хоноруван асистент (септември 2016 
до март 2017), редовен асистент (от март 2017) към Катедра „Пропедевтика 
на вътрешните болести“ на МУ-Варна, департамент англоезично обучение. 
Специализант по медицинска онкология (от март 2017) към УМБАЛ „Св. 
Марина“ – Варна. От юли 2018 г. е редовен докторант към същата катедра. 
Член на БЛС, European Society for Medical Oncology (ESMO).

МАНЕВА, д-р Маргарита Красенова, асистент 
Катедра по онкология, Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, 
ФМ 
Родена на 20.08.1990 г. в гр. Нови пазар. Завършва ЕГ „Никола Й. Вапцаров“ 
– Шумен с немски и английски език, а медицина в МУ-Варна (2015). Лекар 
в СБАЛОЗ „Д-р Марко А. Марков“ – Варна, Отделение по медицинска 
онкология и палиативни грижи от януари 2016 г. От ноември 2016 г. работи в 
Клиника по медицинска онкология на МБАЛ „Св. Марина“ – Варна, от март 
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2017 г. е редовен асистент към Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести на МУ-Варна, 
англоезично обучение и специализант по медицинска онкология към УМБАЛ „Св. Марина“ - 
Варна. Асистент към Катедра „Онкология” от 2020.

МАНЕВА, д-р Соня Младенова, асистент 
Катедра по психиатрия и медицинска психология, ФМ 
Родена на 24.04.1996 г. в гр. Разград. Завършва ПМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Разград, физика и 
математика с усилено изучаване на английски език (2014) и медицина в МУ-Варна (2020). Лекар-
специализант (от 2020) по специалност „Психиатрия“ в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна към 
Първа психиатрична клиника. От 2021 г. е асистент към Катедрата по психиатрия и медицинска 
психология.

МАНЕВСКА, д-р Богомила Гатева, д.м.н., професор 
Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология, 
ФМ
Родена на 1.09.1943 г. във Варна. Завършва гимназия във Варна и медицина в 
МУ-Варна (1967). Придобити специалности – патоанатомия, цитопатология 
и здравен мениджмънт. Специализира в Москва и Санкт Петербург. 
Асистент в Катедрата по патоанатомия на МУ-Варна от 1968 г. Хабилитирана 
като доцент (1987) и професор (1997). Ръководител на Катедрата по 
патоанатомия на МУ-Варна и на Центъра по клинична патология на МБАЛ 
„Св. Марина“ – Варна от 1998 г. Защитава кандидатска дисертация (1984) на 

тема: „Морфология и патогенеза на измененията в стомаха и тънкото черво при чернодробна 
цироза“ (научен ръководител проф. М. Златева) и докторска (1994) на тема: „Ендоскопска 
морфологична диагностика на някои патологични процеси в горния отдел на стомашно-чревния 
тракт (езофаг, стомах, дуоденум)“. Основните научни проблеми, които разработва, са в областта 
на общата и клинична патология и патологията на стомашно-чревния тракт и черния дроб, 
морфо-функционалната характеристика на невро-ендокринните клетки, имуноцитохимичната 
характеристика на туморните процеси, ДНК-клетъчен анализ и др. Съавтор е на монографиите 
„Патоморфологична диагностика в клиниката“ и „Съвременна геронтонефрология“ и на 
учебниците „Обща патология“, „Клинична патология“, „Синтетична патология“ и „Ръководство 
за практически упражнения по патологична анатомия“ (три издания). Член на редколегията на сп. 
„Актуална нефрология“. Член на ръководството на Българското научно дружество по патология, 
Европейската асоциация по патология, Републиканското дружество на онколозите и СУБ.

МАНОИЛОВ, д-р Павлин Любенов, асистент 
Катедра по сърдечно-съдова хирургия и ангиология, ФМ 
Завършва медицина (1991) в МУ-Плевен. Работи Хирургично отделение 
в МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ – Велико Търново. Има магистърска степен 
„Финанси“ от ВТУ. Специализира (2009–2011) в Ospedale Niguarda, Милано, 
Италия. Има признати специалности по хирургия и кардиохирургия. Работи 
в Клиниката по кардиохирургия във Варна от 2011 г., а от 2019 г. е асистент 
към КССХА. Членува в БДКХ и БАГССХ.

МАНОЛОВ, д-р Николай Манолов, гл. асистент 
Катедра по хирургични болести, ФМ 
Роден на 1.05.1954 г. в Пловдив. Завършва езикова гимназия (английски език) 
и медицина във Варна (1980). Придобити специалности – хирургия (1985) и 
съдова хирургия (1997). Специализира в София и Улм (Германия). Ординатор 
хирург в Окръжна болница – Силистра (1980–1983) и Окръжна болница 
– Варна (1983–1986). Асистент по сърдечно-съдова и гръдна хирургия на 
болница „Св. Екатерина“ към МА-София (1986). От 1989 г. е асистент в 
Клиниката по съдова хирургия на Катедрата по хирургически болести на 
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МУ-Варна. Основните му научни разработки са свързани с патологията на периферните съдове 
при захарен диабет, облитерираща атеросклероза на крайниците, острите флеботромбози, 
реконструктивните хирургични методи при съдовите заболявания и др.

МАНОЛОВА, д-р Мария Неделчева, д.м., гл. асистент 
Катедра по хирургични болести, ФМ 
Родена на 14.01.1932 г. в с. Кардам, Търговищко. Завършва гимназия в Попово и медицина в 
Пловдив (1960). Придобита специалност – обща хирургия. Специализира във Виена и Будапеща. 
Асистент в Катедрата по хирургически болести (1968) и е сред основателите на Клиниката по 
съдова хирургия. Защитава кандидатска дисертация (1985) на тема: „Върху някои аспекти от 
клиниката, лечението и профилактиката на постромбофлебитния синдром“. Починала през 1985.

МАНОЛОВА, д-р Яна Манолова, д.м., доцент
Катедра по очни болести и зрителни науки, ФМ
Завършва медицина в Медицински университет – Варна (1997). Придобива 
специалност по очни болести (2004). От 2001 г. започва работа като лекар по 
очни болести в СБОБАЛ-Варна. От 2010 г. е част от Катедрата по очни болести 
и зрителни науки на МУ-Варна. Специализира в областта на глаукомата в 
Университетската болница в Basel, Швейцария (2007). Член е на Български 
лекарски съюз, Съюза на очните лекари в България, Българско дружество по 
офталмология и Съюза на българските контактолози. 

МАНЧЕВА, д-р Параскева Драганова, д.м.н., професор 
Университетски център по източна медицина 
Завършва медицина в МУ-Варна (1989) и право във ВСУ (2014). Защитава 
юридическата си правоспособност (2015) пред Министерство на 
правосъдието на Р България. Има придобити медицински специалности 
по физикална и рехабилитационна медицина, вътрешни болести и обща 
медицина. Основните й професионални и научни интереси са свързани с 
медико-социалните проблеми на хората с хронична инвалидизираща болест 
и перспективата на сътрудничеството „източна-западна“ медицина, като 
допълваща възможност за подобряване на холистичното им здраве. Директор 

на Университетския център по източна медицина в МУ-Варна от 2017 г. Член на БЛС, EURACT, 
на експертна група по САНК към НАОА, 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 в обща ТЕЛК, вещо лице по вътрешни болести, обща медицина, 
физикална и рехабилитационна медицина в съдебномедицински експертизи. Участва в пет 
образователни и изследователски проекти, два от които международни. Под нейно ръководство 
са защитени три дисертации и две са в процедура. Има над 200 публикации и участия в научни 
форуми в България и в чужбина. Рецензент на сп. „Социална медицина“ и „Scripta Salutis Publicae“. 

МАРАЗОВА, д-р Катя Димитрова, д.м., гл. асистент 
Катедра по фармакология, клинична фармакология и терапия, ФМ 
Родена през 1956 г. в Айтос. Завършва медицина във ВМИ-Варна (1980). Има придобита 
специалност по фармакология. Асистент в Катедрата по фармакология на ВМИ-Варна във 
филиал Добрич (1980) и във Варна (1990). От 1993 г. е гл. асистент в Катедрата по фармакология 
и токсикология в София. Специализира в Сиена, Лондон и Париж. Защитава кандидатска 
дисертация през 1995 г. (научен ръководител проф. д-р А. Белчева). 
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МАРГОСЯН, Живка Георгиева, асистент 
Катедра по здравни грижи, Филиал Сливен 
Родена в Сливен през 1961 г. Завършва ИПЗКССО „Д-р П. Берон“ – Сливен 
(1982), специалност „Детска медицинска сестра“. Придобива бакалавърска 
степен по социални дейности (2001) и магистърски степени „Стопанско 
управление – здравен мениджмънт“ и „Финанси“ (2004) във ВТУ. През 2015 
г. придобива магистърска степен по управление на здравните грижи в МУ-
Варна. Медицинска сестра в МБАЛ „Д-р. Иван Селимински“ АД – Сливен 
от 1982. Асистент в от 2015 г., а от 2020 г. е докторант, редовна форма на 
обучение. Член на БАПЗГ.

МАРЕВ, Димитър Димов, д.м., доцент 
УС по УНГ болести, Катедра по неврохирургия и УНГ болести, ФМ 
Роден на 4.09.1950 г. в гр. Ямбол. Завършва медицина във ВМИ-Варна (1977). 
Ординатор в УНГ отделение на Окръжна болница – Ямбол (1978–1980) и 
Окръжна болница – Варна (1980–1983). От 1983 г. е асистент в Катедра УНГ 
болести, МУ-Варна. От 2004 г. е Ръководител на УНС по оториноларингология 
към Катедрата по НХ, УНГ и очни болести и началник клиника при УМБАЛ 
„Св. Марина“ - Варна. Придобита специалност по ушни, носни и гърлени 
болести (1981). Защитава дисертационен труд (1989) на тема „Орбитални 
усложнения от синусен произход“ (научен ръководител проф. Г. Папуров) 
и придобива ОНС „доктор“, присъдено научното звание „доцент“ (2004). 

Има 81 публикации в България и 13 публикации в чужди медицински списания в областта 
на оториноларингологията основно с потвърдителен характер. Участва на 48 конгреси, 
конференции, симпозиуми в чужбина и 24 в България. Има едно изобретение. Гл. редактор е на сп. 
„Международен бюлетин по оториноларингология“, което се издава под патронажа на МУ-Варна 
и Клиниката по оториноларингология към УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. Член на: Българското 
оториноларингологично дружество, Българското дружество по ринология, European Rhinologic 
Society (ERS).

МАРЕВ, д-р Руси Георгиев, д.м., доцент 
Катедра по фармакология, клинична фармакология и терапия, ФМ 
Роден през 1945 г. в с. Караисен, обл. В. Търново. Завършва медицина във 
ВМИ-Варна (1972). Има придобити специалности по фармакология и по 
клинична фармакология и терапия. Стажант-асистент (1973) и асистент 
(1974–1976) в Катедрата по фармакология на ВМИ-Варна. През 1976 г. става 
асистент в новосформираната Катедра по фармакология във ВМИ-Плевен. 
Хабилитиран като доцент през 1987 г. и от следващата година е ръководител 
на Катедрата по фармакология в Плевен. Зам.-ректор по учебната работа на 
МУ-Плевен (1989–1992). 

МАРИНОВ, д-р Валерий Николаев, асистент 
Катедра по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика, ФФ 
Роден през 1961 г. във Варна. Завършва медицина във Варна (1985). Придобива специалност 
биохимия. Асистент в Катедрата по биохимия на МУ-Варна (1987–1989). Загинал през 1989 г.

МАРИНОВ, д-р Веселин Маринов, д.м., доцент
Катедра по обща и оперативна хирургия, ФМ
Роден е на 29.03.1973 г. в гр. София. Завършва медицина в Медицински 
университет – София (1997). Има специалност по обща хирургия (2003). 
Дипломира се като магистър по публична администрация в УНСС-София 
(2014). Работи като хирург в III-та хирургична клиника на МБАЛСМ 
„Пирогов“ (1998-2003) и в УБ „Лозенец“ (2003-2005). През 2005 г. участва 
в първата чернодробна трансплантация в България. Изкарва едногодишна 



238

специализация в университетските клиники Universitatsklinikum Essen и Knappftshaftskrankenhaus 
Bochum (Германия) с основна насоченост онкологична, чернодробна, панкреатична и 
трансплантационна хирургия. Участва в голям брой чернодробни, бъбречни и панкреатични 
трансплантации. От 2006 г. започва работа в Клиниката по чернодробно-жлъчна, панкреатична и 
обща хирургия на МБАЛ „Токуда Болница“ – София. От 2014 г. работи като началник направление 
„Мининвазивна и лапароскопска хирургия“ в МБАЛ „Токуда Болница“ – София. От 2018 г. заема 
академична длъжност „доцент“ към Катедра по обща и оперативна медицина на МУ-Варна. 

МАРИНОВ, д-р Веселин Петров, д.м., асистент 
Катедра по фармакология, клинична фармакология и терапия, ФМ 
Роден през 1975 г. във Варна. Завършва с много добър успех медицина в МУ-
Варна (1999). Работи в сферата на спешната медицина, а от 2013 г. е асистент 
към Катедра по предклинична и клинична фармакология, преименувана 
после като Катедра по фармакология и клинична фармакология и терапия. 
Защитава дисертационен труд (2020) за придобиване на ОНС „доктор“ 
(научен ръководител проф. д-р Стефка Вълчева-Кузманова). Завършва 
специализацията си по фармакология. Основните му професионални и 
научни интереси са в областта на възпалителни чревни заболявания и 
психофармакологията. Има 6 научни публикации и 9 участия в национални 
научни конгреси. 

МАРИНОВ, д-р Георги Русев, д.м., доцент 
Катедра по анатомия и клетъчна биология, ФМ 
Ректор на МУ-Варна (1987–1990)
Роден на 13.08.1939 г. в гр. Добрич. Завършва гимназия в Добрич и медицина 
в София (1963). Придобита специалност – анатомия. Специализира във 
Варшава, Торун (Полша), Москва, Солун и Квебек (Канада). Участъков лекар 
в с. Плачидол, Добричко (1963–1964), ординатор в Хирургичното отделение 
на Окръжна болница – Добрич (1964–1965) и редовен аспирант в Катедрата 
по анатомия на МУ-Варна (1965–1967). Асистент в катедрата (1968). 
Хабилитиран като доцент през 1982 г. От 2000 г. е ръководител на Катедрата 

по анатомия, хистология и ембриология на МУ-Варна. Зам.-ректор на МУ-Варна (1985–1987) и 
Ректор (1987–1990). Директор на ИПЗКССО (МК) – Варна (1985–1987). Защитава кандидатска 
дисертация (1969) на тема: „Строеж и васкуларизация на вените на подбедрицата и задколянната 
яма“ (научен ръководител проф. Ванков). Основните му научни разработки са в областта на 
структурата, ултраструктурата, хистохимията и имуноцитохимията на стената на артериалните 
и венозни съдове, както и на съдови трансплантанти и протези, микроваскуларизацията на 
дебелото черво, кожата и стените на съдовете и приложението на биоматериали в медицината. 
Съавтор е в монографията „Годишник по съдова хирургия“ (на английски език). Гл. редактор 
(1989–1990) и член на редколегията (1983–1989) на „Scripta Scientifica Medica“ – Варна и на сп. 
„Съвременна медицина“ (1989–1991), гл. редактор и член на редколегията на сборници от научни 
сесии на МУ-Варна и на Правилника за дейността на МУ-Варна (2001). Член на ръководството на 
Българското анатомично дружество, член на СУБ и на Международното анатомично дружество. 
Изпълнителен директор (2000) и експерт на НАОА към МС на Република България.

МАРИНОВ, д-р Димитър Борисов, асистент 
УС по хигиена, Катедра по хигиена и епидемиология, ФОЗ
Роден 1992 г. в Русе. Завършва с отличие медицина в МУ-Варна (2017). 
Хоноруван асистент (2017–2019), редовен докторант към Катедрата по 
хигиена и епидемиология и специализант по хранене и диететика от 2018 
г. Асистент в Катедрата по хигиена и епидемиология в МУ-Варна от 2019 г. 
Основни научни интереси са - хранене при възрастни и подрастващи, хранене 
и метаболитни заболявания, хранене при остри и хронични състояния. Член 
на: БЛС, БАОЗ, EUPHA. Има публикации в реферирани и индексирани 
научни списания, както и участия в национални и международни научни 
конгреси.
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МАРИНОВ, д-р Лъчезар Радославов, д.м., доцент 
Катедра по педиатрия, ФМ 
Роден през 1953 г. в гр. Велики Преслав. Завършва ІV ЕГ и ВМИ-Варна. 
Участъков педиатър в гр. Силистра. Асистент в Катедрата по педиатрия (1982). 
Придобива специалност по детски болести (1987) и детска ревмокардиология 
(1992). Защитава дисертационен труд „Първична артериална хипертония при 
юноши от град Варна на възраст от 14 до 18 години (клинико-епидемиологични 
проучвания)“ за научно-образователна степен „доктор” (2003). Хабилитиран 
за доцент по педиатрия (2010). Специализира (1997) в Медицинския 
факултет на Университет „Рене Декарт“ и в Медицинския факултет (1999) 

на Университет „Пиер и Мари Кюри“ – Париж. Началник на ІІІ Детско отделение към МСДК 
(2010–2014). Ръководител на един докторант. Превежда, редактира и съдейства за издаване на 
български език на „Първите европейски препоръки за поведение при артериална хипертония 
у деца и юноши“ на European Society of Hypertension (ESH). Основните му научни интереси са в 
областта на детската кардиология и хипертензиологията – разпространение, клинични прояви, 
ранни органни промени при артериална хипертония в детска и юношеска възраст, превенция 
на кардиоваскуларния риск. Съавтор в няколко учебника, студии и сборници, автор на над 180 
публикации и участия в български и чужди списания и форуми. Член на БЛС, СУ-Варна, БПА, 
ДКБ, АДК, Българска лига по хипертония – член на УС, БАУМ, БРД, ESH, Association for European 
pediatric and congenital cardiology (AEPC), Еuropean Society of Cardiology (ESC). 

МАРИНОВ д-р Mилен Йорданов, асистент
Роден на 06.04.1971 г. в гр. Провадия. Завършва дентална медицина в МУ-София (1994). От 2008 
г. е асистент в Катедра по орална и лицево-челюстна хирургия, пародонтология и специална 
образна диагностика, ФДМ на МУ-Варна. Придобита специалност по орална хирургия (2007). 
Член на БЗС.

МАРИНОВ, д-р Мирослав Димитров, д.м., асистент 
УС по патофизиология, Катедра по физиология и патофизиология, ФМ 
Роден през 1965 г. в Шумен. Завършва медицина в МУ-Варна (1991). Има 
придобита специалност по патофизиология. Защитава дисертационен труд 
на тема „Роля на ендоканабиноидната система в поведенческите реакции 
при депресивно-подобно състояние“ (2019). Основните му професионални 
и научни интереси са в областта на латерализацията на мозъчните функции, 
ендоканабиноидната система, депресивните разстройства, невротоксини 
продуцирани от водни микроорганизми и микроводорасли. Член на: 
Българско дружество по физиологични науки; Федерация на европейските 
физиологични дружества; СУБ; БЛС. Има над 40 научни публикации, участия 
в над 45 научни форуми.

МАРИНОВ, д-р Петко Пенков, д.м., професор 
Декан на Факултет по фармация от 2020 г. 
Роден през 1959 г. в с. Соколово, област Добрич. Завършва медицина в МУ-
Варна (1986). Има придобити специалности „Вътрешни болести“ (1993) 
и „Клинична токсикология“ (1996). Магистър по здравен мениджмънт 
(2013). Основните му професионални и научни интереси са в областта на 
клиничната токсикология. Защитава дисертация на тема: „Някои аспекти 
на епидемиологията, токсикокинетиката, клиничната картина, лечението 
и прогнозата на острите екзогенни интоксикации с фосфорорганични 
пестициди“ (2002). Работи в УС по нефрология, хемодиализа и токсикология 

(5.07.2010–1.04.2013). От 1.04.2013 г. е доцент в Катедрата по предклинични и клинични науки 
в УС по фармакология и токсикология на ФФ. От 1.10.2015 г. е доцент, а от февруари 2018 г. до 
юни 2020 – ръководител на Катедрата по фармакология, токсикология и фармакотерапия. От 
юни 2020 г. е декан на ФФ. Хабилитиран за доцент (2010), професор (2018). Член на Българското 
дружество по клинична токсикология и на Българското дружество по авиационна, морска 
и космическа медицина. Има над 80 научни публикации и над 100 участия в международни 
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и национални научни прояви. Автор на 1 монография. Под негово ръководство е защитена 1 
дисертация. Научен ръководител е на 4 докторанти. От 1996 г. е републикански консултант по 
клинична токсикология за Североизточна България.

МАРИНОВ, д-р Петър Маринов, д.м.н., професор 
Ръководител Катедра здравни грижи, Филиал Велико Търново (2015–2018)
Роден през 1962 г. в гр. Плевен. Завършва медицина в МУ-София (1988). От 
1989 г. е научен сътрудник в Лабораторията по невропсихофармакология и 
специализира психиатрия в Клиниката по гранични състояния на УМАЛНП 
„Св. Наум“. През 1994 г. придобива специалност по психиатрия, а през 2003 
г. – по съдебна психиатрия. От 1997–2012 г. работи в Клиниката по съдебна 
психиатрия. През 2007 г. придобива ОНС „доктор“ с дисертационен труд на 
тема „Клинико-психопатологични, клинико-психологични и психосоциални 
аспекти при шизофрения и хомицид“. От 2012 г. е доцент по съдебна 
психиатрия в МУ-Варна. През 2016 г. защитава дисертационен труд на тема: 

„Апробиране на скринингова система за депресивни и тревожни разстройства“ и придобива 
ОНС „доктор на медицинските науки“. От 2017 г. е професор по съдебна психиатрия. От 2015 
г. е ръководител на катедра във филиала на МУ-Варна във Велико Търново. Има издадени 
12 ръководства и монографии като автор и гл. редактор. Сред тях са: „Психофармакология и 
фармакопсихиатрия“, „Терапевтично резистентна шизофрения“, „Психиатрия, психология и 
психотерапия в общата медицинска практика“, „Шизофренията“, „Практическа психиатрия“ 
в два тома, „Аспекти на ефективната скринингова диагностика на депресивни и тревожни 
разстройства в общата медицинска практика“, „Физиологичният афект“. Има над 130 публикации 
в страната и чужбина.

МАРИНОВА, д-р Десислава Маринова, гл. асистент 
Катедра по анатомия и клетъчна биология, ФМ 
Родена на 23.07.1981 г. във Варна. Завършва МУ-Варна (2006). Асистент в 
Катедрата по анатомия, хистология и ембриология от май 2007 г. Зачислена 
за специалност към катедрата през юни 2008 г., а през декември 2012 г. 
придобива специалност по анатомия, хистология и цитология. Защитава 
дисертационен труд (2014) на тема „Пролиферация и диференциация на 
прогенитотни клетки в интактен гръбначен мозък на възрастни примати“. 
Гл. асистент към катедрата по Анатомия и клетъчна биология ма МУ-Варна 
от февруари 2016 г. Има над 20 публикации и 10 участия в научни конгреси. 
Основните й научни интереси са в областта на анатомичните вариации и 
невроанатомията.

МАРИНОВА, д-р Елена Стоянова, асистент 
Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, ФМ 
Родена в Шумен 1983 г. Завършва медицина в МУ-Варна 2008 г. Като стажант-
лекар работи в ЦСМП-Варна. От ноември 2008 – септември 2009 работи 
последователно в Отделението по кардиология към университетската 
болница в Плевен и СБАЛК по кардиология – Варна. След спечелен конкурс 
започва специализация по ендокринология и болести на обмяната в МБАЛ 
„Св. Марина“ – Варна. От 2012 г. е ординатор в Клиниката по вътрешни болести 
и хоноруван асистент към КПВБ към МУ-Варна. Придобива специалност 
„Ендокринология и болести на обмяната“ (2015), а от 2016 г. редовен асистент 
към КПВБ. Провежда обучение и е сертифицирана за ВСД „Ехография на 

шийна област“ 2017 г. Същата година провежда обучителен курс по клинична невросонология. 
Защитава дисертационен труд (2020) на тема „Неинвазивна оценка на артериалната ригидност 
при пациенти с тип 2 захарен диабет – корелация с някои биомаркери“. Основните й научни 
интереси са насочени към превенцията на социално значимите заболявания, захарен диабет, 
затлъстяване и болести на щитовидната жлеза.
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МАРИНОВА, д-р Женя Мирославова, асистент 
УС по кардиология, Първа катедра по вътрешни болести, ФМ 
Родена на 22.03.1994 г. във Варна. Завършва в Първа ЕГ с изучаване на немски 
език (2013) и с отличие медицина МУ-Варна (2019). През академичната 
2018/2019 г. е демонстратор към УС „Кардиология“, Първа катедра по 
вътрешни болести. Началния клиничен опит набира в ЦСМП – Долни 
чифлик, където работи в продължение на 6 месеца. Лекар в Първа клиника 
по кардиология с ИКО на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна от април 2020 г и 
асистент по кардиология към Първа катедра по вътрешни болести на МУ-
Варна. От май 2020 г. е специализант по кардиология към клиниката. Член 
на БЛС.

МАРИНОВА, д-р Иглика Димитрова, асистент 
Катедра по медицина на бедствените ситуации и морска медицина, ФОЗ 
Придобива образователна степен „магистър по медицина“ и професионална 
квалификация „лекар“ през 1996. Старши експерт в РЗОК-Варна (2001–2003). 
Нает лекар в обща практика и клиничнолабораторен лекар в УМБАЛ „Св. 
Марина“ – Варна (2004–2007). Придобива образователна степен „магистър по 
психология“, ВСУ (2005), специалност „Обща медицина“ (2006). Гл. експерт 
в РЗИ – Варна (2007–2008). Асистент в УНС „Медицина на бедствените 
ситуации“ от 2008 г. Придобива специалност „Клинична лаборатория“ (2013) 
и „Медицина на бедствените ситуации (на катастрофите)“ (2020). Научна 

и публикационна активност: близо 30 научни статии и над 30 научни участия, с тематична 
насоченост: психо-физиологичен стрес, житейски събития, бедствени ситуации, умишлени и 
неумишлени биозаплахи, биотероризъм. Член на БЛС, БДКЛ, СУ-Варна.

МАРИНОВА, д-р Катерина Маринова, асистент 
УС по гръдна хирургия, Катедра по хирургични болести, ФМ 
Родена в гр. Хасково. Завършва гимназия с преподаване на чужди езици 
„Проф. д-р Ас. Златаров“ с немски и английски език. През 2012 г. завършва 
с отличие МУ-Варна. Получава магистърска степен по здравен мениджмънт 
от същия университет (2016). От януари 2013 г. ординатор в Клиниката по 
гръдна хирургия на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. Придобива специалност 
по гръдна хирургия (2019). Хоноруван (септември 2014), редовен (януари 
2015) и малко по-късно   към Катедрата по хирургични болести на МУ-
Варна. Основни научни интереси в областта на хирургията на бял дроб и 
медиастинум, ВАТС, хирургия на млечната и тиреоидната жлеза. Проведени 

курсове и специализации в областта на минималноинвазивната торакоскопска белодробна 
хирургия, хирургията на гърда и на щитовидна жлеза Берлин, Страсбург, Любляна, Лондон, 
Кеймбридж, Атина и други. Сертифициран тренер на симулационно обучение по торакоскопска 
минималноинвазивана хирургия. Има участие в над 35 публикации и доклади в научни 
списания в България и чужбина. Участва в множество български и международни конгреси и 
конференции, както и в работната група на Европейската асоциация по гръдна хирургия (ESTS 
– European Society of Thoracic Surgeons) за малигнени плеврални изливи. Член на БЛС, БХД,СУБ, 
ESTS (European Society of Thoracic Surgeons).

МАРИНОВА-БРАЙНОВА, д-р Лена Петкова, д.м.н., доцент 
Катедра по образна диагностика, интервенционална рентгенология и 
лъчелечение, ФМ 
Родена на 22.08.1956 г. в Чирпан. Завършва медицина в МА – София (1982). 
От 2004 г. е доцент по лъчелечение в Катедрата по образна диагностика и 
лъчелечение. Придобити специалности: медицинска радиология (1991), 
онкология (2000). Защитава дисертационен труд (2000) на тема „Лъчелечение 
след консервативна хирургия на рака на млечната жлеза“ и „Лъчелечението 
в комплексното лечение на примитивните герминативноклетъчни тумори“ 
(2013). Има издадени 2 монографии (по лъчелечение), 2 ръководства (по 
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лъчелечение и радиобиология), 1 учебник по лъчелечение и 2 книги с лъчелечебна и онкологична 
насоченост. Основните научни разработки са в областта на лъчелечението при рака на млечната 
жлеза, солидните детски тумори и доброкачествените заболявания. Член на BUON, ESTRO, член 
на редколегията на Chinese Journal of Clinicians, Reports of Practical Oncology and Radiotheraty и 
Гилдията на българските лъчетерапевти.

МАРИНОВА, д-р Росица Стойчева, д.м.н., професор 
Катедра по микробиология и вирусология, ФМ 
Родена на 31.05.1932 г. в с. Сейдол, Разградско. Завършва гимназия в Разград и медицина в София 
(1956). Придобита специалност – микробиология. Специализира в Москва, Париж, Лондон, 
Единбург и Кливланд (САЩ). Ординатор в Здравен пункт – Белослав и бактериолог в ХЕИ-Варна 
(1956–1961). Асистент в Катедрата по микробиология на МУ-Варна от 1961 г. Редовен аспирант в 
Института по епидемиология и бактериология на АМН-Москва (1966–1969). Хабилитирана като 
доцент (1976) и професор (1984). Ръководител на Катедрата по микробиология на ВМИ-Плевен 
(1976–1985) и ръководител на Катедрата по микробиология и вирусология на МУ-Варна от 1985 
г. до пенсионирането си (1997). Защитава кандидатска дисертация (1969) в Москва на тема: 
„Значение на повърхностните структури на бактериалните клетки за предаване детерминантите 
на множествената лекарствена устойчивост“ (научен ръководител проф. Д. Кудрай) и докторска 
дисертация (1982) на тема: „Микробиологични аспекти на уроинфекциите и безсимптомните 
бактериурии“. Основните й научни разработки са по проблемите на бактериалната лекарствена 
резистентност, размножаването на някои бактериофаги и повърхностната ултраструктура 
на бактериите. Под нейното научно ръководство са защитени 2 кандидатски дисертации (д-р 
Средкова и д-р Йонкова). Починала на 3.06.2000 г.

МАРИНОВА, д-р Силвия Ганчева, д.м., гл. асистент 
Катедра по фармакология, клинична фармакология и терапия, ФМ 
Родена на 20.12.1982 г. в гр. Силистра. Завършва медицина с отличие в МУ-
Варна (2007). Асистент (от 2008) към Катедрата по предклинична и клинична 
фармакология и токсикология, преименувана по-късно в Катедра по 
фармакология и клинична фармакология и терапия. Придобива специалност 
„Фармакология“ (2017). Защитава дисертационен труд (2018) за придобиване 
на ОНС „доктор“ (научен ръководител доц. д-р М. Желязкова) и от 2019 
г. заема длъжността гл. асистент. Изпълнява функциите на   на катедрата. 
Участва в изготвянето на 4 учебни помагала по фармакология, има 20 
научни публикации и над 45 участия на национални и международни научни 

форуми. Основните й научни интереси са в областта на метаболитния синдром, поведенческата 
фармакология, фармакологията на витамин К и витамин К зависимия протеин остеокалцин. 

МАРИНОВА, д-р Цветана Цанкова, д.м., професор 
Катедра по биология, ФФ 
Родена на 16.10.1951 г. в Плевен. Завършва гимназия в Плевен и медицина във Варна (1975). 
Придобита специалност – медицинска биология. Специализира в Будапеща и Рим. Участъков 
терапевт в гр. Девня (1975–1976). Асистент в Катедрата по биология на МУ-Варна от 1976 г., а от 
1991 г. за гл. асистент в Катедрата по биология на МУ-София, където е хабилитирана като доцент 
(1994). Защитава кандидатска дисертация (1982) на тема: „Ултраструктура на епителните клетки 
на тимуса“ (научен ръководител проф. Ив. Вълков и доц. Е. Бошнакова). Основните й научни 
разработки са посветени на проучването на структурната, ултраструктурната, хистохимичната 
и имунохистохимична характеристика на тимуса и сперматозоидите, микроваскуларизацията на 
кожата, структурната и антигенна характеристика на тимоцитното микрообкръжение в хода на 
онтогенезата. Под нейно научно ръководство е защитена 1 кандидатска дисертация (М. Маркова). 
Съавтор е на учебни помагала по биология. Член на международно и на българското дружество 
по имунология на размножението и на Българско дружество по медицинска биология.
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МАРИНОСКА-ИВАНОВА, д-р Вангелия, асистент 
Катедра по психиатрия и медицинска психология, ФМ 
Родена на 6.11.1986 г. в гр. Прилеп, РС Македония, където завършва средно 
медицинско училище – медицинска сестра. През 2012 г. се дипломира 
като магистър по медицина в МУ-Варна. От май 2019 г. е назначена като 
ординатор в психиатрично отделение към ІІ ПК на УМБАЛ „Св. Марина“ – 
Варна. Докторант в Катедрата по психиатрия и медицинска психология (от 
2020), специализант и асистент в Катедрата по психиатрия и медицинска 
психология към МУ-Варна (от 2021). С професионални интереси в областта 
на немедикаментозната терапия, по-специално към апаратните методи за 
лечение на тревожно-депресивните състояния. Член на: БПА. БЛС

МАРИНСКА, д-р Бонка Георгиева, асистент
Катедра по педиатрия, ФМ 
Родена на 3.03.1980 г. Завършва медицина в МУ-Пловдив. От 2019 г. е 
асистент към Катедрата по педиатрия на МУ-Варна и работи в Клиника по 
детска онкохематология. Придобити специалности: педиатрия (2012), детска 
клинична хематология и онкология (2019). Специализира във ФГБУ „ННПЦ 
ДГОИ имени Дмитрия Рогачева“ – Москва, Русия (2017) и Детска болница 
„Св. Анна“ – Виена, Австрия (2018). Основните й интереси са в областта на 
детската хематологична трансплантология и стем-клетъчна трансплантация. 
Членува в БПА, Българско медицинско сдружение по хематология и 
Европейско дружество по детска онкология.

МАРИЯНОВА, д-р Стефани Тодорова, асистент, докторант 
УС по неврохирургия, Катедра по неврохирургия и УНГ болести, ФМ 
Родена 22.11.1992 г. в град Разград. Завършва НГХНИ „К. Преславски“ 
– Варна (2011), медицина към МУ-Варна (2017). След дипломирането си е 
назначена в Клиниката по неврохирургия към УМБАЛ „Св. Марина“ – 
Варна. Специализант (2018), докторант (2019) към Катедра „Неврохирургия 
и УНГ болести“ към МУ-Варна с тема „Съвременно хирургично лечение при 
патология на периферни нерви“ с научен ръководител проф. д-р Явор Енчев, 
д.м.н. (от 2019). Интересите й са в областта на неврохирургичното лечение 
при заболяванията на периферни нерви и интраоперативното приложение на 
невромониторинг при неврохирургични интервенции. От 2020 г. е асистент 
към Катедра „Неврохирургия и УНГ болести“ на МУ-Варна.

МАРКОВ, д-р Димитър Диков, д.м., доцент 
Катедра по патоанатомия, Филиал Добрич 
Ръководител на Катедрата по патоанатомия на филиала на МУ-Варна в Добрич
Роден на 19.11.1933 г. в с. Беленци, Ловешко. Завършва гимназия в гр. Роман (Врачанско) и 
медицина във ВМИ-София (1958). Придобита специалност – патоанатомия. Специализира в 
София и Москва. Главен лекар на участъкова болница в с. Никола Козлево, Шуменско (1959–
1961). Асистент в Катедрата по патоанатомия на МУ-Варна (1961), доцент (1978) и ръководител на 
Катедрата по патоанатомия на филиала на МУ-Варна в Добрич, където работи до пенсионирането 
(1994). Зам.-декан е на филиала (1979–1983). Защитава кандидатска дисертация (1973) на тема 
„Върху етиологията, морфогенезата и морфологията на хемороидите“ (научен ръководител проф. 
К. Попов). Основните му научни разработки са от областта на сърдечно-съдовата и стомашно-
чревната патология. Съавтор е на „Ръководство за практически занимания по патологична 
анатомия“.
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МАРКОВ, д-р Мирослав Пенев, асистент 
Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, ФМ 
Роден на 28.04.1995 г. в гр. Ямбол. Завършва в МГ – Ямбол (2014), медицина 
в МУ-Варна (2020). Ординатор в Клиниката по вътрешни болести на УМБАЛ 
„Св. Марина” – Варна (2020). Редовен асистент към Катедрата по пропедевтика 
на вътрешните болести на МУ-Варна.

МАРКОВА, д-р Веселина Нинова, д.м., доцент 
Катедра по акушерство и гинекология, ФМ 
Родена на 26.06.1941 г. в Пловдив. Завършва гимназия в Пловдив и медицина 
в МУ-Пловдив (1966). Придобита специалност – акушерство и гинекология 
(1976). 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). Асистент в 
Катедрата по акушерство и гинекология на МУ-Варна (1975). Хабилитирана 
като ст.н.с. ІІ ст. (1991) и доцент (1995). Завеждащ сектор „Безплодие в 
семейството“ (1991–1995) и зам.-ръководител на Лабораторията за инвитро 
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 (1989) 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. „Медик на годината“ (2000).

МАРКОВА, д-р Димитрина Николова, асистент
Катедра по образна диагностика, интервенционална рентгенология и 
лъчелечение, ФМ 
Родена на 11.07.1981 г. в гр. Нефтеюганск, обл. Тюмен, Руска федерация. 
Завършва Ветеринарномедицински техникум – Ловеч (2000), МК-Плевен 
(2003), специалност „Рехабилитатор“, медицина в МУ-Плевен (2011). 
Придобива специалност по образна диагностика (май 2018). Лекар и лекар-
специализант по образна диагностика в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД 
– Смолян. Лекар-специализант по образна диагностика в Клиниката по 
образна диагностика при УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна (2015–2018). От 2018 

г. е лекар специалист по образна диагностика в Клиниката по образна диагностика при УМБАЛ 
„Св. Марина“ – Варна. От 17.09. е лекар-асистент „Образна диагностика“ в Катедрата по образна 
диагностика, интервенционална радиология и лъчелечение. Основните й научни интереси са в 
областта на образната диагностика на гърда, педиатричната образна диагностика и образната 
диагностика на женски малък таз. 

МАРКОВА-РУСЕВА, д-р Мартина Найденова, д.м., гл. асистент 
Катедра по консервативно зъболечение и орална патология, ФДМ
Родена на 21.12.1987 г. във Варна. Завършва дентална медицина във ФДМ, МУ-
Варна (2013). От 2013 г. е асистент към Катедра „Консервативно зъболечение 
и oрална патология“ към ФДМ на МУ-Варна. Защитава дисертация (2019) на 
тема „Проблеми, свързани с приложението на дентална амалгама“ с научен 
ръководител проф. Вл. Панов. От 2015 г. зачислена на редовна специализация 
по оперативно зъболечение и ендодонтия. Има 10 публикации, съавторство 
в учебно помагало и 10 участия в научни конгреси. Член на БЗС.
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МАРКОВА, д-р Николета Иванова, д.м., доцент
Катедра по консервативно зъболечение и детска дентална медицина, ФДМ
Родена на 11.06.1969 г. в гр. София. Завършила дентална медицина в МУ-
София през 1993 г. От 2006 г. е доцент, а от 2010 г. - ръководител Катедра 
по консервативно зъболечение и детска дентална медицина към ФДМ. 
Придобити специалности: детска дентална медицина (1997) обща дентална 
медицина (2005). Защитава дисертационен труд на тема: “Кариес на ранното 
детство” (2005). Основни научни разработки в областта на денталната 
профилактика, епидемиология, кариес на ранното детство, патология във 
временното съзъбие. Член на: БЗС, BaSS, ADF.

МАРКОВА, Нели Христова, химик
Катедра по химия, ФФ
Завършва ВХТИ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас като инженер-химик, специалност 
„Технология на полимерите и каучука“ (1994). Придобива магистърска степен по фармацевтичен 
мениджмънт (2017). Притежава сертификати за продължаващо обучение по фитотерапия, 
токсикология и оценка на здравни технологии. От 2019 г. работи в МУ-Варна. 

МАРКОВА-ДИМИТРОВА, Янка Георгиева, д. оз., гл. асистент 
Катедра по здравни грижи, Филиал Велико Търново 
Родена през 1970 г. в гр. Свищов. През г. Завършва ИПЗКССО „Д-р Върбан 
Генчев“ – В. Търново, специалност „Медицинска сестра“, общ профил (1988), 
МУ-Плевен, ФОЗ (2009) и се дипломира като бакалавър по специалността 
„Здравни грижи“ с професионална квалификация „Ръководител на 
здравни грижи и преподавател по учебна практика“. През 2011 г. придобива 
магистърска степен „Управление на здравните грижи“ от МУ-Плевен. 
Асистент (октомври 2015) в Катедра „Здравни грижи“ на Филиал Велико 
Търново. Защитава дисертационен труд (октомври 2019) на тема „Модели за 

грижи за здраве и благополучие на самотно живеещи възрастни хора“ и придобива ОНС „доктор 
по обществено здраве“. Има над 15 научни публикации, съавтор е на две учебни ръководства и 
над 10 участия в международни/национални научни конференции.

МАРТИНОВА, Любляна Иванова, биолог
Катедра по биология, ФФ
Родена е на 6.01.1968 г. в гр. Пазарджик. Дипломира се като биолог в 
Пловдивски университет „П. Хилендарски“ (1991). Има специализации по 
екология и методика на обучението по биология. През 2017 г. е назначена 
като биолог в МУ-Варна. Член е на Дружеството по медицинска биология.

МАТЕВ, д-р Людмил Христов, асистент 
УС по пропедевтика на протетичната дентална медицина, Катедра по 
дентално материалознание и пропедевтика на протетична дентална 
медицина, ФДМ 
Роден 1976 г. във Варна. Завършва дентална медицина в МУ-София (2003). 
Редовен асистент в Катедра „Дентално материалознание и пропедевтика на 
протетичната дентална медицина“, ФДМ, МУ-Варна от 2008 г. Има придобита 
специалност по протетична дентална медицина от 2013 г. Основните му 
професионални и научни интереси са в областта на протетичната дентална 
медицина, протезиране върху имплантати и обструктивна сънна апнея и 
хъркане.
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МАТЕЕВ, д-р Стефан Данаилов, гл. асистент 
Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология, ФМ 
Роден на 19.02.1943 г. в Добрич. Завършва медицина в МУ-Варна (1968). Ординатор (1969–1972) 
и завеждащ Отделение по патоанатомия (1972–1975) в ОРКБ – Добрич. Асистент в Катедрата по 
патоанатомия на МУ-Варна (1975), по-късно старши и гл. асистент, като през това време работи 
2 месеца като патоанатом и в гр. Луанда (Ангола). Ординатор патоанатом във Факултетската 
болница на МУ-Киев (1983–1986), в болницата на Академията на науките на УССР в Киев 
(1986–1989), в ОРКБ – Добрич (1990–1993), а от 1993 г. е завеждащ отделение по патоанатомия в 
МБАЛ – Казанлък. Има придобити специалности по патоанатомия (1975) и по съдебна медицина 
и деонтология (1997). Научните му разработки са посветени на морфологичните основи на 
процесите на увреждане и възстановяване на мускулатурата на сърцето при повторни инфаркти 
на миокарда. Съавтор е на учебно пособие по тропически инфекциозни заболявания, издадено в 
Киев (1992). Член на дружествата на патолозите в България и на Украйна.

МЕРДЖАНОВ, Иван Стоянов, д.ф., професор 
Катедра по западни и класически езици, Департамент по чуждоезиково 
обучение, комуникации и спорт 
Филолог, професор по педагогика 
Роден на 3.04.1962 г. във Варна. Завършва Първа ЕГ (немски език) във Варна 
и немска филология във ВТУ и университета в Росток, Германия (1987). 
Придобита специалност – 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“ – 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 Департамента по чуждоезиково обучение, комуникация 
и спорт към МУ-Варна. Има над 60 публикации и участия в научни конференции. Специализира 
в Залцбург, Дюселдорф и Мюнхен. Основните му научни разработки са 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 
ОНС „доктор“, а от 2014 г. е доцент и директор на ДЧЕОКС и на Интернационалния център по 
електронно и дистанционно обучение на МУ-Варна. От 16 януари 2020 г. е професор в Катедра 
„Западни и класически езици“ на ДЧЕОКС.

МЕРДЖАНОВА, Албена Василева, д.х., доцент 
Катедра по химия, ФФ 
Родена на 21.10.1966 г. в гр. Санкт Петербург, Русия. Завършва магистратура 
по биотехнологии в ХТИ-София (1993). През същата година започва работа 
в Института по океанология – БАН – Варна като химик, а след това – научен 
сътрудник. Гл. асистент в Катедрата по химия, МУ-Варна от 2005. Защитава 
дисертация (2014) в областта на биоорганична химия, химия на природните 
и физиологично активните вещества и химия на липидите. Завършва 
магистратура по органична химия в ШУ „К. Преславски“ (2016). През 2018 
г. се хабилитира в Катедрата по химия на МУ-Варна. През 2020 г. завършва 
специалност „Теоретични основи на медицинската химия“. Води следните 

лекционни курсове: Неорганична и органична химия за студенти от специалност „Медицински 
лаборант“, МК-Варна; Неорганична химия за студенти от специалност „Помощник-фармацевт“, 
МК-Варна. Разработва учебни програми за лекции и упражнения, учебни помагала. Автор 
на над 65 научни публикации в областта на състав на храни, определяне на липиден профил 
и мастнокиселинен състав на черноморски и сладководни риби, черноморски миди, скариди, 
рапани чрез газово хроматографски метод. Членува в Българско дружество по хранене и 
диететика и ЕОИМБ.
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МЕСУТ, д-р Реджеб, професор 
Катедра по анатомия и клетъчна биология, ФМ 
Роден на 6.07.1941 г. в Добрич. Завършва гимназия и медицина във Варна (1966). Придобива 
специалност анатомия (1980). Специализира в Истанбул. Участъков лекар в с. Хитово, 
Добричко (1966–1967). Асистент в Катедрата по анатомия на МУ-Варна (1967–1978). След 
преселването си в Турция е специалист в Катедрата по анатомия и клинична анатомия на 
Медицинския факултет Джеррах паша, Истанбулски университет (1980–1983). Хабилитиран 
като доцент (1983) и професор (1989). Основател и ръководител на Катедрата по анатомия на 
Медицинския факултет на Тракийския университет – Одрин (1983–2002) и основател и директор 
на полувисшия МК в Одрин (1988–1993). Декан на факултета (1993–1996). Основните научни 
проблеми, които разработва, са свързани с проучването на строежа и васкуларизацията на 
стените на малокалибрените вени, васкуларизацията на лигавицата на тънкото черво, типа и 
честотата на анатомичните вариации и антропометричните показатели на съвременните турци и 
биомеханиката на крайниците и гръбначния стълб. Съавтор е на монографията „Повърхностни 
ориентационни точки на човешкото тяло“ и на учебник по топографска анатомия. Член на 
редколегиите на 4 медицински списания в Турция. Член-основател на Дружеството по анатомия 
в Турция и негов зам.-председател (1999–2001).

МЕТОДИЕВ, д-р Красимир Тихомиров, д.м.н., професор 
Катедра по микробиология и вирусология, ФМ 
Роден на 18.12.1950 г. във В. Търново. Завършва английска гимназия в Русе 
и медицина в МУ-Варна (1975). Придобити специалности – микробиология 
и имунология. Специализира в София, Москва, Киев, Виена, Хайделберг, 
Вупертал (Германия). Асистент в Катедрата по микробиология и вирусология 
на МУ-Варна (1975). Хабилитиран като доцент (1990) и професор (1995) 
Защитава кандидатска дисертация (1982) на тема: „Значение на типа 
имунен статус при развитие на следтрансплантационните усложнения“ 
(научен ръководител проф. Ю. Зарецкая, Москва) и докторска (1988) в 
Киев на тема: „Имунологическият мониторинг на болни с ХНБ като база 

за повишаване ефективността на клиничната бъбречна трансплантация“ (научни консултанти 
проф. Дранник и проф. Баран). Основните научни проблеми, които разработва, са в областта 
на трансплантационната, инфекциозната и раковата имунология и имунологичния мониторинг. 
Автор и съавтор е на учебника „Ръководство за практически упражнения по микробиология за 
студенти“ и на монографиите „Терминологически речник по имунология“ (2 издания), „Ранна 
диагноза и лечение на бъбречните заболявания“, „Имунодерматология“. Главен редактор е на сп. 
„Научни трудове на ИМАБ“, редактор на английския текст на „Scripta Scientifica Medica“ (1976–
1980), референт на сп. „Artificial organs“ (САЩ), сп. „Jnt. J. Immunopathology and. Pharmacology“ 
(Италия) и годишния сборник на UIСС – Женева. Президент на Интернационалната медицинска 
асоциация България (ИМАБ). Член на борда на Световното дружество по химиотерапия, на 
Изпълнителния комитет на Европейската комисия по антибиотици и на няколко международни 
научни дружества (трансплантация и изкуствени органи, инфекциозни болести и клинична 
микробиология, невроонкология, имунология на репродукцията). Съосновател и пръв 
вицепрезидент на Европейската асоциация на младите учени – медици (Хайделберг, 1989), 
председател на Клуба на младите учени към СУБ (1982–1990) и член на УС на СУБ (1982–1992). 
Почетен професор и доктор на Университетска болница в Ерусалим (Израел), почетен професор 
на Университета „Чианг-май“ в Тайланд и почетен член на Световната организация против 
рака (Женева, 1998). Гост-професор на Мюнхенския университет (Институт по имунология), 
на Университетската болница „Шиба“ в Тел Авив и на Норвежкия раков център „Радиум“ и на 
Университета в Осло. Носител на златна значка на СУБ (1989), на званието „Медик на годината на 
БЛС“ (1998) и на юбилеен медал на ИМАБ (2000). Удостоен с персонална ауденция във Ватикана 
по покана на Папа Йоан Павел ІІ, на среща с изтъкнати учени-медици (1991).
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МЕХМЕД-ХАМЗА, инж. Медиха Енвер, доктор, доцент 
Катедра медицинска апаратура, електронни и информационни технологии 
в здравеопазването, ФОЗ 
От 1988–1993 г. се обучава във ВМЕИ-Варна, специалност „Електрически 
централи, мрежи и системи“. В периода 1990–1992 г. се обучава във ВМЕИ- 
Варна, Свободен факултет и придобива квалификация „Педагог“. Механик 
учебна техника, асистент, ст. асистент, гл. асистент и доцент (1993–2019) в 
Катедра „Електроенергетика“. Придобива ОНС „доктор“ (2006), доцент (2012) 
по „Електрически мрежи и системи (релейна защита)“. Зам.-декан по учебната 
работа на Електротехническия факултет на ТУ-Варна (2015–2019). Общински 
съветник в Общински съвет – Варна (2007–2015), председател на Комисията 

по социални дейности (2014–2015). Има участие по програма ERASMUS за преподавателска 
мобилност в ТУ-Кошице, VŠB-Technical University – Острава, Чехия, Политехнически институт – 
Будапеща, Ovidius Университет – Констанца, Румъния. Има дългогодишен опит в организирането 
и провеждането на научни конференции и курсове за квалификационни групи по безопасност 
при работа. Член на НТС, Териториална организация – Варна.

МИЛАНОВ, д-р Нейко Иванов, асистент 
Катедра по хирургични болести, ФМ 
Роден на 6.01.1924 г. в с. Каменци, Силистренско. Завършва гимназия във Варна и медицина в 
София (1956). Придобива специалност обща хирургия (1966). Епидемиолог в ХЕИ – Добрич 
(1956), участъков лекар в с. Овчарово, Добричко (1957–1958) и ординатор в хирургическо 
отделение на Окръжна болница – Варна (1958–1962). Асистент в Катедрата по хирургически 
болести на МУ-Варна (1962–1966). От 1966 г. преминава на работа в системата на Транспортна 
болница – Варна като хирург и корабен лекар. Пенсионира се през 1984 г.

МИЛЕВ, д-р Емил Монев, асистент 
Катедра по фармакология, клинична фармакология и терапия, ФМ 
Роден през 1968 г. в гр. Котел. Завършва медицина във Варна (1993). 
Придобива специалност по фармакология (1997). Асистент в Катедрата по 
фармакология, клинична фармакология и терапия, ФМ от 1994 г. Основните 
му научни интереси са в областта на фитотерапията и лекарствената 
употреба. Има 8 научни публикации. 

МИЛЕВА, д-р Венелина Филипова, гл. асистент 
Катедра по физиология и патофизиология, ФМ Катедра по физиология 
Родена през 1962 г. във Варна, Завършва медицина във ВМИ-Варна (1986). 
Педиатър в гр. Добрич (1986–1987). През 1988 г асистент в Катедрата по 
физиология на МУ-Варна. Придобита специалност – физиология. Разработва 
проблеми, свързани с адренергичната регулация на желязната обмяна. От 
1999 г. е медицински директор на Медицински център за специализирана 
помощ „Манус Вита“ – Варна. Изп. директор в Аджибадем Сити Клиник 
МБАЛ Токуда, София от 2017 г.

МИЛЕВА, д-р Димитричка Димова, гл. асистент 
Катедра по обща и оперативна хирургия, ФМ 
Родена на 16.12.1941 г. в с. Крушари, Добричко. Завършва медицина във Варна (1970). Придобити 
специалности – хирургия (1980) и детска хирургия (1982). Асистент в Катедрата по обща и 
оперативна хирургия (Клиника по детска хирургия) на МУ-Варна (1975–1997).
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МИЛКОВ, Георги Тодоров, физик, ст. асистент 
Катедра по физика и биофизика, ФФ 
Роден на 13.03.1940 г. в Карнобат. Завършва гимназия в Карнобат и геофизика и метеорология в 
СУ (1966). Придобита специалност – медицинска и санитарна физика. Специализира в София. 
Работи в „Горубсо“ – Кърджали (1966–1969) и като физик в Катедрата по физика на МУ-Варна 
(1969–1974). От 1974 г. до пенсионирането си (2002) е асистент в катедрата. От 1997 г. води 
практически занятия по биофизика в медицинските колежи във Варна, Шумен и Добрич. Съавтор 
на ръководството за практически упражнения по биофизика.

МИЛКОВ, д-р Марио Петров, д.м., доцент 
Ръководител на Катедра по дентално материалознание и пропедевтика на 
протетичната дентална медицина, ФДМ
Роден през 1968 г. във Варна. Завършва медицина в МУ-Варна (1995). 
Има придобита специалност по оториноларингология (2002). Разработва 
дисертационен труд на тема „Възстановяване на слуховата верига с български 
протези за осикулопластика”, който защитава през 2006 г. Създава първата 
българска осикуларна протеза от материала Targis–Vectris, която е патентована 
през 2005 г. По време на дисертацията си 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. Ръководител на Катедра 
„Дентално материалознание и пропедевтика на протетичната дентална медицина” към Факултет 
Дентална медицина при МУ-Варна от 2018 г. Основните му професионални и научни интереси 
са в областта на отологията, невроотологията, аудио-вестибуларната медицина, биоматериалите 
и биоинжинерството, 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. По 
негово предложение 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 сп. „Internatio   nal Bulletin of Otorhinolaryngology“ 
(2004). Той е кореспондиращ академичен член на: Немското дружество по УНГ, EAONO, SFB, 
EASM, ESPO, ESRS, IPSA, Österreichische Gesellschaft für HNO, Kopf- und Hals-Chirurgie, Politzer 
Society, Prospere Meniere Society, WASМ. Председател е на Българската академия по медицина на 
съня, зам.-председател на Българското дружество по оториноларингология, хирургия на глава 
и шия. Член на Съюза на изобретателите в България. Има над 150 научни публикации,  две 
монографии и участие в четири учебника. Участва в над 180 световни, европейски, балкански и 
национални научни симпозиуми и конгреси като факултативен член, ръководител на заседания 
и кръгли маси. Гл. редактор на „International Bulletin of Otorhinolaryngology“ от 2004 г. Член 
на редколегия на пет международни медицински списания в (САЩ, Русия, Румъния, Турция, 
Полша) и други български медицински списания. 

МИЛКОВ, Янчо Димитров, преподавател 
УС по физическо възпитание и спорт, Департамент по чуждоезиково обучение, комуникации и 
спорт 
Роден 7.06.1939 г. във Варна. Завършва гимназия във Варна и ВИФ – София (1963) със специалност 
гребане. Гимназиален учител (1964–1974). Преподавател в Катедрата по физическо възпитание 
и спорт на МУ-Варна (1974–1999). Има заслуги за развитието на волейбола в университета и 
студентския спорт във Варна.

МИЛЧЕВА, д-р Камелия (Камелия Милчева Коручева), асистент 
УС по УНГ болести, Катедра по неврохирургия и УНГ болести, ФМ 
Родена 1971 г. във Варна. Завършва МУ-Варна (1995). Придобива специалност по ушни, носни и 
гърлени болести (2009). Оттогава е хоноруван асистент, а от 2020 г. – редовен асистент в катедрата. 
Член на Българското национално сдружение по оториноларингология и БЛС.
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МИЛЧЕВА, д-р Нина Иванова, д.м., гл. асистент 
Катедра по детска дентална медицина, ФДМ 
Родена 1979 г. в Добрич. Завършва дентална медицина към ФДМ, МУ-
София (2005). Има придобита специалност по детска дентална медицина 
(2013). Асистент-преподавател от 2008 г., гл. асистент от 2018 г. в Катедра 
„Детска дентална медицина“, ФДМ, МУ-Варна. Основните й професионални 
и научни интереси са свързани с биологичното лечение на възпалителните 
заболявания на пулпата на временни и постоянни детски зъби. Защитава 
дисертационен труд на тема: „Лечение на обратимо възпаление на пулпата на 
временни зъби“ и придобива научна и образователна степен „доктор“ (2016). 

Член на: НАДДЛ, СУБ, БЗС. Има над 20 научи публикации и десетки участия в научни форуми в 
България и чужбина. Носител на почетното отличието „Лекар по дентална медицина за 2015 г.“ 
на БЗС, Районна колегия – Добрич.

МИЛЧЕВА, д-р Светла (Светла Милчева Борисова), асистент 
Катедра по психиатрия и медицинска психология, ФМ 
Родена през 1978 г. във Варна. Завършва МУ-Варна (2002). След няколко години 
работа като общопрактикуващ лекар, през 2008 г. започва специализация по 
психиатрия и лекар във II Психиатрична клиника. През 2012 г. придобива 
специалност психиатрия, а от 2018 г. е асистент в Катедрата по психиатрия и 
медицинска психология към МУ-Варна. 

МИНЕВ, Минчо Добрев, д.и., гл. асистент 
УС по здравно-икономически и финансови анализи, Катедра по икономика и 
управление на здравеопазването, ФОЗ 
Роден през 1987 в гр. Велики Преслав. Завършва средното си образование 
в Шумен, с отличие като бакалавър (2010) и магистър (2011), специалност 
„Счетоводство и контрол“ в ИУ-Варна. Защитава дисертационен труд 
(2016) на тема „Първоначална и последваща оценка на активите, създавани 
в предприятията“, за което му е присъдена ОНС „доктор“ по научна 
специалност „Счетоводство, анализ и контрол на стопанската дейност“. 
От 2017 г. е асистент, а от 2018 г. – гл. асистент в Катедрата по икономика 

и управление на здравеопазването. Научните му публикации и интереси са в сферата на 
финансовото и управленското счетоводство; финансово-счетоводния анализ и финансовия 
мениджмънт в сферата на здравеопазването; достъпа до здравни услуги и др. Член на СУ-Варна, 
БНДОЗ и е секретар на сп. „Здравна икономика и мениджмънт“.

МИНЕВА-ДУШЕВА, д-р Диляна Павлова, асистент 
Катедра по ортодонтия, ФДМ 
Родена 1984 г. във Варна. Дипломира се 2008 г. в Денталния факултет на 
МУ-София. От 2010 е редовен асистент по ортодонтия първоначално към 
Катедрата по ПДМ и ортодонтия, а след отделянето й като самостоятелна 
катедра – към Катедрата по ортодонтия, ФДМ към МУ-Варна. Придобива 
специалност по ортодонтия 2018 г. Основните й професионални и научни 
интереси са в областта на възрастовата ортодонтия, бързата максиларна 
експанзия. Член на: БОО, БОЛО. Владее английски и немски език.

МИНКОВ, д-р Антон, асистент 
Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, ФМ 
Роден 1932 г. в София. Завършва медицина в София (1955). Придобита специалност – вътрешни 
болести. Асистент в КПВБ на МУ-Варна (1963–1971).
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МИНКОВ, д-р Минко Господинов, доцент 
Катедра по анатомия и клетъчна биология, ФМ 
Настоящ хоноруван преподавател към Катедрата по анатомия и клетъчна 
биология 
Роден на 29.12.1947 г. в с. Войника, Ямболско. Завършва гимназия в Ямбол 
и медицина във Варна (1974). Придобита специалност –анатомия на човека 
(1978). Специализира в Будапеща. Ординатор в неврологично отделение 
на Окръжна болница – Ямбол (1975). Асистент в Катедрата по анатомия, 
хистология и ембриология на МУ-Варна (1975). Основните му научни 
разработки са свързани с проучването на структурата, ултраструктурата 

и хистохимията на стената на венозните съдове, сърцевата стена, клапите и перикарда и др. 
Научен секретар на МУ-Варна (1985–1990). Ръководител на Катедрата по анатомия, хистология 
и ембриология, МУ-Варна (2008–2012). Академично отличие: Почетен знак със синя лента – за 
изключителен принос за развитието на Катедрата по анатомия и клетъчна биология при МУ-Варна, 
за високи заслуги в областта на предклиничните науки, за активна научна и преподавателска 
дейност (Варна, 21.05.2018). 

МИНКОВ, д-р Петър Василев, д.м., доцент 
Катедра по физиология и патофизиология, ФМ
Роден е на 27.07.1930 г. в гр. Варна. Завършва медицина в Пловдив (1954). Придобива специалност 
по спортна медицина (1961) и кинезитерапия (1963). Специализира в София, Москва и Санкт 
Петербург. Работи като главен лекар на Физкултурния диспансер – Варна (1955-1980) и главен 
лекар на Профилакториума на СХК-Девня (1980-1990). От 1972 г. е в Катедрата по физиология 
на МУ-Варна. Основните му научни разработки са в областта на кинезитерапията, спортната 
медицина и спортния травматизъм. Почетен член е на Българското научно дружество по спортна 
медицина. 

МИНКОВА-БЕНЕВА, д-р Севдалина Емилова, асистент 
УС по нефрология, хемодиализа и токсикология, Втора катедра по вътрешни болести, ФМ 
Завършва МУ-Варна (1996) и придобива специалностите „Обща медицина“ (2005) и „Нефрология“ 
(2013). Редовен асистент към УС по нефрология, диализа и токсикология (2016–2017).

МИНКОВА, Стефка Петрова, д.ф., гл. асистент 
Катедра по физика и биофизика, ФФ 
Асистент в катедра „Физика и биофизика“ към факултет „Фармация“ от 
2015 г.. 
Родена през 1980 г. в гр. Горна Оряховица. Завършва магистърска степен 
„Медицинска физика“ в ШУ „Еп. К. Преславски“ (2015). От 2017 г. е 
специализант по „Медицинска санитарна физика“ в Катедра „Физика и 
биофизика“. През 2020 г придобива научна степен „доктор по медицинска 
физика“. Има повече от 15 участия в международни и научни конгреси и над 
15 научни публикации. Интересите й са насочени в областта на фотониката 

и медицинската физика (работа в среда с йонизиращи и нейонизиращи лъчения, лъчетерапия, 
работа с планиращи системи). Член на: Съюза на физиците в България и Жените в ядрената 
енергетика. 

МИНЧЕВ, д-р Димитър Миленов, дмн., професор
Катедрата по неврология 
Роден на 18.03.1944 г. във Варна. Завършил медицина във Варна (1969). 
От 9.11.1969 г. е асистент в Клиника по нервни болести към Катедрата по 
неврология на МУ - Варна. Придобита специалност - нервни болести (1973). 
Защитава дисертационен труд на тема: “Нарушение на БЕА при тумори 
на главния мозък със супратенториална локализация” (1979). През 2005 
г. е хабилитиран като професор. Има издадени 4 монограхии и над 250 
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публикации и 200 участия в научни конгреси. Основни научни разработки са в областта на 
мозъчно съдовите заболявания, невроонкологията, епилептологията, паркинсоновата болест, 
мигрената, детската неврология. Член е на: БЛС, Дружество по Неврология, EFNS, Brain research, 
YLAE.

МИНЧЕВА-ДЖИКОВА, д-р Диляна Емилова, асистент
Катедра по пропедевтика на денталната медицина и ортодонтия
Родена на 20.05.1979 в гр. Варна. Завършва дентална медицина в МУ-Пловдив (2006). От 2008 г. е 
асистент в Катедра “ПДМ и Ортодонтия” към ФДМ, МУ-Варна. Член на БЗС.

МИРЧЕВ, инж. Ангел Блажев, д. ик. н., професор 
Катедра по социална медицина и организация на здравеопазването, ФОЗ 
Роден на 9.04.1944 г. във Видин. Завършва гимназия във Видин (1962), ВВМУ-
Варна (1967) и ВИНС-Варна (1971). Придобити специалности – инженер-
корабостроител и икономист по промишлеността. Специализира в Одеса, 
Линц (Австрия), Мюнхен, Швейцария, Великобритания, Белгия и Франция. 
Асистент и преподавател във ВИНС-Варна и ТУ-Варна (1976–1988). 
Хабилитиран като доцент (1988) и професор (2000). Създател (съвместно с 
доц. Фесчиева) и ръководител на специалността „Здравен мениджмънт“ при 
Катедрата по социална медицина на МУ-Варна (1993–1996), която от 1996 г. 
се обособява като самостоятелна Катедра по здравен мениджмънт. От 1988 

г. изнася лекции по мениджмънт в ТУ-Варна, СУ-Варна, МУ-Варна и Бургаския университет. 
Защитава кандидатска дисертация (1976) в Одеса и докторска дисертация (1998). Основните 
научни проблеми, които разработва, са в областта на управлението на предприятията и 
лечебните заведения и на стратегията и политиката на лечебните заведения. Автор и съавтор на 
монографии и учебници.

МИРЧЕВ, д-р Коста  гл. асистент
УНС по патофизиология, Катедра по физиология и патофизиология, ФМ
Роден на 21.10.1946 г. в град Балчик. Завършил медицина във ВМИ – София (1975). Асистент 
в Катедрата по патофизиология във Филиален медицински факултет град Добрич през 1979 г., 
от 1992 г. е главен асистент в Медицински университет - Варна. Следдипломни квалификации 
по медицинска педагогика и хемокоагулация. Придобита специалност „Патофизиология“ (1984). 
Има над 27 публикации и участия в научни форуми. Област на научните разработки – изгаряне 
и хемокоагулация. Член на Българското дружество по физиологични науки, Европейското 
дружество по физиологични науки, СУБ, БЛС.

МИРЧЕВ, д-р Марин Русев, ст. асистент 
Катедра по микробиология и вирусология, ФМ 
Роден на 20.05.1933 г. в Добрич. Завършва гимназия в Добрич и медицина в София (1958). 
Придобити специалности – микробиология (1969) и социална хигиена (1987). Педиатър, 
епидемиолог (паразитолог) и микробиолог в Тервел и Добрич (1958–1963). Редовен асистент 
(1963–1968) и научен сътрудник по съвместителство (1968–1980) в Катедрата по микробиология 
и вирусология на МУ-Варна. От 1968 г. преминава на работа в системата на ХЕИ – зам.-директор 
на ХЕИ-Варна (1968–1985), зам.-директор (1985–1993) и директор на Столичното ХЕИ от 1993 
до пенсионирането си (1995). Специалист в управление ЗПДСК в МЗ-София (1995–1999). Има 
сертификат от МЗ за експерт по оценка и акредитация на лечебни заведения и ДКЦ. Съавтор е на 
учебни ръководства по микробиология.
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МИРЧЕВ, Мартин Огнянов, гл. асистент
УС по медицинска етика и право, Катедра по социална медицина и 
организация на здравеопазването, ФОЗ 
Завършва НГХНИ „К. Преславски“ – Варна (2006). Бакалавър по философия, 
магистър по история на философията (СУ, 2011) и магистър по право (ВСУ, 
2015). Завършва и магистърска програма по обществено здравеопазване в МУ-
Варна (2018). Защитава докторска дисертация (2019) на тема „Собствеността 
върху пациентската информация в контекста на Големите данни“ в област на 
висшето образование 7.4 „Обществено здраве“, професионално направление 
7. „Здравеопазване и спорт“, с което придобива докторска степен по 
управление на общественото здраве. 

МИРЧЕВ, д-р Милко Божидаров, д.м., доцент 
УС по гастроентерология, хепатология и хранене, Втора катедра по 
вътрешни болести, ФМ 
Роден на 4.10.1977 г. във Варна. Завършва медицина (2002) с отличие в 
МУ-Варна. От 2003 г. работи в Клиниката по ХГЕ като редовен докторант, 
след това и като ординатор. Специализира в множество европейски 
гастроентерологични центрове, стипендиант е на DAAD (Бон, Германия, 
2006), на ESGE за ендоскопско обучение (Дюселдорф, Германия, 2011). Има 
награда National Scholar Award (UEGW, 2011). Защитава дисертационен труд 
(2012) на тема „Клинично значение на микросателитната нестабилност и 

промоторното метилиране на ДНК при колоректален карцином“. През 2014 г. добива специалност 
„Гастроентерология“ и става гл. асистент към УС „Гастроентерология, хепатология и хранене“. 
През 2016 г. става ръководител на Клиниката по ХГЕ и доцент към Катедра „Здравни грижи“, а 
от 2019 г. – към Втора катедра по вътрешни болести на МУ-Варна. Има множество публикации 
в международни признати списания и монография, посветена на наследствените неопластични 
синдроми в гастроентерологията. Член на: БЛС; БДГЕ; ESGE; ECCO. 

МИРЧЕВА, Искра Славчева, д.м., професор 
Катедра по социална медицина и организация на здравеопазването, ФОЗ 
Родена на 20.08.1953 г. във Варна. Завършва Първа ЕГ с преподаване на 
английски език – Варна (1967) и ИУ-Братислава, Словакия, специалност 
„Автоматизирани системи за управление“ (1978). Програмист и научен 
сътрудник в ИКХ – Варна (1978–1989). От 1989 г. е старши и гл. асистент 
в Катедрата по социална медицина и организация на здравеопазването. 
Придобива специалност „Медицинска информатика и здравен мениджмънт“ 
(1998). Защитава дисертационен труд (2001) на тема „Параметри за приложение 
на електронен медицински запис в България“. От 2002 г. е доцент, а от 2018 г. 

е професор по научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и 
фармацията“. Ръководител на Катедрата по социална медицина и организация на здравеопазването 
(2003–2019); член (от 1999), зам.-председател (от 2006) и председател (2012) на Контролния съвет 
при МУ-Варна (1999–2016). Специализира многократно във Великобритания и Нидерландия. 
Участва в множество международни научни проекти. Основните й професионални и научни 
интереси са в областта на здравната информатика, информационните системи в медицината 
и здравеопазването, електронно здравеопазване, обществено здравеопазване, биостатистика, 
епидемиология и др. Има над 100 научни публикации и над 60 участия в научни конгреси 
в чужбина и страната. Под нейно ръководство са защитени шест дисертации, от които пет в 
професионално направление „Медицина“, както и множество дипломни работи, включително и 
на английски език. Многократно участва като член на научно жури по конкурси за присъждане 
на ОНС „доктор“ и академичните длъжности „доцент“ и „професор“. Член на: EUPHA; БАОЗ; 
Научното дружество по социална медицина; Научното дружество по здравен мениджмънт, 
Сдружение с нестопанска цел „Обществено здравеопазване 99”, СУБ. 
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МИРЧЕВА, д-р Лиляна Георгиева, д.м., гл. асистент 
УС по кардиология, Първа катедра по вътрешни болести, ФМ 
Родена на 31.07.1979 г. във Варна. Завършва в Първа ЕГ с изучаване на немски 
език (1998) и с пълно отличие медицина в МУ-Варна (2004). През 2003/2004 г. 
провежда 6-месечен стаж по Еразъм в Кьолн – Германия. Ординатор в Първа 
клиника по кардиология, УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна (от 2007). Призната 
специалност „Кардиология“ (12.2013). Завършва 2-годишен (януари 2014 
– декември 2015) специализиран курс по сърдечна недостатъчност към 
Университета в Цюрих – Швейцария. Защитава дисертация (2017) на тема: 
„Оптимизиране на грижите за пациентите със сърдечна недостатъчност след 

дехоспитализацията“. Гл. асистент в УС по кардиология към Катедрата по вътрешни болести от 
2012 г.; гл.   от 2019 г. Научни интереси в областта на: сърдечна недостатъчност, кардиомиопатии, 
инфекциозен ендокардит, ехокардиография. Автор на редица публикации в български списания, 
множество участия в чуждестранни форуми. Член на ДКБ, ESC, ESC Heart Failure Association, 
Асоциацията на специалистите по ехокардиография „ВарнаЕхo“.

МИРЧЕВА, д-р Наталия Валентинова, асистент 
Катедра по акушерство и гинекология, ФМ 
Родена на 16.01.1975 г. в Шумен. Завършва медицина в МУ-Варна (1998). 
Асистент към Катедрата по акушерство и гинекология на МУ-Варна от 2008 
г. Придобита специалност по акушерство и гинекология (2006). Има над 15 
участия в национални и международни научни конгреси. Член на БДАГ, 
НСАГДП, АСРЗ и БЛС. Научните й интереси са в областта на оперативното 
акушерство, ултразвукова диагностика в АГ практиката и миниинвазивната, 
за което има необходимите сертификати.

МИТЕВ, Дарий Николов, д.ф., доцент 
Катедра по физика и биофизика, ФФ 
Роден на 7.03.1934 г. в Шумен. Завършва гимназия в Шумен и физика в СУ 
(1957). Придобита специалност – биофизика. Учител в Механотехникум 
– Шумен (1957–1959) и асистент и преподавател в ВНВАУ-Шумен (1959–
1962). Асистент в Катедрата по физика на МУ-Варна (1962). Хабилитиран 
като доцент (1978). Ръководител на Катедрата по медицинска физика и 
биофизика от 1978 г. до пенсионирането си (1994). Защитава кандидатска 
дисертация (1975) на тема: „Проучване сорбционната способност на ПМС 
при ултразвуково въздействие с оглед на някои аспекти по опазване на 

околната среда“ (научен ръководител проф. Обретенов). Под негово научно ръководство са 
защитени 2 кандидатски дисертации (Р. Цончев и Ив. Бонев). Автор и съавтор е на учебници, 
ръководства и учебни помагала по физика и биофизика. Член на централното ръководство на 
Съюза на физиците в България и председател на секцията по физика на СУБ-Варна.

МИТЕВА, д-р Валентина Димитрова, асистент 
Катедра по медицинска генетика, ФМ 
Родена 1984 г. в Балчик. Завършва гимназия с природо-математически 
профил (2003) и медицина в МУ-Варна (2011). Ординатор в Отделението по 
неврология в МБАЛ – Каварна (2016). Асистент в Катедрата по медицинска 
генетика и лекар-асистент в Лабораторията по медицинска генетика УМБАЛ 
„Св. Марина“ – Варна от октомври 2016. Редовен докторант от юли 2018 с 
тема на дисертационния труд „Предиктивни генетични маркери при някои 
видове неходжкинови лимфоми“ (научен ръководител проф. д-р Л. Ангелова, 
д.м.). Научните й интереси са в областта на цитогенетиката, молекулярната 
цитогенетика, онко- и неврогенетиката. Член на БДГГЧ, на ESHG и на 
Българското медицинско сдружение по хематология.



255

МИТЕВА-МИХАЙЛОВА, д-р Дарина Николова, д.м., доцент 
УС по белодробни болести и алергология, Първа катедра по вътрешни 
болести, ФМ 
Родена 1965 г. във Варна. Завършва медицина във Варна (1990), магистратура 
по здравен мениджмънт (2009). Придобива научно-образователна степен 
„доктор по медицина“ (2016). Доцент в УС по белодробни болести и 
алергология и Клиниката по пневмология и фтизиатрия на МБАЛ „Св. 
Марина“. Има придобити специалности по вътрешни болести и пневмология 
и фтизиатрия. Притежава сертификати за ВСД – интензивно лечение на 
белодробните болести и бронхология – конвенционална бронхоскопия. 

Основните й професионални и научни интереси са в областта на респираторните инфекции. 
Член на БДББ, Европейското респираторно дружество и Асоциация „Сърце – бял дроб“. Има 
48 научни публикации и 36 участия в международни и национални научни конгреси. Владее 
английски, немски и руски езици.

МИТЕВА-ХРИСТОВА, д-р Мария Димитрова, д.м., гл. асистент 
Катедра по пародонтология и дентална имплантология, ФДМ
Родена през 1988 г. в гр. Сливен. Завършва с отличие дентална медицина 
в МУ-Варна (2013). Има придобита специалност по пародонтология и 
заболявания на оралната лигавица. Асистент в Катедра „Пародонтология и 
дентална имплантология” от 2013 г., от 2018 г. – гл. асистент. Основните й 
научни интереси са в областта на методите за лечение на пародонталните 
заболявания. Член на БЗС, Българско дружество по пародонтология, СУ-
Варна.

МИТКОВ, Васил Йорданов, д.п., професор 
Катедра по икономика и управление на здравеопазването, ФОЗ; преподавател в Катедрата по 
здравен мениджмънт 
Роден на 18.02.1928 г. в гр. Добрич. Завършва гимназия във Варна и специалност „Право“ в 
Юридическия факултет на Софийския държавен университет. Работи в Окръжна прокуратура – 
Добрич (1954–1971) и в Окръжен съд – Варна като зам.-председател (1971–1984). Преподавател във 
ВИНС-Варна (1984–1993) и декан на Юридическия факултет на ТУ-Варна (1993–1997). Защитава 
кандидатска дисертация (1974), хабилитиран като доцент (1974) и извънреден професор (1998). 
Преподавател в Катедрата по здравен мениджмънт на МУ-Варна (1998–2004).

МИТКОВА, д-р Мария Димитрова, гл. асистент 
Катедра по вътрешни болести на МУ-Варна, Клиниката по кардиология и 
ревматология  
Родена 1948 г. във Варна. Завършва гимназия във Варна и медицина във 
Варна (1972). Придобити специалности – вътрешни болести (1977) и 
кардиоревматология (1981). Ординатор във вътрешно отделение на Окръжна 
болница – В. Търново (1973–1974). Специализира ревматология в Париж 
1996 г. Асистент в Клиниката по кардиология и ревматология на Катедрата по 
вътрешни болести на ВМИ-Варна (1974) до пенсионирането (2008). С научни 
интереси в областта на неинвазивните методи за изследване в кардиологията.

МИТКОВСКИ, д-р Ивайло Христов, д.м., гл. асистент 
Катедра по ортопедия и травматология, ФМ 
Роден на 22.02.1966 г. във Варна, България. Завършва МУ-Варна (1992). 
Зачислен за специализация по специалност „Ортопедия и травматология“ 
(1994). Асистент към Катедра по ортопедия и травматология на МУ-Варна 
от 2014. Придобива специалност ортопедия и травматология (1998). Гл. 
асистент към Катедрата по ортопедия и травматология към МУ-Варна (2021). 
Защитава докторантура към МУ-Варна (2020) на тема: „Ендопротезиране 
на раменна става след фрактури на проксималния хумерус при възрастни 
пациенти“.
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МИТОВ, д-р Герго Иванов, д.м., професор 
Катедра по микробиология и вирусология, ФМ 
Ректор на ВМИ-Варна (1962–1963). Основател и пръв ръководител на 
Катедрата по микробиология и вирусология на новооткрития ВМИ-Варна 
(1961–1963). Зам.-ректор (1961–1962) и ректор на Института (1962–1963). 
Роден на 20.11.1922 г. в гр. Грамада, Видинско. Завършва гимназия във Видин 
и медицина в София (1950). Придобита специалност – микробиология и 
вирусология. Специализира в София и Москва като стипендиант на СЗО 
(1959). Аспирант в Катедрата по микробиология на ВМИ-София (1954–
1960). Хабилитиран като доцент (1961). Основател и пръв ръководител на 

Катедрата по микробиология и вирусология на новооткрития ВМИ-Варна (1961–1963). Зам.-
ректор (1961–1962) и ректор на института (1962–1963). От 1963 г. преминава на работа в София 
като доцент в Катедрата по микробиология на ВМИ-София и едновременно началник на Отдел 
„Медицинско образование“ при МНЗ (1963–1964) и началник на Хигиенно-епидемиологично 
управление на министерството (1964–1969). Втора хабилитация – професор (1969). От 1970 г. е 
зам.-ректор на ВМИ-София (1970–1972) и зам.-ректор на МА-София (1972–1977). Ръководител 
на Катедрата по микробиология и вирусология на МА-София от 1972 г. до пенсионирането 
си (1988). Защитава кандидатска дисертация (1955) на тема „Изменчивост на дизентерийни и 
колибактерии чрез негативна хибридизация“ (научен ръководител акад. Вл. Марков). Основните 
му научни разработки са в областта на вирусологията (изменчивост на микроорганизмите, 
бърза диагностика и имунитет при вирусни инфекции). Има признати заслуги за проучването 
и масовото внедряване у нас на живата противополиомиелитна ваксина. Под неговото научно 
ръководство е защитена една кандидатска дисертация (д-р Тан Зан) и са хабилитирани 10 от 
неговите научни сътрудници, между които и проф. Капрелян и проф. Маринова от Варна. 
Съавтор е на монографии и учебници: „Епидемиология на инфекциозните и неинфекциозни 
болести“, „Инфектология“, „Съвременни невроинфекции“ и др. Член на редколегията на сп. 
„Епидемиология, микробиология и инфекциозни болести“, член на ВАК по медицински науки и 
СНС по микробиология.

МИТОВ, д-р Тошо Войчев, д.м., доцент
Роден е на 12.03.1948 г. в гр. Варна. Завършил е медицина във ВМИ-Варна 
през 1973 г. От 1974 г. е асистент в Катедрата по очни болести на МУ-Варна. 
Придобита специалност „очни болести“ (1979). Ръководител на Катедра 
“Очни болести” (1992-2000 г.) и на УНС по очни болести (от 2003). Основател 
на Очна клиника “Св. Петка” - Варна (2000). През 1982 г. защитава докторска 
дисертация на тема: ”Влияние на подбора на донора и реципиента върху 
динамиката и характера на преживяване на роговичния трансплантант” 
и придобива ОНС “доктор”, а през 1988 г. му е присъдено научното звание 
“доцент”. Автор е на голям брой публикации, на учебници по очни болести 
и други монографии и е главен редактор на сп. ”Рефрактивен бюлетин по 

офталмология”. Научната му работа е свързана главно с проблемите на хирургията на предния 
очен сегмент, трансплантацията и консервацията на роговицата, техниката за кератопластика и 
лазерното лечение на очни заболявания. Член е на Американската академия по офталмология, 
Европейската асоциация по катарактална и рефрактивна хирургия и на асоциация ”Инфекции 
на окото”. Председател на Българското дружество по офталмология и на Асоциацията по 
катарактална и рефрактивна хирургия, член е на борда на Европейската офталмологична 
асоциация (SOE), БЛС.

МИХАЙЛОВ, д-р Михаил Богданов, д.м., гл. асистент 
Катедра по хирургични болести, ФМ 
Роден 25.07.1955 г. в с. Крумово, Ямболско. Завършва медицина във Варна (1982). Придобити 
специалности – хирургия (1988) и съдова хирургия (1997). Асистент в Катедрата по хирургически 
болести (Клиника по съдова хирургия) на МУ-Варна (1992–2000). Защитава кандидатска 
дисертация (1992) в Киев. От 2000 г. е на работа в САЩ.
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МИХАЙЛОВ, Николай Любенов, д.с., гл. асистент 
УС по здравен мениджмънт, здравна и лекарствена политика, Катедра по 
икономика и управление на здравеопазването, ФОЗ 
Роден през 1979 г. във Варна. Магистър по клинична и консултативна 
психология от СУ (2010). Защитава дисертация по социология в Университета 
„Вандербилт“, САЩ (2018). Преминава множество допълнителни обучения 
по образование за възрастни и групова работа. Обучител и преподавател. 
Асистент (2018), гл. асистент (2020) в Катедрата по икономика и управление 
на здравеопазването. Води лекции и упражнения по социология, психология, 
организационно поведение и лидерство, управление на човешките ресурси, 

оценяване на програми и методология на научните изследвания. 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. Рецензент и член на редакционната колегия на 
международни и български научни списания. Член на Society for Community Research and Action, 
секция 27 на Американската психологическа асоциация и на БНДОЗ.

МИХАЙЛОВА, д-р Венелина Руменова, асистент 
Катедра по здравни грижи, Филиал Велико Търново 
Родена през 1982 г. Завършва медицина (2007) в Медицински факултет 
на Тракийски университет - Стара Загора. Специализант – клинична 
ординатура (2008) в Катедра „Акушерство и гинекология“, МУ-Плевен. 
Придобива специалност по акушерство и гинекология (2012). Асистент 
към Факултет „Здравни грижи“ при МУ-Плевен (2011–2015). От октомври 
2015 г. в Отделението по акушерство и гинекология на МОБАЛ „Д-р Стефан 
Черкезов“ АД – В. Търново. Oт септември 2017 г. е асистент към Катедра 
„Здравни грижи“ на филиала на МУ-Варна във Велико Търново.

МИХАЙЛОВА, д-р Виктория Детелинова, асистент 
Катедра по анатомия и клетъчна биология, ФМ 
Родена на 22.10.1991 г. в гр. Добрич. Завършва медицина в МУ-Варна (2016). 
Хоноруван асистент в катедрата по анатомия, хистология и ембриология от 
октомври 2016 г. и лекар в Отделение „Обща и клинична патоанатомия“ към 
МБАЛ „Света Анна – Варна“. Зачислена за специалност по „Обща и клинична 
патология“ през февруари 2017 г. Лекар към Центъра за спешна медицинска 
помощ – Варна (2017–2018). От октомври 2018 г. е редовен асистент към 
Катедрата по анатомия и клетъчна биология. Понастоящем е докторант към 
Катедрата по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология в 
МУ-Варна. Основните й научни интереси са в областта на невропатологията.

МИХАЙЛОВА, д-р Севда Симеонова (С. С. Милева-Михайлова), асистент
Катедра по инфекциозни болести
Родена на 06.12.1974 г. в гр. Варна. Завършила медицина в МУ ”Проф. д-р П.Стоянов”- гр. Варна 
през1999 г. От 2005 г. е асистент в УНС по инфекциозни болести. Придобита специалност по 
инфекциозни болести през 2007 г. Съавтор е в над 10 публикации и 10 участия в научни конгреси. 
Основен научен интерес в областта на инфекциозните диарийни заболявания в детска възраст, с 
разработване на научен проект, касаещ нивата на цинк и необходимостта от прилагането му при 
деца с гастроентерити. Член на БДИБ, БЛС.

МИХАЙЛОВА, Галя Михайлова, д.б., асистент 
Катедра по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика, ФФ 
Родена през 1990 във Варна. Завършва с отличие биология и фармацевтична биохимия в ПУ „П. 
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Хилендарски“. Специализант в Катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика 
от 2016 г., а от 2018 в същата е редовен докторант. Основните й научни интереси са в областта 
на автоимунните заболявания, като научноизследователската й активност включва изследване 
на нови и неинвазивни биомаркери при колоректален карцином. Член на СУБ, Асоциация на 
биохимичните катедри в България (АБКБ) и European Society for Medical Oncology (ESMO).

МИХАЙЛОВА, Йорданка Йорданова, преподавател 
УС „Медицински лаборант“, Медицински колеж
След завършване на средното си образование има следните придобити 
специалности: 1990, МК-Варна, специалност „Медицински лаборант“; 
2001, МУ-Варна, магистър в Катедра „Здравен мениджмънт“; 2006, МК-
Варна, специалност „Помощник-фармацевт“; 2007, ШУ, магистър в Катедра 
„Социална педагогика“; 2013, МУ-Варна, магистър в Катедра „Здравни 
грижи“. От 2010 г. преподавател в МК-Варна в УС „Медицински лаборант“. 
На 13.10.2020 е зачислена, като редовен докторант за придобиване на ОНС 
„доктор“ към Катедра „Здравни грижи“. Има интереси в различни сфери и 
области на медицината. Участва в различни обучителни програми на МУ-
Варна, както и в научни конференции в страната.

МИХАЙЛОВА, Силвия Георгиева, д.х., гл. асистент 
УС „Помощник-фармацевт“, Медицински колеж 
Завършва фармация в МУ-София (2003). През 2019 г. придобива научна степен 
доктор по химия. Има придобита специалност „Анализ на лекарствените 
продукти“. Ръководител на УС „Помощник-фармацевт“ в МК, МУ-Варна от 
юли 2020 г. Основните й професионални и научни интереси са в областта на 
пептидната химия и приложението на пептидите като лекарства, и в областта 
на социалнозначимите незаразни хронични заболявания. Има над 25 
публикации в научни списания и сборници от международни конференции.

МИХОВ, д-р Калин Колев, д.м., доцент 
Катедра по ортопедия и травматология, ФМ 
Роден на 23.09.1974 г. в гр. Търговище. Завършва МУ-Варна (1998). Зачислен 
за специализация по специалност „Ортопедия и травматология“ (1999). 
Придобива специалност ортопедия и травматология (2004). Асистент към 
Катедра по ортопедия и травматология към МУ-Варна (2016). Защитава 
докторантура към МУ-Варна (2017) на тема: „Индивидуално анатомично 
бедрено стебло при тазобедрена алопластика“. Защитава дисертационен 
труд (2018) на тема „Двуполюсно тазобедрено ендопротезиране“. Научни 
разработки има също в областите на ендопротезиране на големи стави, 
колянна и глезенна артроскопска хирургия, както и гръбначна патология. 

Участва в редица обучения и курсове в Швейцария, Франция, Япония, Холандия, Великобритания, 
Италия, Германия, САЩ, Канада и др.

МИХОВА, д-р Александрина Нейчева, асистент 
УС по нефрология, хемодиализа и токсикология, Втора катедра по вътрешни 
болести, ФМ 
Родена на 27.12.1985 г. във Варна. Завършва медицина в МУ-Варна (2010). 
Придобива специалност по нефрология (2019). От същата година е асистент 
към УС по нефрология, хемодиализа и токсикология. Член на БЛС и 
Българско дружество по нефрология.
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МИХОВА, Цветелина Ивова, преподавател 
УС „Медицински оптик“, Медицински колеж
Завършва ТУ-Варна със специалност „Инженер по компютърни системи и 
технологии“ (2007); НПГПТО „М.В. Ломоносов“ – София със специалност 
„Техник по очна оптика“ (2009). Придобива магистърска степен „Оптометрист“ 
в МУ-Варна (2019). Преподавател в УС „Медицински оптик“ в МК-Варна (от 
2014). През март 2019 г. печели националния финал за студентски проект 
в областта на контактната корекция на зрението и получава специалната 
награда на журито за представяне на световния финал в Будапеща, Унгария. 
Участва в научен проект „Създаване на банка за клинични фотографии за 

учебни и научни цели“ под ръководството на проф. д-р Д. Близнакова. Има 2 участия в български 
научни форуми и 3 публикации в български реферирани списания. Участва като съавтор в 2 
учебника за нуждите на специалността. От 2017 г. й е поверено курсово ръководство.

МИЧЕВ, Мичо Кирилов, преподавател 
УС по физическо възпитание и спорт, Департамент по чуждоезиково обучение, комуникации и 
спорт 
Роден 30 август 1940 г. в Ловеч. Завършва гимназия в Ловеч и ВИФ-София (1964) със специалност 
баскетбол. Преподавател в ЕГ – Варна (1964–1971). От 1972 г. е преподавател в Катедрата по 
физическо възпитание и спорт на МУ-Варна и има заслуги за развитието на студентския 
баскетбол, тенис и ски. 

МИЧЕВА, д-р Илина Димитрова, д.м., доцент
УС по хематология, Втора катедра по вътрешни болести, ФМ
Родена е през 1968 г. в гр. Исперих. Завършва Първа ЕГ – Варна (1987) и 
медицина в МУ-Варна (1993). Придобива специалност по вътрешни болести 
(1998) и по клинична хематология (2006). Сътрудник и аспирант в Клиниката 
по хематология на МУ – Патра (Гърция) (1999–2000). От 2006 г. работи в 
Клиниката по хематология на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. Основните й 
научни интереси са в областта на миелодиспластичните синдроми, острата 
левкемия и стволовите клетки. Член е на Българското хематологично 
дружество, Европейската хематологична асоциация, Гръцката асоциация по 
флоуцитометрия.

МИШЕВ, д-р Пею Борисов, д.м., професор 
Катедра по хирургични болести, ФМ 
Роден на 1.12.1920 г. в Брацигово. Завършва медицина в София (1945). 
Придобити специалности – обща хирургия и урология. Специализира в Русия 
и Франция. Участъков лекар в Брацигово (1945–1947). Асистент в Катедрата 
по хирургия на ВМИ-Пловдив (1947). Защитава кандидатска дисертация 
(1958). Хабилитиран като доцент (1962) и професор (1968). Ръководител 
на Катедрата по хирургически болести на МУ-Варна (1963–1964). От 1964 г. 
работи във ВМИ-Пловдив, където е ръководител на Катедрата по хирургия и 
урология, зам.-ректор (1964–1966) и Ректор (1966–1973). Участва във войната 
в Корея като член на българската медицинска бригада (1953–1954).

МЛАДЕНОВ, д-р Вилхелм Русланов, асистент 
Катедра по педиатрия, ФМ 
Роден на 6.02.1970 г. във Варна. Завършва медицина във МУ-Варна (1995). 
Асистент (2017) в Първа детска клиника към Катедрата по педиатрия на 
МУ-Варна, а от 2020 г. – редовен докторант. Придобити специалности: 
детски болести (2002); детска ендокринология и болести на обмяната (2007). 
Специализира дългосрочно в Университетска болница – Гент, Белгия (2011). 
Има над 20 публикации, вкл. 2 статии с IF, и над 25 участия в национални 
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и международни научни форуми, включително като гост-лектор. Основните му интереси са в 
областта на нарушенията на половата диференциация, нарушенията на половата идентичност 
в детска възраст, нарушенията на растежа и пубертета, диабета в детска и юношеска възраст. 
Членува във Варненското дружество по детска ендокринология, БДЕ, Българското национално 
сдружение по детска ендокринология, International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes 
(ISPAD).

МЛАДЕНОВ, д-р Николай Валентинов, асистент
Катедра по анестезиология, спешна и интензивна медицина, ФМ 
Завършва МУ-Варна (2013). От 2015 г. е асистент към катедра КАСИМ. От 
10.2018 г. е зачислен като докторант в самостоятелна форма на обучение с 
продължителност 3 г. Владее писмено и говоримо английски език.

МОЙНОВ, д-р Мартин Николаев, асистент
УС по неврохирургия, Катедра по неврохирургия и УНГ болести, ФМ 
Роден на 15.07.1985 г. във Велико Търново. Завършва IV ЕГ – Варна (2004), 
медицина в МУ-Варна, а след това специализира неврохирургия в клиниките 
по неврохирургия към болниците „Св. Георги“ –- Пловдив и „Св. Марина“ 
– Варна. От 2017 г. е асистент към Катедрата по УНГ и неврохирургия, 
МУ-Варна. От 2018 г. е докторант към МУ-Варна на тема „Приложение 
на невронавигирана иглена биопсия в неврохирургичната практика“ с 
научен ръководител проф. д-р Явор Енчев, д.м.н. От 2019 г. е специалист по 
неврохирургия. Има дългосрочни и краткосрочни специализации, курсове, 

участия в конгреси и симпозиуми в редица водещи медицински и в частност неврохирургични 
центрове във Франция, Унгария, Швейцария, Румъния, Гана, Палестина. Има множество 
публикации в български и чуждестранни форуми и списания. Член на Българското дружество 
по неврохирургия от 2013 г., Международното дружество AOSpine от 2017 г.

МОЙНОВА, д-р Елена Янкова, асистент
УС по неврохирургия, Катедра по неврохирургия и УНГ болести, ФМ 
Родена на 25.02.1991 г. в град Карлово. Завършва СОУ „В. Левски“ – Карлово 
(2009), медицина в МУ-Варна (2015). От 2016 г. започва специализация по 
неврохирургия в Клиниката по неврохирургия към УМБАЛ „Св. Марина“ 
– Варна. От 2018 г. е редовен докторант към Катедра „Неврохирургия и 
УНГ болести“ с тема „Невропсихологични аспекти при неврохирургични 
пациенти с глиални тумори“ с научен ръководител доц. д-р Тони Аврамов, 
д.м. Асистент и главен асистент към катедрата от 2019 г. 

МОНЕВА-МАРИНОВА, д-р Клементина Мончева, асистент 
Катедра по фармакология, клинична фармакология и терапия, ФМ 
Родена на 10.11.1993 г. в Стара Загора. Завършва медицина в МУ-Варна 
(2018). От 2018 г. хоноруван асистент към Катедрата по фармакология и 
клинична фармакология и терапия, а от 2019 г. – редовен асистент. От 2020 г. 
е специализант по фармакология и редовен докторант към катедрата. Има 4 
публикации и 7 участия в научни конгреси.

МОНОВ, Даниел Марчев, д.оз., гл. асистент 
УС „Инспектор по обществено здраве“, Медицински колеж 

Роден през 1969 г. във Варна. Завършва ПМИ – Русе (1992) със специалност „Медицински 
фелдшер“; Славянски университет – София (1996) и придобива бакалавърска степен „Социални 
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дейности“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методи“ (2003) с магистърска степен по психология. През 
2012 г. придобива втора магистърска степен „Управление на здравни грижи“ от МУ-Варна. 
Хоноруван преподавател в УС „Инспектор по обществено здраве“, МК-Варна от 2014 г., а от март 
2015 г. е асистент. Придобита специалност „Обществено здравеопазване” (май 2018). Защитен 
дисертационен труд на тема „Проучванe влиянието на здравния контрол върху оптимизацията 
на здравните грижи в лечебните заведения” – август 2019 г.

МОРФОВ, д-р Станислав Радостинов, асистент 
Катедра по анатомия и клетъчна биология, ФМ 
Роден на 19.07.1991 г. във Варна. Завършва МУ-Варна (2016). Хоноруван 
асистент в Катедрата по анатомия, хистология и ембриология от септември 
2016 г., а от септември 2018 г. е редовен асистент към същата катедра. През 
февруари 2018 г. започва специализация по ортопедия и травматология. 
Основните му научни интереси са в областта на невроанатомията и 
ендопротезиране на големи стави.

МУТАФОВА, Емануела Иванова Райчева-Мутафова, д.и., доцент 
Катедра по икономика и управление на здравеопазването, ФОЗ 
Ръководител на Катедрата по икономика и управление на здравеопазването 
(2000–2013), декан на ФОЗ (2012–2018). 
Родена през 1953 г. във Варна. Завършва с отличие ВИНС-Варна (1976). 
Научен сътрудник в Катедрата по социална медицина (1977). Защитава 
дисертационния си труд (1986), а през 1999 г. се хабилитира като доцент 
в Катедрата по здравен мениджмънт. Има придобити специалности по 
икономика на здравеопазването и по медицинска информатика и здравен 
мениджмънт. Основните й научни интереси са в областта на анализа и 

оценката на дейността и управлението на лечебните заведение, както и приложението на 
статистически методи в здравеопазването. Има над 170 научни публикации, участие в над 50 
международни и национални научни форуми, участие в повече от 20 научни и образователни 
проекта. Под нейното научно ръководство са защитени 7 докторски дисертации. Съосновател 
и гл. редактор на сп. „Здравна икономика и мениджмънт“. Носител на Почетния знак със синя 
лента на МУ-Варна, „Награда Варна“ и други отличия.

МУТАФОВА, д-р Ренета Тотева, асистент 
УС по УНГ болести, Катедра по неврохирургия и УНГ болести, ФМ 
Родена на 3.10.1950 г. в Разград. Завършва гимназия в Горна Оряховица и 
медицина във Варна (1975). Придобита специалност – оториноларингология 
(1981). Ординатор в Инфекциозно отделение на Р. болница – Горна Оряховица 
(1975–19770). Асистент в Катедрата по хигиена и проф. заболявания на 
ВМИ-Плевен (1977–1978). От 1978 г. е асистент в Катедрата по ушни, 
носни и гърлени болести на МУ-Варна. Основните й научни разработки 
са в областта на детската оториноларингология. Специализира детска 
оториноларингология в Унгария и ГДР. Основните й научни интереси и 
разработки са в това направление.

НАЗИФ, Юнзюле Хасан, рентгенов лаборант
Катедра по пародонтология и дентална имплантология, ФДМ
Родена е на 29.10.1987 г. в гр. Варна. Завършва специалност „Рентгенов 
лаборант“ в Медицински колеж – Варна (2010). От 2013 г. е рентгенов 
лаборант в Катедра по орална и лицево-челюстна хирургия и специална 
образна диагностика в МУ-Варна. 
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НАЗИФОВА-ТАСИНОВА, Неше Ферахова, д.б., гл. асистент 
Катедра по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика, ФФ 
Родена през 1986 г. в Попово. Завършва бакалавърска степен по молекулярна 
биология (2009) и магистратура по молекулярна биология и биотехнологии 
с отличие (2011) в ПУ „П. Хилендарски“. Има защитена дисертация и 
придобита специалност по биохимия. Сред основните й професионални 
и научни интереси попадат нутригеномика, фенотипна пластичност, 
биологичен потенциал и активност на медицински растения, механизъм 
и фактори на съдовата калцификация, генетика и транскриптомика на 
колоректален карцином и др. С нейно участие са внедрени методики в 

научната практика на катедрата за изолиране и пречистване на периферни мононуклеарни 
кръвни клетки, използването им като модел за симулиране на възпалителни процеси в in vivo 
условия, както и приложението им за анализ на промените в транскриптомния статус при 
отговор на доброволци към хранителни интервенции. Член на: Европейската организация по 
нутригеномика (NuGO); СУБ – Секция по молекулярна биология, биохимия и биофизика; СУ-
Варна; Асоциация на биохимичните катедри в България (АБКБ). Има над 10 научни публикации 
и над 35 участия в национални и чуждестранни научни форуми. Съавтор е на учебни помагала 
за студенти по фармация и дентална медицина на български и английски език и глава от книга, 
издадена в чужбина. Участва активно като научен сътрудник в над 15 национални и международни 
проекти. Специализира и се обучава във водещи институции както в България, така и в страни 
като Великобритания, Холандия, Ирландия, Италия и Турция. Като постдокторант печели 
стипендии към Национална програма на МОН „Млади учени и постдокторанти“ в първи и втори 
етап от програмата. Носител на грамоти и стипендии от различни национални и международни 
организации и институции. 

НАЙДЕНОВА, д-р Боряна Иванова-Събева, д.м., доцент 
Катедра по анестезиология, спешна и интензивна медицина (КАСИМ), ФМ 
Самостоятелен докторант към Катедрата по анестезиология, спешна 
и интензивна медицина, специалност „Анестезиология и интензивно 
лечение“ към МУ-Варна (2012–2015). Присъдена ОНС,,доктор“ по научната 
специалност „Анестезиология и реаниматология“ (2015). От 31.10.2018 г. е 
доцент към КАСИМ. Придобита квалификация по анестезиология към FEEA 
(Европейска фондация за усъвършенстване на анестезиолозите) (2008).

НАЙДЕНОВА, д-р Дарина (Д. Н. Христова), д.м., доцент 
УС по хигиена, Катедра по хигиена и епидемиология, ФОЗ
Родена през 1975 г. в гр. Провадия. Завършва с отличие МУ-Варна (2000). 
През 2005 г. започва работа в Катедрата по хигиена. Доцент в МУ-Варна 
от 2015. Има придобита специалност по хранене и диететика. Защитава 
дисертация (2015) на тема „Хранително поведение, антропометрични 
показатели, физическа активност и физическа дееспособност на младежи и 
девойки с нормално, поднормено и наднормено тегло“. Има публикувана една 
монография и е съавтор в 1 книга, 4 учебника и 4 учебни помагала. Основните 
й професионални и научни интереси са в областта на диетичното хранене 

при различни заболявания, нарушенията в хранителното поведение, оценката на хранителния 
статус и нутригеномика. Под нейна инициатива е въведена свободно избираемата дисциплина 
„Актуални проблеми на храненето на здравия и болния човек“ за студентите по медицина и 
дентална медицина. През 2019 г. организира и реализира с колеги от катедрата и от други звена на 
МУ-Варна първото в страната СДО обучение по нарушения в хранителното поведение. През 2020 
г. е гост-редактор на брой на сп. „Практическа педиатрия”, посветен на нарушенията в храненето в 
детска възраст. През 2020 г. преминава обучение по Nutrigenomics: Genetic Testing for Personalized 
Nutrition и става част от първия сертифициран екип по нутригеномика в България. Академичен 
наставник е на студенти по проект „Студентски практики“. Зам.-председател на „Алумни клуб 
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и приятели“ към МУ-Варна. Член на: Българското дружество по хранене и диететика, БЛС, 
Националния комитет по кърмене, Българското дружество по обществено здраве, Европейското 
дружество по обществено здраве, Българската медицинска хомеопатична организация. Има 
над 60 научни публикации и редица участия в международни/национални научни конгреси. 
Ръководител е на 6 докторанти. 

НАНЕВА, Людмила Христова, д.х., гл. асистент 
Катедра по химия, ФФ (ФФ)
Родена на 14.10.1975 г. във Варна. Завършва ШУ „Еп. К. Преславски“, 
специалност „Химия“ – химик, преподавател по биология и химия (2010); 
магистратура „Екологична химия“ (2012). Асистент по обща и неорганична 
химия в Катедрата по неорганична химия към ШУ „Еп. К. Преславски” 
(2012–2015). Асистент в Катедрата по химия във ФФ, МУ-Варна от 2015. През 
2019 г. под научното ръководството на проф. Васил Симеонов, д.х.н., към СУ 
в Катедра „Аналитична химия“, защитава докторска дисертация в областта 
на хемометрията. Асистент по химия (2015–2020). Гл. асистент в Катедрата 

по химия на МУ-Варна от 2020. Автор на 10 научни публикации в областта на хемометрията 
и биоинформатиката. Участва в над 15 международни (национални научни конгреси, 8 
университетски проекта и два национални проекта към ФНИ.

НАНКОВА, Милена Панчева, асистент 
УС „Медицинска сестра“, Катедра по здравни грижи, ФОЗ
Родена през 1985 г. във Варна. Завършва ОКС „бакалавър“, специалност 
„Медицинска сестра“ (2011) и ОКС „магистър по управление на здравните 
грижи“ (2013) към МУ-Варна. Преподавател, АД „асистент“ (2017) в Катедра 
„Здравни грижи“. Редовен докторант по докторска програма по управление 
на здравните грижи (2018). Основните й професионални и научни 
интереси са в областта на клиничните сестрински грижи, лапароскопска 
и роботизирана хирургии, урология и палиативни сестрински грижи. 
Участва в международни и национални проекти. Печели проект в конкурс 
„Млад учен“ (2019). Обучава се в проект по програма за трансформационно 

лидерство в палиативните грижи – Брашов, Румъния (2018–2019), участва в проект „ELNEC“ 
(2019) в Залцбург, Австрия. Има завършени 25 курса за следдипломно обучение. Член на EUPHA, 
Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, БНДОЗ, БАОЗ. 

НАНОВ, д-р Здравко Нанов, д.м.н., професор 
Катедра по анатомия и клетъчна биология, ФМ 
Роден на 11.05.1936 г. в Пловдив. Завършва гимназия в Пловдив и медицина 
в Пловдив (1962). Придобита специалност – хистология. Специализира 
в Росток, Берлин и Москва. Инспектор в Отдел „Народно здраве“ на ОНС 
– Смолян (1962–1963). Асистент в Катедрата по анатомия, хистология 
и ембриология на МУ-Варна (1963). Хабилитиран като доцент (1980) и 
професор (1997). Ръководител на катедрата (1989–1992) и ръководител 
на функционална лаборатория „Клетъчна биология и ембриология“ към 
катедрата (1992–2001). Пенсионира се през 2001 г. Защитава кандидатска 
дисертация (1974) на тема: „Структура и инервация на аортната стена у 

представители на различни класове гръбначни“ (научен ръководител проф. Ванков) и докторска 
дисертация (1995) на тема: „Клинико-морфологични проучвания на мъжкия инфертилитет“. 
Основните му научни разработки са по проблемите на мъжкия инфертилитет и половата слабост 
при мъжа и проучване на структурата, инервацията, васкуларизацията и хистохимията на 
съдовата стена. Съавтор е на учебниците „Обща хистология“ и „Ембриология на човека“ и атласи 
по цитология и хистология. Член на редколегията на сп. „Андрология“. Член на Международния 
комитет на ЕСКО, Немското анатомично дружество, Европейската организация по стерилитет, 
Българското анатомично дружество и на Българската и Балканската асоциация по андрология
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НАНОВА, д-р Благовеста Здравкова, доцент 
Катедра по анатомия и клетъчна биология, ФМ 
Родена на 28.11.1963 г. във Варна. Завършва езикова гимназия (английски 
език) и медицина във Варна (1988). Участъков акушер-гинеколог в 
поликлиниката – Белослав, Варненско (1988–1989). Асистент в Катедрата 
по анатомия, хистология и ембриология от октомври 1989. Придобита 
специалност – анатомия, хистология и цитология (1994). Специализира 
в София и Берн (2000). Основните й научни разработки са свързани с 
морфологичните проучвания на мъжкия инфертилитет при човек и 
експериментални животни. Секретар на Българското анатомично дружество 

– Варна. Член на Българската и на Балканската асоциация по андрология. Защитава докторски 
труд (2005) за придобиване на научната степен „доктор“, а от 2010 е доцент в катедрата. Автор 
на: „Topographic, Gross Anatomy and Light Microscopy of the Human Abdomen and Pelvis (2017)“; 
„Topographoc, Gross Anatomy and Light Microscopy of the Human Thorax and Back (2019)“, съавтор 
на монографията „Репродуктивни и сексуални проблеми на полово зрелия мъж (2006)“, на 
учебник по ембриология „Ембриология на човека – анатомия, тератология и клиника (2003)“, 
на „Ръководство по патофизиология за студенти в медицинските колежи (2011)“. Настоящите й 
проучвания са в областта на влиянието на перивисцералната мастна тъкан за туморогенезата в 
малкия таз.

НАЧЕВ, д-р Иван Славов, д.м., доцент 
УС по УНГ болести, Катедра по неврохирургия и УНГ болести, ФМ 
Роден през 1953 г в Стара Загора. Завършва ВМИ-София (1979). Придобита 
специалност – оториноларингология. Ординатор УНГ в Работническа 
болница – Раднево (1979–1982). Асистент по УНГ болести във ВМИ-
Плевен (1982–2000). Защитава кандидатска дисертация (1990) на тема: 
„Високочестотна аудиометрия и аминоглюкозидната ототоксичност“ (научен 
ръководител доц. И. Радев). Хабилитиран като доцент (2000) в Катедрата по 
УНГ болести на МУ-Варна. От 2001 г. консултант в ALORF Hospital, Кувейт. 
Практически и научни интереси: лечение на рака на ларинкса и шийните 
метастази, реконструкция на тъканни дефекти в областта на глава и шия със 
свободен, микроваскуларизиран трансплант.

НАШАР, Милка Аспарухова, д.м., доцент 
Катедра по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика, ФФ 
Зам.-декан „Научна дейност и кариерно развитие“ на Факултет по фармация
Родена през 1967 г. в гр. Годеч, Софийска област. Завършва Биологическия 
факултет на СУ като магистър по молекулярна биология (2002). Като 
докторант към Института по невробиология – БАН защитава дисертационен 
труд (2007) по научната специалност „Фармакология“ на тема „Влияние на 
фитоестрогените генистеин и нарингенин и 17β-естрадиол върху болковата 
чувствителност, инфламаторната хипералгезия и метамизоловата аналгезия. 
Фармакологични и имунохистохимични изследвания“. Асистент (2010), главен 

и   (2011–2015), доцент (от 2015) в Катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика 
на МУ-Варна. Има придобита специалност по биохимия. Води лекции по биохимия на студенти 
по фармация, участва в обучението на английски език на студенти по медицина и дентална 
медицина. Основните й научни интереси са свързани с проучване на биологичните ефекти на 
български медицински растения в норма и при метаболитни нарушения, идентифициране на 
биологично активни вещества като кандидати за терапевтици и нутрацевтици, механизми на 
метаболитните ефекти на биологично активни вещества от природни източници и др. Съавтор 
е в повече от 40 научни публикации, включително глави от книги и учебни помагала и над 50 
участия в научни форуми в България и чужбина. Член на СУБ – секция „Биохимия, биофизика 
и молекулярна биология“; Европейската организация по нутригеномика (NuGО); Асоциация на 
биохимичните катедри в България (АБКБ).
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НЕГРЕВ, д-р Негрин Несторов, д.м.н., професор 
Ръководител на Катедрата по физиология (1999–2001) и Катедрата по 
физиология и патофизиология (2001–2004; 2008–2012); Зам.-ректор по 
учебната дейност в МУ-Варна (2004–2012). Директор на МК-Варна (2013–
2017)
Роден през 1949 г. в гр. Попово. Завършва гимназия в Попово и медицина 
във ВМИ-Варна (1975). Придобита специалност – физиология (1982). 
Специализира източна медицина и психотерапия в Душанбе, Таджикистан 
(2001). Асистент в Катедрата по физиология на МУ-Варна (1975). Хабилитиран 
като доцент (1991), професор (2012). Защитава кандидатска дисертация 

(1987) на тема: „Бета-адренергична рецепторно – медиирана регулация на тромбоцитопоезата“ 
и докторска дисертация (2012) на тема: „Тироидната хормонална ос – значим регулатор на 
хемостазата“. Научната му работа е посветена главно на проблемите на хормоналната регулация 
на тромбоцитопоезата, хемокоагулацията и фибринолизата, а също и на функционалната 
мозъчна асиметрия. Ръководител на Катедрата по физиология (1999–2001) и Катедрата по 
физиология и патофизиология (2001–2004; 2008–2012). Зам.-ректор по учебната дейност в МУ-
Варна (2004–2012). Директор на МК-Варна (2013–2017). До 2010 г. е член на Специализирания 
съвет по физиология, патофизиология и фармакология при ВАК. От 2007 г. е член на Научния 
съвет на Института по невробиология при БАН, член на БДФН и на СУБ. Член на редколегията 
на сп. „Scripta Scientifica Medica“. Под негово ръководство са защитени повече от 10 дисертации. 
Основател на Центъра по източна медицина към МУ-Варна. Има над 130 научни публикации и 
съобщения в престижни международни и национални научни издания и форуми. Член на БДФН 
и СУБ.

НЕГРЕВА, д-р Мария Негринова, д.м., доцент 
Ръководител на УС по кардиология към Първа катедра по вътрешни болести, 
ФМ (от 2018).
Родена 1981 г. във Враца. Завършва с отличие Първа ЕГ – Варна (2000), МУ-
Варна (2006). Ординатор в Интензивна кардиологична клиника на МБАЛ 
„Св. Марина“ от 2006 г. Редовен асистент по кардиология към Катедрата 
по вътрешни болести от 2008 г. Защитава дисертационен труд (2015) на 
тема „Динамика в оксидативния статус при пациенти с пароксизмално 
предсърдно мъждене“ и придобива ОНС „доктор“, а от 2016 г. е доцент по 
кардиология към Катедра „Вътрешни болести“ на МУ-Варна. Придобива 
специалност „Кардиология“ (2012). Превежда едномесечна специализация 

(2008) по ехокардиография под ръководството на проф. д-р Б. Кух и проф. д-р В. фон Шайдт 
в Университетската болница на гр. Аугсбург, където (2008–2009), след покана от проф. д-р В. 
фон Шайдт, продължава своето обучение по ехокардиография в рамките на седеммесечен 
курс. Сертифициран специалист по ехокардиография базово и експертно ниво. Научната й 
работа е посветена основно на ритъмните нарушения, по-специално предсърдното мъждене, 
исхемичната болест на сърцето и ехокардиографията. В тази връзка провежда съвместни 
изследвания с Института по невробиология при БАН, Националния център по обществено 
здраве и анализи, Дирекция „Аналитични и лабораторни дейности“, както и с Лабораторията по 
трансфузионна хематология към Националната специализирана болница за активно лечение на 
хематологичните заболявания – София с ръководител проф. д-р Т. Лисичков. 2019 г. печели проект 
по ФНИ към МОН съвместно с Института по роботика към БАН за изследване приложението 
на нови математически методи за анализ на кардиологични данни. Съавтор е в „Ръководство по 
клинична ехокардиография“. Ръководител на двама докторанти по кардиология. Има повече от 
50 публикации в международни списания и повече от 20 участия в Европейски и международни 
конгреси. Общият й импакт фактор е над 70. Членува в ДКБ, ESC, Европейската асоциация по 
сърдечно-съдова образна диагностика, Европейската асоциация на ритъмните нарушения и др. 
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НЕДЕВ, Николай Светославов, д.оз., доцент 
УС „Рехабилитатор“, Медицински колеж (МК)
Зам.-директор на МК 
Роден през 1982 г., в гр. Провадия. Придобива ОКС „бакалавър“ по специалност 
„Кинезитерапия“ в РУ „Ангел Кънчев“ (2005), след което последователно 
надгражда своето образование и квалификации с три магистърски и една 
докторска степени: „магистър“ по специалност „Здравен мениджмънт“ в 
МУ-Варна (2007), „магистър“ по специалност „Рехабилитация, морелечение, 
уелнес и спа“ в МУ-Варна (2016), „магистър“ по специалност „Кинезитерапия“ 
към НСА-София (2018), ОНС „доктор“ по научна специалност „Управление 

на общественото здраве“ към МУ-Варна (2018). Кинезитерапевт от 2005 г. в Първа градска болница 
– Русе. Асистент в УНС „Рехабилитатор“ към МК-Варна (2009), ръководител на учебния сектор 
(септември 2013 – май 2015). Зам.-директор на МК-Варна от юни 2015. Участва в преподаването на 
дисциплините Кинезитерапия, Мануално-мускулно тестуване, Кинезиология, Патокинезиология 
и Лечебен масаж на студентите от специалност „Рехабилитатор“ към МК-Варна. Основните 
му професионални и научни интереси са в следните области: рехабилитационни грижи при 
пациенти, преживели мозъчен инсулт; обхват и възможности на респираторната рехабилитация 
в общественото здраве; рехабилитационни грижи при по-често срещани хронични заболявания; 
усъвършенстване на студентското обучение в МК-Варна (иновативни методи и електронни 
форми на обучение). Има над 20 публикации в национални и международни издания. Участва в 
научни мероприятия на национални и международни научни форуми. Член на: АФБ и БНДОЗ.

НЕДЕВ, д-р Пламен Костов, д.м.н., професор 
УС по УНГ болести, Катедра по неврохирургия и УНГ болести, ФМ 
Роден на 28.07.1959 г. в гр. Айтос, обл. Бургаска. Завършва гимназия в Айтос 
и медицина във Варна (1985). Участъков педиатър в Добрич (1985–1986). От 
1986 г. е асистент в Катедра УНГ болести, МУ-Варна. Придобита специалност 
по ушни, носни и гърлени болести (1990). Специализира в Германия и 
Швейцария. Защитава дисертационен труд (2003) на тема „Хирургично 
лечение на затрудненото носно дишане дължащо се на девиирана носна 
преграда“ и придобива ОНС „доктор“. Присъдено му е научното звание 
„доцент“ (2009). Има 50 реални публикации, 1 рационализация, 4 монографии 

(от които 2 самостоятелни), 40 участия в конгреси и конференции. Общ импакт фактор 3,845; 
личен 2,754. Под негово ръководство са защитили двама докторанти – доц. Г. Илиев и доц. 
Св. Василева. Области на интерес в хирургична и научна дейност: функционални и пластични 
операции на носа. Член на: Българско дружество по оториноларингология, Българско сдружение 
по ринология, Българско дружество по пластична и естетична хирургия, Берлинско дружество 
на оториноларинголозите, Нюйоркска академия на науките, БЛС. Автор на: „Атлас: Хирургия на 
ухото“, „Риносептопластика: Съвременни хирургични техники“, „Оториноларингология. Учебно 
пособие за медицински сестри и акушерки“. Основните му научни разработки са по проблемите 
на функционалната и естетична хирургия на носа. Освен в областта на медицината се изявява и 
в изобразителното изкуство, като художник-карикатурист.

НЕДЕЛЧЕВ, д-р Димо Красимиров, асистент 
УС по пропедевтика на протетичната дентална медицина, Катедра по 
дентално материалознание и пропедевтика на протетична дентална 
медицина, ФДМ 
Роден 1989 г. във Варна. Завършва дентална медицина в МУ-София (2014). 
Специализира протетична дентална медицина. Асистент в Катедра „Дентално 
материалознание и пропедевтика на протетичната дентална медицина“, 
ФДМ, МУ-Варна от 2015 г. Основните му професионални и научни интереси 
са в областта на снемаемото и неснемаемо протезиране. Член на БЗС.

НЕДЕЛЧЕВ, д-р Красен Иванов, д.м., гл. асистент
Катедра по нервни болести
Роден е на 27.07.1964 г. във Варна. Завършва медицина във Варна през 1991 г. Придобита 
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специалност – нервни болести (1995). Работи като участъков лекар в с. Памукчи, Новопазарско 
(1991-1992). Избран е за асистент в Катедрата по нервни болести през 1992 г. Защитава канд. 
дисертация през 1999 г. на тема “Функционални изследвания на мозъчното кръвообръщение 
при неусложнена артериална хипертония” (научен ръководител доц. Д. Минчев). От 1999 г. е на 
работа в Швейцария.

НЕДЕЛЧЕВА, д-р Бонка Александрова, гл. асистент
Катедра по инфекциозни болести
Родена е на 01.04.1937 г. във Варна. Завършва Медицинско училище за акушерки във Варна и 
медицина в Пловдив през 1962 г. Придобита специалност – инфекциозни болести. Специализира 
в София. Работи като участъков терапевт в Каварна (1962-1963), участъков лекар в с. Крушари, 
Добричко (1963-1965) и ординатор в Инфекциозна болница – Варна (1965-1970). Избрана е за 
асистент в Катедрата по инфекциозни болести на МУ-Варна през 1970 г. Основните й научни 
разработки са в областта на чревните инфекции и невроинфекциите. Работи в Либия през 1982-
1984 г. и през 1989-1992 г. Пенсионира се през 1992 г.

НЕДЕЛЧЕВА, Соня Валериева, асистент 
Катедра по социална медицина и организация на здравеопазването, ФОЗ 
Родена на 19.01.1989 г. във Варна. Завършва ПГИ „Д-р Иван Богоров“ – Варна 
(2008); специалност „Здравен мениджмънт“, ОКС „бакалавър“ (2012) и ОКС 
„магистър“ (2013) в МУ-Варна. От 2013 г. е експерт по качество и акредитация 
в отдел „Управление на качеството и акредитация“, МУ-Варна. Специализант 
по специалност „Медицинска информатика и здравен мениджмънт“. През 
учебната 2016/2017 г. е хоноруван преподавател по социална медицина, а 
2017/2018 г. е асистент към катедра „Социална медицина и организация на 
здравеопазването“. От 2018 г. е редовен докторант по докторска програма 
„Управление на общественото здраве“. Член на: БАОЗ; БНДОЗ; EUPHA.

НЕДКОВА, д-р Недялка Спирова, гл. асистент 
Катедра по физиология и патофизиология, ФМ 
Родена през 1947 г. в гр. Плевен. Завършва медицина в София (1973). Придобива специалност 
физиология. Ординатор в детското отделение на Окръжна болница – Плевен и асистент в 
Катедрата по физиология на ВМИ-Плевен (1973–1985). Асистент в Катедрата по физиология на 
ВМИ-Варна (1986–1989). От 1989 г. работи в Плевен.

НЕДЯЛКОВА, Десислава Пламенова д.б., гл. асистент
Катедра по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика, ФФ 
Родена през 1984 г. в гр. Попово. Доктор по молекулярна биология със защитена дисертация 
(2014) в ПУ „П. Хилендарски“. Асистент по биохимия (от 2014), гл. асистент по молекулярна 
биология (2016–2019) в Катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика на МУ-
Варна. Придобива специалност по биохимия (декември 2019). Основните й научни интереси и 
публикации са в областта на растителната молекулярна вирусология; епигенетика; молекулярна 
биология при колоректален рак, лупус и болест на Крон; miRNAs експресия; SNP полиморфизъм. 
Член на СУБ.

НЕДЯЛКОВА-ПЕТКОВА, д-р Детелина Дамянова, асистент 
УС по морелечение, физиотерапия и рехабилитация, Катедра по 
физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални заболявания, 
ФОЗ 
Родена през 1990 г. в Шумен. Завършва медицина в МУ-Варна (2016). През 2017 
г. зачислява специализация по „Физикална и рехабилитационна медицина и 
курортология“. От 2020 г. е асистент към УС по морелечение, физиотерапия и 
рехабилитация към Катедрата по физикална и рехабилитационна медицина, 
професионални заболявания. Участва в БЕО и АЕО на студенти в катедрата. 
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Научните й интереси са в областта на физиолечение при ортопедични заболявания, ефективност 
на метода Deep oscillation при травми на ОДА и в естетичната медицина. Член на БЛС.

НЕДЯЛКОВА, д-р Мария Борисова, гл. асистент 
Катедра по пропедевтика на вътрешните болести (КПВБ), ФМ 
Родена на 6.10.1941 г. в с. Царев брод, Шуменско. Завършва гимназия в Шумен и медицина във 
Варна (1965). Придобити специалности – вътрешни болести (1971) и ревмокардиология (1979). 
Специализира в Прага. Цехов лекар в Работническа болница – Шумен (1966–1968) и Работническа 
болница – Варна (1968–1972). Асистент в Клиниката по кардиология (1972–1988) и КПВБ на МУ-
Варна от 1988 г. до пенсионирането си (1997). Основните й научни разработки са свързани с 
функционалните инвазивни и неинвазивни изследвания в кардиологията.

НЕЙКОВА, д-р Мирела, асистент
Катедра по анестезиология, спешна и интензивна медицина (КАСИМ), ФМ 
Завършва СОУ „Хр. Ботев“ – Нова Загора с английски и немски език и 
литература (2010), МУ-Варна (2016). През 2016 г. лекар в ЦСМП – Варна. От 
януари 2017 г. специализант по анестезиология и интензивно лечение към 
КАИЛ на УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна. Провежда летен стаж като 
специализант по анестезиология и интензивно лечение към Северозападния 
държавен МУ „И.И. Мечников“ – Санкт Петербург (2019). От октомври 2020 
г. е асистент към КАСИМ. От ноември 2020 г. е редовен докторант в докторска 
програма Анестезиология и интензивно лечение с тема на дисертационния 

труд „Влияние на мониторирането на биспектрален индекс върху протоколите за седация в 
интензивно отделение“, Част от екипа на Кабинета за лечение на болката в ДКЦ „Св. Марина“. 
Член на БЛС, Българското анестезиологично дружество, Българската асоциация за изследване и 
лечение на болката, ESRA. Владее английски и немски език.

НЕНКОВ, д-р Румен Николов, д.м., професор 
УС по гръдна хирургия, Катедра по хирургични болести, ФМ
Роден е през 1960 г. в с. Тетово, Русенска област. Завършва средно образование 
в Политехническа гимназия – гр. Кубрат (1978) и медицина във Варна (1986). 
Работи като ординатор в хирургично отделение в Районна болница – Кубрат 
(1986-1988), клиничен ординатор към Катедра по хирургични болести в 
МУ-Варна (1988), асистент в Клиника по гръдна хирургия в МУ-Варна (от 
1991). Придобива специалност по хирургия (1991) и специалност по гръдна 
хирургия (1997). Професионалните му интереси са свързани с хирургия на 
белия дроб и плеврата, хирургия на щитовидната и паращитовидните жлези, 

хирургия на гърдата. Член е на Българско хирургично дружество, Български лекарски съюз, Съюза 
на учените в България, зам. председател на секция „Медицина” към Съюза на учените – Варна, 
работна група по ендокринна хирургия към БХД,  Българска асоциация по гръдна хирургия,  
Европейската тиреоидна асоциация,  Cardio-Thoracic Surgery Net, British Thoracic Oncology Group,  
European Thoracic Oncology Platform, Европейска асоциация по торакална хирургия.

НЕНОВ, д-р Веселин Димитров, д.м., ст. асистент 
УС по нефрология, хемодиализа и токсикология, Втора катедра по вътрешни болести, ФМ 
Роден на 26.03.1968 г. във Варна. Завършва ЕГ (английски език) и медицина във Варна (1993). 
Придобити специалности – вътрешни болести (2000). Специализира нефрология в Бостън 
(САЩ) и Виена. Асистент в Клиниката по нефрология и хемодиализа на МУ-Варна (1994). 
Защитава кандидатска дисертация (2002) на тема: „Значение на бъбречната хемодинамика за 
прогресията на хроничните бъбречни болести“ (научен ръководител проф. Н. Пенков). Орг. 
редактор на сп. „Актуална нефрология“. Член на Интернационалното дружество по нефрология 
и на Европейската бъбречна асоциация. 
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НЕНОВ, д-р Димитър Стефанов, д.м.н., професор 
УС по нефрология, хемодиализа и токсикология, Втора катедра по вътрешни 
болести, ФМ 
Роден на 9.05.1933 г. в с. Побит камък, Разградско. Завършва полукласическа 
гимназия в Русе и медицина във ВМИ-София (1957). Придобити специалности 
– вътрешни болести и нефрология. Специализира в Прага, Болоня, Парма 
и Москва. Участъков терапевт в Бургас (1957–1958), инспектор в Отдел 
„Народно здраве“ на ОНС – Бургас (1958), зам.-главен лекар на Окръжна 
болница (1959–1960) и началник на БМП-Бургас (1961). Асистент в Катедрата 
по вътрешни болести на МУ-Варна (1962). Хабилитиран като доцент 

(1973) и професор (1985). От 1973 г. е ръководител на Клиниката по нефрология и основател 
и организатор на първото отделение за хемодиализа във Варна. Ръководител на обединената 
Катедра по вътрешни болести на МУ-Варна (1987–1992), а от 1992 г. до пенсионирането си (2001) е 
ръководител на Катедрата по нефрология, хемодиализа и хематология. Зам.-ректор на МУ-Варна 
(1978–1979 и 1985–1987). Основните му научни разработки са по проблемите на пиелонефрита, 
хроничната бъбречна недостатъчност, хемодиализата и плазмаферезата, бъбреци и бременност. 
Под негово научно ръководство са защитени 11 кандидатски дисертации (д-р Делийски, П. 
Чанкова, д-р Сапунджиев, д-р Ташев, д-р К. Ненов, д-р Тодорова, д-р Х. Димитров, д-р Икономов, 
д-р Паскалев, д-р Зорчева и д-р Стайкова) и са хабилитирани 5 негови научни сътрудници (доц. 
Делийски, доц. Чанкова, доц. Ташев, доц. Сапунджиев и доц. К. Ненов). Автор или съавтор е на 
монографии „Бъбреци и бременност“, „Клинично приложение на плазмоферезата“ на български и 
руски език, „Ранна диагноза и лечение на бъбречните болести“, „Съвременна геронтонефрология“ 
(на български и румънски език) и др. научни обзори, учебници по вътрешни болести. Редактор е 
на сп. „Актуална нефрология“ – Варна и член на редколегията на сп. „Вътрешни болести“. Член на 
ръководствата на Дунавския симпозиум по нефрология и др. и президент на фондация „Бъбрек“ 
– Варна. Почетен член на университетите в Прага и Скопие. Дългогодишен член на СНС при 
ВАК.

НЕНОВ, д-р Кирил Светославов, д.м., доцент 
УС по нефрология, хемодиализа и токсикология, Втора катедра по вътрешни 
болести, ФМ 
Роден на 23.06.1952 г. във Варна. Завършва медицина във ВМИ-Варна 
(1978). От 1981 г. асистент в Клиниката по нефрология и хемодиализа към 
Катедрата по вътрешни болести на МУ-Варна. Придобити специалности: 
вътрешни болести (1985) и нефрология (1987). Доцент от 8.12.1999 г. През 
1991 г. става завеждащ Отделение по хемодиализа. Началник на Клиниката 
по диализа (2010–2018). Защитава дисертационен труд (1990) на тема 
„Клинично приложение на плазмаферезата“. Има над 110 публикации и 

участия в научни конгреси. Съавтор на две монографии и два учебника по вътрешни болести. 
Основни научни разработки са в областта на плазмаферезата, лимфосорбцията и хемодиализата. 
Член на: Европейската 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, Фондация 
„Бъбрек“.

НЕНОВА, Гергана Бончева, д.н., доцент 
УС по кинезитерапия, Катедра по физиотерапия, рехабилитация, 
морелечение и професионални заболявания, ФОЗ 
Родена в гр. Русе, завършва специалност „Кинезитерапия“, ОКС „магистър“ 
в Русенски университет „Ангел Кънчев“ (1999) и магистратура по здравен 
мениджмънт към МУ-Варна (2014). Защитава дисертационен труд (2016) 
на тема: „Мястото на кинезитерапевта в общественото здраве и развитието 
на интегрираните грижи“. От 2011 г. е кинезитерапевт в Клиника по 
ортопедия и травматология на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. Хоноруван 
асистент (от 2014) в МУ-Варна, асистент (от 2016), доцент (2018) в УС 
„Рехабилитатор“ на МК на МУ-Варна. Ръководител УС „Кинезитерапия“ 
към Катедра „Физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални 
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заболявания“, ФОЗ на МУ-Варна. Защитава дисертационен труд (2020) на тема: „Кинезитерапия 
при тазобедрена артропластика с индивидуално бедрено стебло“ и придобива НС „доктор на 
науките“ по специалност „Кинезитерапия“. Има над 50 публикации в български и чуждестранни 
списания в областта на кинезитерапията, интегрираните грижи, качеството на обучение и 
монографичен труд „Кинезитерапията в общественото здраве“. По програма „Erasmus+“ (2017) 
посещава МК в Рига – Латвия, където участва в обмена на професионален опит в сферата на 
рехабилитацията и кинезитерапията. Член на УС на АФБ и член на Advocacy & EU Matters 
Working Group към ER WCPT.

НЕНОВА-НОГАЛЧЕВА, д-р Анна Кирилова, д.м., гл. асистент 
Катедра по орална хирургия, ФДМ 
Родена във Варна. Завършва дентална медицина в МУ-Пловдив (2006). 
От 2009 г. е асистент в Катедра по ОЛЧХ, пародонтология и СОД, ФДМ на 
МУ-Варна. Придобива специалност „Орална хирургия“ (2012). Защитава 
дисертационен труд (2018) на тема: „Компоненти на орално здраве при 
пациенти в терминален стадий на хронично бъбречно заболяване на 
хрониодиализно лечение“. Гл. асистент към Катедра „Орална хирургия“ от 
2020 г. Член на: БЗС, БНДДМ.

НЕНОВА, д-р Диана Димчева, асистент 
УС по нефрология, хемодиализа и токсикология, Втора катедра по вътрешни 
болести, ФМ
Родена на 11.01.1987г. в Бургас. Завършва медицина в МУ-Варна (2012). 
Придобива специалност по нефрология (2018). От същата година асистент 
към УС по нефрология, хемодиализа и токсикология. Член на БЛС и 
Българско дружество по нефрология.

НЕНОВА, д-р Красимира Еленкова, д.м., доцент 
УС по медицински науки, Катедра по клинични медицински науки, ФДМ
Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, ФМ
Родена е на 9.08.1954 г. в гр. Варна. Завършва с отличие медицина в родния 
си град (1978). Има придобити специалности по вътрешни болести (1984) и 
пневмология о фтизиатрия (1987). Работи като участъков лекар в с. Невша, 
Варненско (1978-1979). От 1979 г. е асистент в Катедра по пропедевтика на 
вътрешните болести в МУ-Варна. В периода 2006-2018 г. е ръководител на 
УС по медицински науки към катедра Клинични медицински науки. От 2016 
г. е началник на Клиниката по вътрешни болести към университетската 

болница „Св. Марина“ – Варна. Основните й професионални и научни интереси са в областта на 
професионалната белодробна патология, клиничната имунология, изследване на ефективността 
на някои биологични имуномодулатори. Внедрен и апробиран в клиничната практика е метод 
(ELISA) за определяне на антитела към професионални алергени и метод за първична и вторична 
профилактика на социалнозначими, професионално обусловени бронхоалергози. Има 95 научни 
публикации и участия в над 40 национални/международни симпозиуми и конгреси. Член е на 
БДББ, СУБ, БЛС, European Respiratory Society.

НЕНОВА, д-р Марина Апостолова, д.м., доцент
Катедра по инфекциозни болести и епидемиология; Зам.-ректор на 
Медицински университет – Варна 
Родена е на 29.11.1947 г. във Варна. Завършва Немска езикова гимназия 
в Бургас и медицина в МУ-Варна през 1972 г. Придобита специалност 
– инфекциозни болести (1977). Избрана е за стажант-асистент (1973) и 
редовен асистент в Катедрата по инфекциозни болести и епидемиология на 
МУ-Варна през 1975 г. Хабилитирана е като доцент през 1992 г. Ръководител 
е на катедрата (1992-2000) и началник на І Инфекциозна клиника по общи и 
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чревни инфекции. От 2000 г. е зам.-ректор на МУ-Варна. Защитава кандидатска дисертация през 
1991 г. на тема “Въглехидратен толеранс и инсулинова секреция при остри вирусни инфекции” 
(научен ръководител проф. М. Радков и проф. Л. Коева). Основните й научни разработки 
са по проблемите на чревните инфекции, острите вирусни хепатити, невроинфекциите, 
зооантропонози, СПИН и др. Съавтор е на учебници по инфекциозни болести. Член е на 
редколегиите на сп. ”Инфектология” и реф. Журнал “Инфекциозни болести”. Член е на ESBIC и 
СУБ.

НЕНЧЕВА, д-р Бинна Николаева, д.м., доцент
Катедра по очни болести и зрителни науки
Родена е на 04.06.1955 г. в гр. Попово. Завършва гимназия във Варна и 
медицина през 1981 г. в МУ-Варна. Придобита специалност – офталмология 
(1984). Работи като участъков педиатър в Добрич (1981-1982), асистент по 
офталмология във филиалния Медицински факултет – Добрич (1982-1984), 
а от 1984 г. е асистент в Катедрата по очни болести на МУ-Варна. Участва 
в проекта “Орбис интернешънъл” (1989-2001). През 2014 г. защитава 
дисертация на тема „Слепота и слабо зрение в Източна България – 
съвременен подход“. Член е на Българско дружество по офталмология, Съюз 

на очните лекари в България, Съюз на българските контактолози, Асоциация по катарактална и 
рефрактивна хирургия, БЛС.

НЕНЧЕВА-СВЕЩАРОВА, д-р Савина Георгиева, асистент
Родена на 04.05.1982 г. в гр. София. Завършва дентална медицина в МУ-София (2006). От 2007 г. е 
асистент в Катедра по орална и лицево-челюстна хирургия, пародонтология и специална образна 
диагностика към ФФДМ на МУ-Варна. Член на БЗС.

НЕСТОРОВА-ПЕНЧЕВА, Василена Мариянова, асистент 
Катедра по биология, ФФ 
Родена през 1980 г. във Варна. През г. Завършва СУ (2005), Биологически 
факултет със специалност „Приложна хидробиология и аквакултури“. 
Придобива втора специалност в Институт Germanikum – „Екологична 
теория и практика в България и Германия“ (2003). През 2004 г. придобива 
педагогическа квалификация. Асистент към Катедрата по биология на 
МУ-Варна (2007–2017). Основните й научни интереси са в областта на 
имунологичната хомеостаза и микробиологията. Член на Българско 
дружество по медицинска биология.

НЕСТОРОВА, д-р Веселинка Димитрова, д.м., професор 
УС по професионални болести, Катедра по физиотерапия, рехабилитация, 
морелечение и професионални заболявания, ФОЗ 
Родена на 22 август 1960 г. във Варна. Завършва медицина във ВМИ-Варна 
(1984). От 1988 г. е асистент в Клиниката по професионални заболявания 
към Катедрата по хигиена, а от 1997 г. гл. асистент. Придобити специалности: 
неврология (1990), професионални заболявания (1993). Защитава 
дисертационен труд (2010) на тема „Субклинична невротоксичност при 
професионално експонирани лица с олово – комплексно проучване“. 
Хабилитирана като доцент по професионални заболявания (2011), 

„професор“ (2018). Допълнителни квалификации: ВСД „Изследване на вегетативната нервна 
система“, „Ултразвукова диагностика на нервната система“ „Клинична електроенцефалография“; 
„Патофизиология и лечение на болката“; „Педагогическа квалификация на обучители от лечебни 
заведения“; „Социална медицина и здравен мениджмънт“. Основните й професионални и 
научни интереси са в областта на неврологичните заболявания, обусловени от професионални 
фактори (вибровъздействие, микротравматизации, интоксикации и др.). Има специализации 
в Германия (Individul Mobility Grant 1997/1998 Tempus Phare) в Йоханес Гутенберг институт – 
Майнц по проблемите на експериментални проучвания в областта на трудовата медицина 
и професионалната патология. Гост-лекар в Клиниката по неврология в Worms – Германия 
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(2006 и 2010). Член в държавните изпитни комисии по специалностите „Нервни болести“ и 
„Професионални болести“. Член на: Националното дружество по неврология, Дружеството 
за борба с болката, Дружеството по УЗДС към БАУМ, СУБ, БЛС, Националното дружество на 
профпатолозите. Има над 80 научни публикации, над 100 участия в научни конгреси, съавторство 
в три монографии, в учебник за студенти медицина АЕО по професионални заболявания и една 
самостоятелна монография. Научен ръководител на пет докторанти, като две от дисертациите 
са защитени от д-р Евгения Владева и д-р Ирена Йорданова Стоилова (гл. асистент към Катедра 
„Хигиена и професионални заболявания“, ВМИ-Плевен). 

НЕШКИНСКИ д-р Евгени Валентинов, д.м., FEBO, гл. асистент
Катедра по очни болести и зрителни науки, ФМ
Роден е на 30.10.1987 г. в гр. Варна. Завършва Първа езикова гимназия – 
Варна (2006) и медицина в Медицински университет – Варна (2012). Има 
специалност по очни болести (2017). От 2014 г. е в Катедрата по очни болести 
и зрителни науки в МУ-Варна. През 2018 г. се явява на изпита на Европейския 
борд по офталмология в Париж (Франция) и успешно придобива степен 
FEBO. От 2019 г. е специалист офталмолог към СБОБАЛ-Варна. Член е на 
БДО, БЛС, Европейско дружество по катарактална и рефрактивна хирургия, 
Европейско дружество по офталмология. 

НИКИТОВ, д-р Неофит, гл. асистент 
Катедра по ортопедия и травматология, ФМ 
Роден на 29.03.1923 г. в с. Крумово, Ломско. Завършва гимназия в гр. Лом и медицина в София 
(1953). Придобити специалности – обща хирургия и ортопедия. Специализира в София. Зав. 
хирургическо отделение в Р. болница – Годеч (1953–1956), ординатор хирург в Р. болница – 
Лом (1956–1960) и асистент в Клиниката по ортопедия и травматология на МУ-Варна (1961–
1980). Основните му научни разработки са в областта на детската ортопедия и травматология. 
Завършва кандидатска дисертация на тема: „Върху лечението и промените в рентгеновия образ 
при счупване на бедрената кост в детската възраст“ (научен ръководител проф. А. Стойчев), 
която остава незащитена, поради внезапната му смърт (27.03.1980).

НИКИФОРОВА, д-р Димитра Петрова, асистент 
УС по дерматовенерология, Катедра по инфекциозни болести, паразитология 
и дерматовенерология, ФМ 
Родена през 1988 г. в Сливен. Завършва медицина в МУ-Варна (2013). 
От 2016г. е асистент по дерматовенерология. Преподава на студенти по 
медицина и дентална медицина БЕО и АЕО. Придобива специалност 
по кожни и венерически болести (2018). Редовен докторант от 2020 г. с 
тема на дисертационния труд: „Псевдолимфоми на кожата“. Основните й 
професионални и научни интереси са в областта на злокачествени тумори на 
кожата, дерматохирургия, лимфоми и псевдолимфоми на кожата, псориазис, 

естетична медицина. Ежегодни участия на всички национални научни конференции, мастър клас 
по педиатрична дерматология, дерматоскопия, пролетен симпозиум в Брюксел (2017), Женева 
(2017), Международен конгрес в Мадрид (2019). HANDS ON курс за работа с лазерни системи, 
хиалуронови филъри, ботулинов токсин, плазмолифтинг, химични пилинги, мезоконци. Член на 
Българско дерматологично дружество, Европейската асоциация по дерматовенерология и БЛС.

НИКИФОРОВА, д-р Лора Теодорова, асистент 
УС по УНГ болести, Катедра по неврохирургия и УНГ болести, ФМ 
Родена на 15.10.1992 г във Варна. Завършва медицина в МУ-Варна с отличие 
(2017). Хоноруван асистент към Катедрата по неврохирургия и УНГ 
болести, УС по УНГ, МУ-Варна от септември 2017. Започва докторантура по 
оториноларингология в катедрата през януари 2018 (научен ръководител доц. 
д-р Н. Сапунджиев); специализация (октомври 2018) в клиниката по УНГ 
болести, УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. Редовен асистент към катедрата от 
февруари 2020. Основни участия в научни форуми и публикувани разработки 
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в областта на ларингеалната патология в педиатричната популация. Член на Българското 
национално сдружение по отриноларингология.

НИКОВ, д-р Борислав, асистент
Катедра по рентгенология и радиология, Медицински факултет – Добрич 
Роден е през 1950 г. в София. Завършва медицина във Варна през 1975 г. Придобита специалност 
– рентгенология и радиология. Работи като рентгенолог в Окръжна болница – Добрич (1975-
1982). Асистент в Катедрата по рентгенология и радиология на филиалния Медицински факултет 
– Добрич (1982-1993). От 1993 г. работи в София.

НИКОВ, д-р Христо Юри, асистент
УС по коремна хирургия, Катедра по хирургични болести, ФМ 
Роден на 17.09.1992 г. в гр. Котел. Завършва Гимназия за преподаване на 
западни езици „З. Стоянов“ – Сливен (2011) и МУ-Варна (2017). Ординатор 
(от октомври 2017) във Втора клиника по хирургия и хоноруван асистент към 
Катедрата по хирургически болести, специализант по хирургия и редовен 
асистент (март 2018), редовен докторант от октомври 2020 г. към Катедра 
„Хирургически болести“. Член на БЛС и на БХД. Участва в български и 
международни хирургични форуми. 

НИКОЛАЕВА, д-р Иванка Данова, д.м.н., професор 
Катедра по социална медицина и организация на здравеопазването, ФОЗ 
Ръководител на Катедрата по социална медицина и организация на здравеопазването (1975–
1980). 
Родена на 16.01.1924 г. в с. Беглеж, Пловдивско. Завършва гимназия в Плевен и медицина във 
ВМИ-София (1952). Придобита специалност – социална медицина. Инспектор (1953–1954) и 
началник на Отдел „Народно здраве“ към ОНС-Варна (1954–1964). Главен лекар на Окръжна 
болница – Варна (1964–1978). Хоноруван асистент (1968), доцент (1974) и професор (1982) в 
Катедрата по социална медицина на МУ-Варна. Ръководител на Катедрата по социална медицина 
на МУ-Варна (1975–1980) и зам.-декан по лечебната работа на Медицински факултет – Варна 
(1973–1977). От 1980 г. до пенсионирането си (1989) е директор на Института за лечение на 
чужди граждани – София. Защитава кандидатска дисертация (1974) на тема: „Потребности 
от медицинска помощ на населението в градския лекарски участък в условия на всеобща 
диспансеризация“ и докторска дисертация (1980) на тема: „Заболеваемост и нетрудоспособност 
на работещите в промишлеността“. Основните й научни разработки са свързани с временната 
и трайна нетрудоспособност на населението, икономиката в здравеопазването и историята на 
медицината. Член на Централното ръководство на БЧК. Починала през 2005 г. 

НИКОЛОВ, д-р Гаврил Николов, д.м., доцент 
Катедра по физиология и патофизиология, Катедра по физиология, ФМ 
Роден през 1927 г. в с. Хотница, В. Търновско. Завършва медицина в МУ-
София (1953). Придобити специалности – организация на здравеопазването, 
неврология и физиология. Специализира в София и Сочи (СССР). 
Участъков лекар в с. Благоево, Разградско (1953–1954), ст. инспектор в 
Окръжен здравен отдел – В. Търново (1954–1957), ординатор в Нервно 
отделение на Градска болница – Габрово (1957–1958) и в Окръжна болница – 
В. Търново (1959), зав. отдел „Здравна просвета“ на ХЕИ-Варна (1959–1962). 
Асистент (от 1962), доцент (1975) в Катедрата по физиология на ВМИ-Варна. 
Работи в катедрата до пенсионирането си (1987). Защитава кандидатска 

дисертация (1972) на тема: „Реактивност на кожните вегетативни структури, проучени с метода 
на елоктрофоретичната дермограма и чрез броя на активните екринни потни жлези” (научен 
ръководител проф. Даскалов). Научен ръководител на 1 докторант. Научните му разработки 
са посветени на проблемите на термохомеостазата, психоемоционалното състояние на човека 
и физиологията на труда. Автор е на монографията „Хипокинезия“ и съавтор на учебниците 
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„Физиология на човека“ и „Наблюдения и опити в обучението по анатомия и физиология“. 
Публицист и популяризатор на постиженията на природните науки.

НИКОЛОВ, д-р Дойчин Георгиев, асистент 
УС по урология, Катедра по хирургични болести, ФМ 
Роден на 30.08.1992 г. в Бургас. Завършва ПГ по САГ „К. Фичето“ – Бургас 
(2011), МУ-Варна (2017) с отличен успех и награда за активна студентска 
дейност. Заема ръководни постове в студентските структури на регионално 
и национално ниво. Носител на национален приз „Студент на годината за 
2016 г. в Р. България“ и Почетен знак със синя лента на МУ-Варна – 2017 
г. Активно участва в стажове и научни конференции на национално и 
международно ниво. Лекар специализант (ноември 2017) в Клиниката по 

урология на УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна. Редовен асистент (2018) в Катедра „Хирургични 
болести“, УС „Урология“. Допълнителни стажове и квалификации: стаж по обща и оперативна 
хирургия в ПМГМУ „И.М. Сеченов“ – Москва; стаж по образна диагностика в Северозападния 
държавен МУ „И.И. Мечников“ – Санкт Петербург; стаж по онкоурология и реконструктивна 
урогенитална хирургия „Cambridge-Sechenov“ – Fronstein Urology Clinic – Москва. Основни 
научни интереси: ендоурология и миниинвазивно лечение на уролитиазата, еректилна 
дисфункция, мъжки инфертилитет, онкоурология. Има 12 научни публикации и съобщения, 
от които 4 в международни сборници. Член на: БЛС, Българска асоциация на младите уролози, 
Европейската асоциация по урология.

НИКОЛОВ, д-р Иван (И. Н. Иванов), гл. асистент
Катедра по неврология и неврохирургия, Медицински факултет – Добрич 
Роден е на 13.04.1946 г. в с. Орешене, Силистренско. Завършва средно зоотехническо училище 
в Силистра и медицина във Варна през 1972 г. Придобита специалност – неврология (1977). 
Специализира в София. Работи като ординатор в БМП и неврологично отделение на Окръжна 
болница – Добрич (1972-1979). Асистент в Катедрата по неврология и неврохирургия на 
филиалния Медицински факултет – Добрич (1979-1993).

НИКОЛОВ, д-р Красимир Василев, д.м., доцент
Катедра по инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология
Роден е на 04.09.1949 г. в гр. Лом. Завършва медицина в София (1973). 
Асистент в Катедрата по вътрешни болести на Медицинския факултет - 
София (1973-1978), старши асистент в Клиничния център по алергология 
на Александровска болница - София, главен асистент в Катедрата по 
кожни и венерически болести на МФ-София (1990). През 1987 г. защищава 
докторска дисертация на тема: „Антитела срещу нуклеарни антигени 
- методи за определяне и клинично значение”. Доцент в Катедрата по 
дерматовенерология на МУ-Варна (2004). Има признати две специалности: 
по дерматология и венерология и по клинична имунология. Специализирал 

е в Париж и в Москва главно в областта на диагнозата на автоимунните болести и в методите на 
преподаване по дерматовенерология. Участва като самостоятелен автор и съавтор в повече от 
120 публикации в наши и чужди списания и в 6 монографии. Има признати няколко изобретения 
и рационализации. 

НИКОЛОВ, д-р Момчил Тодоров, асистент 
УС по пропедевтика на протетичната дентална медицина, Катедра по дентално 
материалознание и пропедевтика на протетична дентална медицина, ФДМ 
Роден 1992 г. в София. Завършва МУ-София (2017). Специализант по протетична дентална 
медицина във ФДМ, МУ-Варна от 2018 г. Редовен асистент в Катедра „Дентално материалознание 
и пропедевтика на протетичната дентална медицина“, ФДМ, МУ-Варна от 2017 г. Основните му 
професионални и научни интереси са в областта на зъбопротезирането и възстановителната 
дентална медицина.
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НИКОЛОВ, д-р Панайот Николов, асистент 
УС по хигиена, Катедра по хигиена и епидемиология, ФОЗ 
Роден 1990 г. във Варна. Завършва Първа ЕГ – Варна (2009) и медицина в МУ-
Варна (2016). Хоноруван асистент (2017–2019), асистент (от 2019), редовен 
докторант и специализант по трудова медицина (от 2017) към Катедрата 
по хигиена и епидемиология в МУ-Варна. Основните му професионални и 
научни интереси са в областта на трудовата медицина. Член на: БЛС, БАОЗ, 
EUPHA и Българското научно дружество по трудова медицина. 

НИКОЛОВ, д-р Румен Белчев, д.м., доцент 
УС по УНГ болести, Катедра по неврохирургия и УНГ болести, ФМ 
Роден през 1939 г. в СССР. Завършва медицина в Одеса (СССР). Придобита специалност 
– оториноларингология (1971). Специализира в Баку (СССР – Азербейджан). Ординатор 
оториноларинголог в Градска болница – Варна. Асистент (1969), доцент (1982) в Катедрата по 
оториноларингология на МУ-Варна. Защитава кандидатска дисертация (1981) на тема: „Лечебна 
бронхоскопия“ (научен ръководител проф. Г. Папуров). Починал на 1.08.1985 г.

НИКОЛОВ, д-р Спасимир Димитров, д.м.н., професор 
Катедра по анатомия и клетъчна биология, ФМ 
Роден на 23.07.1939 г. в Харманли. Завършва гимназия в Горна Оряховица 
и стоматология в София (1963). Придобита специалност – анатомия. 
Специализира в Росток, Лайпциг и Вюрцбург (Германия). Участъков 
стоматолог в с. Царски извор, Великотърновско (1963–1964). Асистент 
в Катедрата по анатомия на МУ-Варна (1964), доцент (1974) и професор 
(1989). Ръководител на Катедрата по анатомия, хистология и ембриология 
(1992–2000). Зам.-ректор на МУ-Варна (1990–1994). Защитава кандидатска 
дисертация (1970) на тема: „Върху микроваскуларизацията на големите 
слюнни жлези“ (научен ръководител проф. Ванков) и докторска дисертация 

(1987) на тема: „Ултраморфологична характеристика на васкуларните ендотелни клетки, с оглед 
на основните им функционални отправления“. Основните му научни разработки са в областта 
на съдовата морфология, плацентата и пъпната връв, кръвоносните белодробни съдове при 
експериментална хипоксия у животни. Под неговото научно ръководство са защитени 3 
кандидатски дисертации (д-р Дикранян, д-р М. Ванкова и д-р Горанова). Съавтор е на учебниците 
„Анатомия на човека“, „Топографска анатомия“, „Ръководство за дисекционни упражнения 
по анатомия“ и др. Почетен член на Румънското дружество по анатомия и член на научния 
комите на Европейската асоциация по клинична анатомия и на Международно анатомично 
дружество, член на ръководството на Асоциацията на анатомичните дружества на балканските 
страни и Черноморския регион, член на ръководството на Българското анатомично дружество 
и председател на варненския му клон. Гост-професор (лектор) на 8 чуждестранни университета, 
предимно в Германия и Австрия. Общински съветник и председател на Комисията по образование 
и науки на община Варна (1991–1999).

НИКОЛОВ, инж. Никола Николаев, доктор, гл. асистент
УС „Рентгенов лаборант“, Медицински колеж
Преподавател по информатика в МК-Варна от 1987 г. Създател на първата 
компютърна зала за обучение на студенти по информатика в МК-Варна
Роден през 1960 г. в Казанлък. Завършва ВМЕИ – Варна (1989). Защитава 
дисертация за ОНС „доктор“ (2009). От началото на 2013 г. е доцент в ТУ-Варна, 
а от 2016 г. е ръководител на Катедра „Автоматизация на производството“. 
Основните му професионални и научни интереси са в областта на 
автоматиката, информационните и управляващи компютърни системи. 
Автор на над 90 научни публикации и учебни пособия. Член на Техническата 

комисия по морски системи (TC 7.2 on Marine Systems) на Международната организация IFAC 
(International Federation of Automatic Control), член на Международния програмен комитет и 
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председател на Националния организационен комитет на Международната IEEE конференция 
„Автоматика и информатика ‘2020“ (ICAI’20), член на УС на Съюза по автоматика и информатика 
„Джон Атанасов“ – София, Член на редакционната колегия на сп. „Автоматика и информатика“ – 
София, член на IEEE, на НЕС (Научен експертен съвет) към Националния център по мехатроника 
и чисти технологии.

НИКОЛОВ, Стефан Димитров, д.ф.н., професор 
Катедра по фармацевтични технологии, УС по фармакогнозия до 2017
Роден в гр. Враца. През. Завършва Фармацевтичен факултет, ВМИ-София 
(1970), специалност „Фармация“ – производствен профил. Има придобита 
специалност „Лечебни растения и билково дело“. От 1999 г. е доктор на 
фармацевтичните науки. Основните му научни интереси са фитохимия 
на растителните таксони, съдържащи стероидни и тритерпенонови 
сапонини, сапогенини, стероли и флавоноиди; оптимизиране на процесите 
на изолиране, разделяне и пречистване на сапонини, сапогенини и 
флавоноиди; фитохимичното и фармакологичното изучаване на дроги, 

съдържащи сапонини; стандартизация на растителните дроги, разработване и внедряване на 
стандартизационни документи и фитопрепарати; морфолого-анатомично и хемотаксономично 
изучаване на растителни дроги; определяне на фенофазната динамика на натрупване 
на биологично активни вещества, с цел получаване на доброкачествени дроги. Член на 
Републиканското научно дружество по фармация, Ботаническото научно дружество, Научното 
сдружение по фитохимия. Автор и съавтор на над 120 излезли от печат журнални публикации 
в наши и чужди научни списания, както и на множество учебници. Под негово ръководство са 
защитени 7 дисертационни труда. Гл. редактор е на сп. „Фармация“ (2002–2012) и на „Acta medica 
bulgarica“ (2000–2008).

НИКОЛОВА, Божидарка Георгиева, физик, гл. асистент 
Катедра по физика и биофизика, ФФ 
Родена на 31.08.1943 г. в с. Соколаре, Врачанско. Завършва гимназия във Варна и атомна физика в 
СУ (1967). Придобита специалност – медицинска физика. Физик в „Елпром“ – Варна (1967–1968) 
и „Оргтехника“ - Силистра (1968–1971). Асистент в Катедрата по медицинска физика и биофизика 
на МУ-Варна (1971). Основните й научни разработки са свързани с диелектрофорезата. Съавтор 
е на учебни помагала по медицинска физика.

НИКОЛОВА, Валерия Веселинова, асистент
УС по здравен мениджмънт, здравна и лекарствена политика, Катедра по 
икономика и управление на здравеопазването, ФОЗ 
Притежава бакалавърска степен по здравен мениджмънт и магистърска 
степен по фармацевтичен мениджмънт в МУ-Варна. Преподавател в 
Катедрата по икономика и управление на здравеопазването от 2017 г. Редовен 
докторант (от 2019), специализант (2020) към Катедрата по икономика и 
управление на здравеопазването. Основните й интереси са в областта на 
управлението на качеството в здравеопазването и на човешките ресурси. 
Член на БНДОЗ.

НИКОЛОВА, д-р Ангелина Димитрова, асистент
Катедра по социална медицина, Медицински факултет – Добрич 
Родена е през 1950 г. в Добрич. Завършва гимназия в Добрич и медицина във Варна през 1974 г. 
Придобити специалности – педиатрия и социална медицина. Работи като участъков педиатър 
в Добрич (1974-1981). Асистент в Катедрата по социална медицина на филиалния Медицински 
факултет в Добрич (1981-1989). От 1990 г. е директор на дом “Майка и дете” – Добрич.
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НИКОЛОВА, д-р Валерия Никитична Таркаева, д.м., доцент
Клиника по ендокринология, Катедра по вътрешни болести, ФМ
Родена е на 19.09.1939 г. в гр. Тула, Русия. Завършва гимназия в Русия и 
медицина в Казанския университет (Русия) през 1962 г. Има придобити 
специалности по вътрешни болести (1978) и ендокринология (1979). Избрана 
е за асистент в Клиниката по ендокринология и болести на обмяната на 
Катедрата по вътрешни болести на МУ-Варна през 1973 г. Хабилитира се като 
доцент в катедрата през 1996 г. Защитава кандидатска дисертация през 1969 
г. в Русия на тема “Първичен хиперпаратиреоидизъм” (научен ръководител 
проф. О. В. Николаев). Основните й научни разработки са свързани с 

хипоталамичната патология, болестите на щитовидната жлеза, туморите на хипофизата и др. 
Съавтор е на монографията “Първичен хиперпаратиреоидизъм”. 

НИКОЛОВА, д-р Гергана Георгиева, д.м., гл. асистент
Клиника по хематология
Родена е на 21.11.1949 г. в Добрич. Завършва гимназия в Добрич и медицина във Варна през 
1974 г. Придобити специалности – вътрешни болести (1979) и клинична хематология (1988). 
Специализира в Москва, Париж и Сент Луис. Избрана е за стажант-асистент (1975) и редовен 
асистент в Клиниката по хематология на МУ-Варна през 1977 г. Завършва аспирантура в Института 
по хематология и кръвопреливане – Москва (1979-1983), където защитава кандидатска дисертация 
през 1984 г. на тема ”Гранулоцитопоеза у болни с хронична миелоидна левкемия в условията на 
интензивна терапия”. Основните й научни разработки са в областта на онкохематологията.

НИКОЛОВА, д-р Даниела Гавраилова, гл. асистент
Катедра по инфекциозни болести, тропически болести и епидемиология
Родена на 06.04.1955 г. във Велико Търново. Завършва езикова гимназия с руски език и медицина 
във Варна през 1979 г. Придобита специалност – инфекциозни болести (1987). Работи като 
участъков лекар в Силистра (1987-1980), в селата Стефан Караджа и Цонево, Варненско (1980-
1983) и като ординатор в Инфекциозна клиника – Варна (1983-1987). Асистент в Катедрата по 
инфекциозни болести и епидемиология на МУ-Варна от 1987 г. Основните й научни разработки 
са посветени на чревните инфекции, септичните състояния и острите вирусни хепатити. От 2006 
г. организира и ръководи новооткрития ХИВ/СПИН сектор към Инфекциозна клиника.

НИКОЛОВА, д-р Дияна Иванова, асистент 
Катедра по пропедевтика на вътрешните болести (КПВБ), ФМ 
Родена на 22.12.1982 г. в Русе. Завършва МГ,,Баба Тонка“ – Русе, профил 
биология и химия (2001); медицина в МУ-Варна (2007). Лекар (2012–2017) 
в Отделението по гастроентерология и хематология на УМБАЛ,,Канев“ – 
Русе. Лекар в Отделението по гастроентерология на МБАЛ – Варна (април 
2017 – януари 2018). Лекар (от 10.06.2019) в Клиниката по вътрешни болести 
на УМБАЛ,,Св. Марина“. Специализира „Гастроентерология“. От 15.09.2019 
г. хоноруван асистент към КПВБ, а от 13.03.2020 г. редовен асистент към 
катедрата. Работи върху дисертационен труд на тема:,,Сърдечно-съдов риск 
при пациенти с чернодробна цироза“.

НИКОЛОВА, д-р Пиарета Пенчева, д.м., доцент 
УС по физиология, Катедра по физиология и патофизиология, ФМ 
Родена на 31.10.1062 г. в Търговище. Завършва медицина във ВМИ-Варна 
(1988). Ординатор и участъков педиатър в ОРКБ – Търговище (1989–1990). 
Асистент (1990) в Катедрата по физиология на ВМИ-Варна. Има придобита 
специалност по физиология на човека (1994). Защитава дисертационен труд 
(2009) за придобиване на ОНС „доктор“ на тема: „Влияние на функционалната 
мозъчна асиметрия върху хипофизо-овариалната хормонална ос у жени 
с различна ръкост, възраст и физиологично състояние“. Автор е на 
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монографията „Асиметрии в невроендокринния контрол“. Участва като съавтор в монографията 
„Ендокринология на рака на гърдата“. Съавтор е на учебни помагала и ръководства за практически 
упражнения по физиология за студенти по медицина, дентална медицина и фармация. Член на 
БЛС, БДФН, FEPS.

НИКОЛОВА, д-р Пролет Олимпиева, д.м., доцент 
Катедра по хигиена и епидемиология, ФОЗ; Ръководител на катедрата (1981–1995)
Родена на 19.04.1937 г. в гр. Сунгурларе, Бургаско. Завършва гимназия в Карнобат и медицина 
във ВМИ-София (1961). Придобита специалност – обща хигиена и хигиена на храненето. 
Специализира в Париж. Епидемиолог в Карнобат (1962–1964). Асистент в Катедрата по хигиена 
на МУ-Варна (от 1964). Хабилитирана като доцент през 1978 г. Ръководител на катедрата (1981–
1995). След пенсионирането й (1997) е преподавател в Медицинския колеж – Бургас. Защитава 
кандидатска дисертация (1976) на тема: „Проучване влиянието на белтъчни и коригирани с 
аминокиселини дажби върху токсичното действие на мангана“ (научен ръководител проф. 
Вл. Бояджиев). Под нейно научно ръководство са защитени 2 кандидатски дисертации (д-р 
Юстиниянова и д-р Кавалджиева) и са хабилитирани 3-ма от нейните сътрудници (доц. Солакова, 
доц. Тонева и доц. Гроздева). Основните научни проблеми, които разработва, са от областта на 
хигиената на храненето и на детско-юношеската възраст. Съавтор е на монографията „Отравяне 
с тежки метали“ и на учебниците: „Учебник по хигиена“, „Хигиена на храненето“, „Учебник по 
хигиена и професионални заболявания“, „Хигиена и екология“ и на „Ръководство за практически 
упражнения по хигиена“ и „Ръководство по хигиена и професионални заболявания“ и други 
учебни помагала. Член на ред. съвет на сп. „Хигиена и здравеопазване“. Член на Републиканското 
дружество по хигиена, СУБ. Дългогодишен член на СНС по хигиена и хранене.

НИКОЛОВА, д-р Румяна Иванова, гл. асистент 
Катедра по акушерство и гинекология, ФМ 
Родена на 28.05.1950 г. в с. Леденик, В. Търновско. Завършва гимназия в 
Бургас и медицина в МУ-Варна (1976). Придобита специалност – акушерство 
и гинекология. Ординатор в болниците гр. Балчик и гр. Добрич (1976-1980). 
Асистент в Катедрата по АГ на МУ-Варна от 1980 г. Основните й научни 
разработки са в областта на консервативната гинекология и патологична 
бременност.

НИКОЛОВА, д-р Теодора Владимирова, д-р, д.м., гл. асистент
Катедра по детска дентална медицина, ФДМ 
Родена 1987 г. в Бургас. Завършва Втора английска ЕГ „Томас Джеферсън“ – София (2006), 
придобива с отличие магистърска степен по дентална медицина във ФДМ към МУ-София (2006–
2012). Курсов ръководител на трети и шести курс АЕО по дентална медицина (2014–2016). От 
2020 г. заема длъжност гл. асистент в същата катедра. Основните й професионални и научни 
интереси са в областта на детската и естетичната дентална медицина. Член на БЗС. Има над 10 
научни публикации, посещава множество национални и международни научни конгреси. 

НИКОЛОВА, Донка Панайотова, асистент 
УС „Рехабилитатор“, Медицински колеж; Университетски център по 
източна медицина
Родена е през 1968 г. в гр. Нови пазар. Завършва специалност „Рехабилитатор“ 
в ИПЗКССО „Д-р П. Бешев“ – Плевен (1989). Придобива магистърски степени 
по приложна психология във Варненски свободен университет (2007) и по 
управление на здравните грижи в Медицински университет – Варна (2018). 
От 2015 г. е асистент в УС „Рехабилитатор“ в Медицински колеж – Варна. 
Има допълнителни квалификации в областта на когнитивното поведенческо 
консултиране, тематично-аперцептивен тест (ТАТ), психодиагностика на 
личностови разстройства, арттерапия и мануален лимфен дренаж. Основните 
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й професионални и научни интереси са свързани с психосоциалните проблеми при възрастни 
пациенти и психологичното консултиране. Член е на АФБ и Дружество на психолозите.

НИКОЛОВА, Каролина Петрова, преподавател 
Катедра по здравни грижи, Филиал Шумен 
Родена през 1970 г. в Шумен. Завършва магистърска степен „Педагогика на 
обучението по физическо възпитание и спорт“ в ШУ „Еп. К. Преславски“ 
с отличие. Има придобита специалност „Треньор по лека атлетика“. 
Преподавател по спорт в „Катедра здравни грижи“ на Филиал Шумен към 
МУ-Варна от 2019 г. Основните й професионални интереси са в областта 
на леката атлетика, индивидуалните спортове и усъвършенстване на 
двигателните и личностни качества. Член на: Българска федерация по лека 
атлетика, БАОЗ и на EUPHA. Участва в национални, балкански и европейски 
първенства. Многократен балкански шампион и рекордьор в дисциплина 
800 м. Пето място на европейско първенство в Мадрид, Испания.

НИКОЛОВА, Каролина Стоянова, асистент 
УС по висша математика и информационни технологии, Катедра по физика 
и биофизика, ФФ 
Родена на 8.11.1976 г. в Шумен. Завършва висше образование в МУ-Варна 
(1998), специалност „Санитарен инспектор“. Работи в РЗИ – Варна, Отдел 
„Противоепидемичен контрол“ (2001–2011). Завършва бакалавърска степен 
по математика (2016), магистърска степен по „Информатика и софтуерни 
технологии“ (2019) в ШУ „Еп. К. Преславски“. От 2013 г. работи към 
администрацията на МУ-Варна, а от 2020 г. е асистент в Катедра „Физика и 
биофизика“, УС „Висша математика и информационни технологии“. 

НИКОЛОВА, Кръстена Тодорова, д.ф., професор 
Катедра по физика и биофизика, ФФ 
Ръководител на Катедра „Физика и биофизика“ от 2018
Родена на 2.11.1978 г. Завършва висше образование във Физическия факултет 
на ПУ „П. Хилендарски“ (2001), а през 2002 получава магистърска степен по 
приложна математика във Факултета по математика и информатика на ПУ 
„П. Хилендарски“. След защита на дисертационен труд на тема „Приложение 
на рефрактометрията в хранително-вкусовата промишленост“ в БАН, 
София получава ОНС „доктор по физика“ (2007). Асистент (2002–2004), ст. 
асистент (2004–2007), гл. асистент (2007–2011), доцент по физика (2011) към 

Катедра „Математика и физика“ на УХТ – Пловдив. Гост-преподавател към Катедра „Математика, 
информатика и физика“ на Аграрния университет, Пловдив (2011–2014). Доцент (2016), професор 
(2018) по физика към Катедра „Физика и биофизика“ на МУ-Варна. Придобива специалност 
„Биофизика“ (2019). Има над 130 публикации в национални и международни списания, участва 
в над 80 международни и национални конференции, има над 210 цитирания в научни издания.

НИКОЛОВА, Мариана (М. Н. Димитрова), д.оз., доцент 
УС „Медицинска сестра“, Катедра по здравни грижи, ФОЗ 
Родена през 1959 г. в гр. Рудозем. Завършва специалност „Медицинска 
сестра – детски профил“ в ПМИ „Д-р М. М. Живкова“ – Смолян (1979). 
Придобива ОКС „бакалавър“ (2005) по специалността „Здравни грижи“ 
и професионална квалификация „Ръководител на здравните грижи и 
преподавател в МК“, ОКС „магистър“ по „Управление на здравните грижи“ 
в МУ-София, ФОЗ (2007), АД „асистент“ (2011), ОНС „доктор“ (2016) след 
защита на дисертационния труд „Причини за текучество на медицинските 
сестри в сектори с висока интензивност на работа”. Гл. асистент и „доцент“ 
(2018) в Катедра „Здравни грижи“ към ФОЗ на МУ-Варна. Има придобита 
специалност „Първични здравни грижи“. Основните й професионални и 
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научни интереси са в областта на хирургичната, анестезиологичната и интензивна сестринска 
практика, организационни и управленски аспекти на здравните грижи, социалните дейности и 
медицинската педагогика. Член на: Българската асоциация на професионалистите по здравни 
грижи, БАОЗ, БНДОЗ и EUPHA.

НИКОЛОВА, Миглена Николаева, д.б., гл. асистент 
Катедра по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика, ФФ 
Родена през 1973 г. във Варна. Завършва магистратура по биология и химия 
в ШУ „Еп. К. Преславски“; магистратури по биотехнологии и анализ и 
контрол на храните и водите в Университет „Проф. д-р А. Златаров“ – Бургас. 
Защитава дисертационен труд в областта на биохимията. Специализант в 
Катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика от 2015 г. 
Основните й професионални и научни интереси са в области по биохимия, 
химия, клинична биохимия, биохимия на нутриентите, биохроматография, 
биотехнологии, фитохимия на лечебни растения, хранене, храни и качество 

на живота, оксидативен стрес, антиоксиданти, молекулярна биология и др. Член на: Европейска 
организация по нутригеномика (NuGO); СУ-Варна; Асоциация на биохимичните катедри в 
България; СУБ, Секция по молекулярна биология, биохимия и биофизика (член на FEBS). Има 
научни публикации и участия в национални и международни списания и форуми.

НИКОЛОВА, Силвия Павлова, д.уоз., доцент 
Катедра по социална медицина и организация на здравеопазването, ФОЗ 
Родена на 5.01.1983 г. в Стара Загора. Завършва бакалавърска степен (2005), 
магистърска степен (2006) по здравен мениджмънт в МУ-Варна, допълнителна 
квалификация (2007) по социална педагогика при работа с деца със слабо 
зрение и слепота. Докторант в Universidad Autonoma de Nuevo Leon/University 
of Texas at Arlington към Катедра „Социални дейности“ (2009–2013), където 
придобива докторска степен след успешна защита на дисертационен труд на 
тема: „Медико-географски неравенства при xopa с увреждания в различна 
социоикономическа среда; Далас, Тексас и Монтерей Нуево Леон“ (Geography 

of Disability. An Analysis Based оп the Socioeconomic Levels of Two Metropolitan Areas Dallas Texas 
and Monterrey Nuevo Leon). Професионалният й път започва през г. Асистент (2014), гл. асистент 
(2016), доцент (от 2020) по професионално направление „7.4. Обществено здраве“ към Катедрата 
по социална медицина и организация на здравеопазването. Има специалност по медицинска 
информатика и здравен мениджмънт. Участва активно в създаването и реализирането (2017) 
на проект „Регионално партньорство за здраве и устойчиво развитие“, финансиран от МЗ 
по програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве“, с цел изграждане на регионално 
партньорство между регион Варна и регион Ostfold, Норвегия в сферата на общественото здраве. 
През същата година участва като експерт и оценител в проект „Health literacy and reproductive 
health“ в Сиера Леоне. Печели конкурс (2018) за стипендия Fulbright research scholar и провежда 
петмесечна изследователска работа в Университета в Чикаго, Илинойс на тема „Prevalence and 
patterns of non-commtinicable related disabilities in the US“. Изследванията й по проблемите на 
хората с увреждания получават награди „Disability Manuscript Award“ 2014 и 2019 г. Работи от 
2012 г. в екипа на Интернационалния център за електронно и дистанционно обучение МУ-Варна. 
Член на EUPHA, БАОЗ, БНДОЗ и на Council on Social Work Education (USA). Автор на над 30 
публикации в български и международни списания, сред които и монографията „Метааспекти 
на уврежданията; част I“. 

НИЧЕВА, д-р Лиляна Димитрова, д.м., доцент 
Катедра по микробиология и вирусология, ФМ; Катедра по епидемиология 
на МУ-Варна; Ръководител на Сектора по епидемиология в Катедрата по 
инфекциозни болести и епидемиология 
Родена на 08.11.1933 г. във Варна. Завършва гимназия във Варна и медицина 
в София (1957). Придобита специалност – епидемиология и микробиология. 
Специализира в София. Ординатор в МСЧ-Девня (1958–1959), терапевт 
в Градска болница – Провадия (1959-1961) и участъков лекар в Градска 
болница – Варна (1961–1962). Асистент в Катедрата по епидемиология на 
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МУ-Варна (1962–1973) и асистент и доцент (1980) в Катедрата по микробиология и вирусология. 
От 1991 г. до пенсионирането си (1994) е ръководител на Сектора по епидемиология в Катедрата 
по инфекциозни болести и епидемиология. Защитава кандидатска дисертация (1978) на тема: 
„Микробиологични и епидемиологични проучвания на листериозата в някои окръзи на 
Североизточна България“ (научен ръководител проф. Капрелян). Основните научни проблеми, 
които разработва, са в областта на епидемиологията и профилактиката на чревните и капковите 
инфекции и на дезинфекционното дело. Член на дружеството на епидемиолозите, микробиолозите 
и паразитолозите и на СУБ.

НИЯЗИ, д-р Денис Сунай, асистент 
Катедра по микробиология и вирусология, ФМ 
Роден на 17.07.1993 г. в гр. Разград. Завършва ПМГ с профил биология 
и английски език (2012) и медицина (2018) в МУ-Варна. е Хоноруван 
преподавател (септември 2018 – април 2019), асистент (от април 2019) в 
Катедрата „Микробиология и вирусология“. Започва специализация (2019) 
по Клинична микробиология към УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. Редовен 
докторант (февруари 2019) с тема на дисертационния труд „Бактериални 
и микотични инфекции при пациенти след автоложна и алогенна 
стволовоклетъчна трансплантация: рискови фактори, етиология и лечение 

в ерата на антибиотична резистентност“ с научни ръководители проф. д-р Теменуга Стоева, 
д.м., и доц. д-р Илина Мичева, д.м. Основните му научни интереси са в областта на клиничната 
микробиология и инфекциите при пациенти с трансплантация на стволови клетки. 

НОГАЛЧЕВ, д-р Камен Маринов, асистент
Катедра по протетична дентална медицина и ортодонтия, ФДМ
Роден на 31.03.1980 г. в гр. Варна. Завършил дентална медицина в МУ-Пловдив (2004). От 2008 г. 
е асистент в Катедра по протетична дентална медицина и ортодонтия. Придобита специалност 
по протетична дентална медицина (2007). Научни разработки са в областта на имплантологията 
и протетична дентална медицина и статистиката. Член на БЗС, ITI.

НЯГОЛОВ, д-р Юри Пенков, д.м., доцент 
Катедра по физиология и патофизиология, ФМ; Катедра по физиология, МУ-София 
Роден през 1956 г. в гр. Добрич. Завършва медицина във ВМИ-Варна (1985). Придобита 
специалност – физиология на човека (1987). Ординатор в Окръжна болница – Шумен (1985–
1986). Асистент в Катедра по физиология на ВМИ-Варна (1986). Придобива ОНС „доктор“ (2008). 
Гл. асистент (1994), доцент (2012) към Катедрата по физиология, МУ-София. Научната му работа 
е свързана с изследването на еритропоезата, левкопоезата и коагулационния статус.

НЯГОЛОВА, Веселина Андонова, ст. преподавател 
Катедра по славянски езици и комуникация, Департамент по чуждоезиково 
обучение, комуникации и спорт 
Родена на 13.03.1959 г. в гр. Провадия. Завършва българска филология в ШУ 
„Еп. К. Преславски“ (1981) и право в СУ (2003). От 1988 г. е преподавател 
в Катедрата по чужди езици на МУ-Варна. Основните й научни интереси и 
разработки са в областта на стилистиката на научната реч, теорията на текста 
и преподаването на език за специални цели.

НЯГОЛОВА, д-р Атанаска Атанасова, асистент 
Катедра по пародонтология и дентална имплантология, ФДМ 
Родена в Шумен. Завършва с отличие ФДМ, МУ-Варна (2013). Асистент в 
Катедра „Пародонтология и дентална имплантология“. Член на: Българско 
дружество по пародонтология, БЗС.
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НЯГОЛОВА, д-р Нина Христова, гл. асистент
Катедра по очни болести, Медицински факултет – Добрич 
Родена е на 17.06.1949 г. в Добрич. Завършва медицина във Варна през 1973 г. Придобита 
специалност – очни болести (1979). Работи като ординатор в очно отделение на Окръжна болница 
– Добрич (1974-1980) и в ІІІ Градска болница – София (1980-1982). Асистент в Катедрата по очни 
болести на филиалния Медицински факултет – Добрич (1982-1991). От 1991 г. е началник на очно 
отделение на Окръжна болница – Добрич.

ОБРЕШКОВ, д-р Николай Георгиев, д.м., гл. асистент 
Катедра по неврохирургия и УНГ болести, ФМ 
Роден на 22.10.1948 г. във Варна. Завършва езикова гимназия във Варна и медицина в МУ-Варна 
(1972). Придобита специалност – неврохирургия (1980). Ординатор в Хирургично отделение на 
Окръжна болница Разград (1972–1973). Асистент в Катедрата по неврология и неврохирургия на 
ВМИ-Плевен (1974–1990) и на филиалния Медицински факултет – Добрич (1990–1993). От 1993 
г. е гл. асистент в Катедрата по неврохирургия на МУ-Варна. Защитава кандидатска дисертация 
(1990) в Плевен на тема: „Клинико-компютъртомографски проучвания при болни със закрита 
че-репно-мозъчна травма“ (научен ръководител проф. Даракчиев). Основните му научни 
разработки са по проблемите на черепно-мозъчните травми, туморите на главния мозък и др.

ОПЪЛЧЕНОВА, д-р Гинка Господинова, асистент 
Катедра по микробиология и вирусология, ФМ 
Родена на 11.12.1941 г. в Добрич. Завършва медицина във Варна (1966). Придобита специалност 
– микробиология и вирусология. Асистент в Катедрата по микробиология и вирусология на МУ-
Варна (1966–1967). От 1967 г. се премества на работа в София.

ПАВЛОВ, Данаил Василев, д.б., гл. асистент 
Катедра по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика, ФФ 
Роден през 1980 г. във Варна. Завършва с отличие специалност „Екология 
и опазване на околната среда“ в ТУ-Варна (2002) и втора магистратура по 
специалност „Химия“ (2014) в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ 
– Бургас. Биолог в Университетската ботаническа градина – Балчик при 
СУ (2002–2005), научен сътрудник по хидробиология в Лабораторията по 
генетика на Института по рибни ресурси – Варна (2007–2009). Асистент 
(2009–2016) и гл. асистент (2016) в Катедрата по биохимия, молекулна 
медицина и нутригеномика при ФФ.  Защитава дисертационен труд (2015) 

за придобиване на ОНС „доктор“ по специалност „Биохимия“. Има разнообразни допълнителни 
квалификации от участието си в над 20 курса, в т.ч. „Разработване и управление на проекти по 
програми на Европейския съюз“ в СУ и „Английски език и професионална терминология“ в 
НБУ. Стипендиант на три програми за мобилност – специализира в Исландския университет в 
Рейкявик, Отделението по генетика и молекулярна медицина на Националната университетска 
болница на Исландия и Центъра за приложни биотехнологии на Университета „Брюнел“ – Лондон. 
Автор и съавтор на 38 публикации в пълен текст, в т.ч. 24 в международни реферирани издания 
и 6 монографии. Участник в 36 научни форума, от които 18 международни. Член на колективите 
на 22 национални и международни научни и образователни проекта, в т.ч. като координатор на 
3 европейски проекта. Организатор на 9 конференции, от които 4 международни. Членува в 6 
научни организации.

ПАВЛОВ, д-р Павел Славов, асистент 
Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология, ФМ
Роден във Варна 1989 г. Завършва Трета ПМГ – Варна и медицина в МУ-Варна (2014). Асистент 
(2017), редовен докторант от 2019 г. Придобива специалност по патология 2020 г. Научните му 
разработки са в областта на патологията на гастроинтестиналния тракт и отделителната система. 
Има 3 научни публикации. Член на БЛС, Българско дружеството по патология и ЕДП. 
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ПАВЛОВ, д-р Павел Стоянов, д.м., доцент 
УС по съдебна медицина и деонтология, Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина 
и деонтология, ФМ 
Роден на 29.12.1938 г. във Варна. Завършва руска гимназия в Букурещ и медицина в Букурещ 
(1963). Придобита специалност – съдебна медицина и деонтология (1974). Специализира в 
Букурещ. Зав. отдел „Здравна просвета“ в ХЕИ – Варна, специализант по рентгенология и 
радиология в Окръжна болница – Варна (1963–1965) и ординатор в Катедрата по съдебна 
медицина на МУ-Варна (1966–1968). Асистент в катедрата (от 1968), ст.н. сътр. ІІ ст. (1985) и доцент 
(1995). Ръководител на Катедрата по съдебна медицина и деонтология на МУ-Варна (1990–1992) 
и втори мандат от 1994 г. Защитава кандидатска дисертация (1979) на тема: „Популационно-
генетични и съдебномедицински проучвания на серумната система pt (посттрансферини)“ 
(научен ръководител проф. С. Раданов). Основните му научни разработки са по проблемите 
на съдебномедицинската серология, изследването на биологични веществени доказателства и 
съдебномедицинската танатология и травматология. Под негово научно ръководство е защитена 
една кандидатска дисертация (д-р Радойнова). Съавтор е на учебник по съдебна медицина и 
деонтология (4 издания), ръководство за практически упражнения (3 издания) и др. Освен в 
МУ-Варна, води лекционни курсове по съдебна медицина и в правните факултети на ТУ-Варна и 
ВСУ и изнася лекции на семинарите за млади следователи и дознатели. Национален методист по 
съдебна медицина за Североизточна България и ръководител на Центъра по съдебна медицинска 
експертиза и деонтология на МБАЛ „Св. Марина“ – Варна.

ПАВЛОВ, д-р Стоян Иванов, д.м., доцент 
УС по дерматовенерология, Катедра по инфекциозни болести, паразитология 
и дерматовенерология, ФМ 
Роден на 2.08.1964 г. в София. Завършва медицина в МУ-Варна (1988). Провежда 
специализация по ОТМС към ВМА – София (1988–1990). Специализира 
„Дерматология и венерология“ в МУ-Варна и придобива специалност (1994). 
От 1995 г. е асистент в Катедрата по дерматология и венерология, МУ-
Варна. Допълнителна квалификация по дерматомикология, криотерапия, 
дерматоскопия. От 2015 ръководител на УС „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, EADV.

ПАВЛОВ, д-р Стоян Павлов, д.м., доцент 
Катедра по анатомия и клетъчна биология, ФМ 
Роден във Варна през 1976 г. Завършва Първа ЕГ – Варна (1995) и МУ-
Варна, специалност „Медицина“ (2001). Асистент (септември 2002) към 
Катедра по анатомия, хистология и ембриология при МУ-Варна. Придобива 
специалност „Анатомия, хистология и цитология“ (2005). Защитава 
дисертация (2012) на тема: „Ефект на променената тригеминална сетивност 
върху прорастването на аксонални колатерали, качеството на мускулната 
реинервация и възстановяването на координирани моторни функции след 
прерязване на лицевия нерв при възрастни плъхове“. Работи и преподава 
в Анатомичния център към Медицинския факултет на Университета в 

Кьолн (октомври 2013 – февруари 2014). Научните му публикации обсъждат анатомичното и 
функционално възстановяване в централната и периферна нервна система. Проявява интерес 
към класическата и съвременна хисто- и цитотехника, методите за получаване, записване и 
автоматизиран качествен и количествен анализ на микроскопски образи както и съвременните 
подходи към анализа на данни и статистическото програмиране. Ръководи научна група 
„Изчислителен анализ на биомедицински изображения“ към Изследователския институт 
на МУ-Варна. Съучредител (заедно с доц. Галина Момчева от ВСУ) на междууниверситетска 
научноизследователска екосистема за анализ на биомедицински изображения „БиоМед“ – Варна, 
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която е носител на колективна награда „Варна“ в направление „Технически науки“ за 2020 г. Има 
над 40 публикации и над 60 участия в национални и международни научни форуми и издания. 
Член на БЛС, Българското анатомично дружество и Международната фондация „Center for 
Inquiry“. Лауреат на наградата на Българското анатомично дружество „Проф. Димитър Каданов“ 
за 2017 г.   

ПАВЛОВА, д-р Диана Велкова, асистент
Катедра по детски болести на МУ-Варна
Родена е на 26.11.1945 г. във Варна. Завършила е медицина във Варна през 1970 г. Придобита 
специалност – педиатрия. Работила е като ординатор в Кръвен център – Бургас (1971-1975). 
Избрана е за асистент в Катедрата по детски болести на МУ-Варна през 1976 г. Основните й 
научни разработки са по проблемите на интензивното лечение в педиатрията.

ПАВЛОВА, д-р Ивета Петрова, научен сътрудник 
Катедра по физиология и патофизиология, ФМ Катедра по патофизиология
Родена на през 1947 г. в София. Завършва медицина във ВМИ-Варна (1972). Придобити 
специалности – патофизиология (1980) и рентгенология (1986). Лекар във физиологична 
лаборатория на ХЕИ-Варна (1973–1974). Хоноруван асистент (1973-1974) и редовен научен 
сътрудник (1974–1982) в Катедрата по патофизиология. От 1982 г. е ординатор в рентгеновото 
отделение на Окръжна болница – Варна (1982–1987) и в Курортна поликлиника – Варна (1987–
1993). От 1993 г. е завеждащ Рентгеново отделение на Курортна поликлиника – Варна. Научните 
й разработки са посветени на проблемите, свързани с приложението на белтъчни хидролизати 
при различни патологични състояния.

ПАВЛОВА, д-р Калина Стоянова, д.м., доцент 
Катедра по инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология, ФМ
Родена през 1976 г. във Варна. Завършва с отличие медицина в МУ-Варна 
(2001). Асистент по медицинска паразитология в Катедрата по инфекциозни 
болести, паразитология и дерматовенерология от 2002 г., а по настоящем 
е гл. асистент. Има придобити специалност по медицинска паразитология 
(2006) и ОНС „доктор“ по паразитология и хелминтология (2017). 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 на: Националния експертен съвет по медицинска паразитология към МЗ, 
контролната комисия на Българската асоциацията на медицинските паразитолози, Българското 
паразитологично дружество и БЛС.

ПАВЛОВА, д-р Светлана (С. П. Величкова), ст. асистент
Катедра по вътрешни болести, Медицински факултет -Добрич
Родена е на 27.02.1960 г. Завършила е гимназия в Добрич и медицина във филиалния Медицински 
факултет-Добрич през 1984 г. Придобити специалности – вътрешни болести (1990) и онкология 
(1996). Специализирала е в София. Работила е като ординатор във вътрешно отделение на 
Окръжна болница-Добрич (1985-1986). Била е асистент в Катедрата по вътрешни болести на 
филиалния Медицински факултет -Добрич (1986-1992). Основните й научни разработки са в 
областта на химиотерапията на онкологичните заболявания. От 1993 г. е ординатор във вътрешно 
отделение на Окръжна болница - Добрич.

ПАВЛОВА, д-р Снежанка Стоянова, гл. асистент
Катедра по очни болести, МУ-Варна
Родена е на 06.08.1937 г. във Варна. Завършила е гимназия във Варна и медицина в Букурещ, 
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Румъния през 1962 г. Придобита специалност - очни болести (1968). Работила е като транспортен 
лекар в гара Каспичан (1963-1964) и ординатор в очно отделение на Градска и Окръжна болница - 
Варна (1964-1971). Била е асистент в катедрата по очни болести на МУ-Варна (1971-1982). От 1982 
г. до пенсионирането си през 1992 г. е председател на специализирания ТЕЛК по очни болести 
- Варна.

ПАВЛОВА, Диана Йорданова, зъботехник
Катедра по дентално материалознание и пропедевтика на протетична 
дентална медицина, ФДМ 
Родена е на 27.05.1990 г. в гр. Силистра. В родния си град завършва Природо-
математическа гимназия „Св. Климент Охридски“ с профил „Биология и 
химия“. Завършва специалност „Зъботехника“ в Медицински колеж – Варна 
(2012). От есента на 2013 г. е зъботехник в УС „Зъботехник“ на Медицински 
колеж – Варна. Завършва „Управление на здравните грижи“ в Медицински 
университет – Варна.

ПАВЛОВСКА, Жана Георгиева, д.оз., асистент 
Катедра по здравни грижи, Филиал Велико Търново
Родена през 1961 г. в гр. Каспичан. Завършва с отличие ИЗК „Д-р Ненчо 
Николаев“ – Варна (1983), специалност „Акушерка“. Последователно 
придобива ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ „Управление на здравните 
грижи“ с професионална квалификация „Ръководител на здравните грижи 
и преподавател по практика“ в МУ-Плевен. От 2003 г. е председател на 
регионалната колегия на БАПЗГ – Велико Търново. Асистент (2015) във 
Филиал – Велико Търново на МУ-Варна. Защитава дисертационен труд 
(2020) на тема „Продължаващото обучение на акушерката – иновативни 
образователни подходи“ и придобива ОНС „доктор“ по обществено 

здравеопазване. Има 18 научни публикации, 26 участия в национални и международни научни 
форуми и 46 курса за повишаване на квалификацията. 

ПАДОЛСКИ, д-р Радослав Христов, асистент 
Катедра по физиология и патофизиология, ФМ Катедра по физиология 
Роден през 1943 г. в гр. Попово. Завършва медицина във ВМИ-Варна (1970). Придобита 
специалност – физиология. Участъков лекар в с. Ковачевец, Търговищко (1970–1971), ординатор 
в детско отделение на Районна болница – Попово (1971-1973) и в детско отделение на Окръжна 
болница – Варна (1973–1974). Асистент в Катедрата по физиология на ВМИ-Варна (1974–1984). 
От 1984 г. педиатър в БМП – Горна Оряховица.

ПАЛАМУДОВА, д-р Диляна Драгомирова, асистент 
Катедра по образна диагностика, интервенционална рентгенология и 
лъчелечение, ФМ 
Родена на 8.02.1988 г. Завършва ЕГ „Проф. д-р Ас. Златаров“ (2007) и 
магистър по медицина в МУ-Варна (2013). От юни 2015 г. лекар в Клиника по 
лъчелечение УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. От 1.09.2016 г. е специализант по 
лъчелечение. От февруари 2017 г. е асистент по лъчелечение към Катедрата 
образна диагностика и лъчелечение към МУ-Варна. Владее английски език.

ПАНАЙОТОВ, д-р Панчо (Панчо Панайотов Русев), професор 
Катедра по микробиология и вирусология, ФМ 
Зам. ректор по учебната работа на МУ-Варна
Роден на 7.09.1918 г. в с. Нова Върбовка, Търновско. Завършва ветеринарна 
медицина във ВВМИ-София (1942) и хуманна медицина във ВМИ-
София (1947). Придобита специалност – вирусология и микробиология. 
Специализира в Берлин, Москва и Париж. Асистент в Института по 
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микробиология на БАН-София (1947). Хабилитиран е като ст.н. сътр. ІІ ст. (1951), доцент (1961) и 
професор (1966). От 1963–1972 г. е ръководител на Катедрата по микробиология и вирусология на 
МУ-Варна. Зам.-ректор по учебната работа на МУ-Варна (1968-1970). От 1972 г. до пенсионирането 
си (1983) е професор в Института по микробиология на БАН. Основните му научни разработки 
са по проблемите на вирусните инфекции и промишлената микробиология. Под негово научно 
ръководство е защитена кандидатска дисертация на д-р Г. Капрелян и са хабилитирани 2-ма 
негови научни сътрудници във Варна (проф. Г. Капрелян, проф. Р. Маринова). Автор и съавтор 
е на учебници по микробиология и вирусология. Председател на Научното дружество по 
микробиология и заразни болести (1966–1972).

ПАНАЙОТОВ, д-р Пламен Георгиев, д.м., професор 
Катедра по сърдечно-съдова хирургия и ангиология, ФМ 
Настоящ началник на Клиниката по кардиохирургия 
Завършва медицина в МА-София (1984). Има придобити специалности по 
хирургия и по кардиохирургия, както и диплома по здравен мениджмънт. 
Работи в Клиниката по хирургия в Институт „Пирогов“, в Клиниката 
по кардиохирургия в Клинична болница „Лозенец“ и Националната 
кардиологична болница в София, близо 5 години в кардиохирургии извън 
България. От юни 2005 г. е в състава на Клиниката по кардиохирургия в 
МУ-Варна, като ръководи работата й от април 2008 г. Въвежда и развива 

във Варна клапно-съхраняващите операции на митрална и аортна клапа, ОРСАВ и артериална 
реваскуларизация при трисъдова коронарна болест, протокол за превенция на инфекция на 
оперативната рана на гръдния кош и др. Ръководи специализацията по кардиохирургия на повече 
от 10 специализанти, както и модулите в програмите по гръдна, съдова и обща хирургия. Има 
двама защитили дисертации докторанти. Преподава на студенти по медицина, ръководи кръжок 
по кардиохирургия със студенти от АЕО и БЕО по медицина. Член на българските дружества 
по кардиохирургия (БДКХ) и по кардиология, БАГССХ, European Association for Cardio-Thoracic 
Surgery (EACTS), на Society of Thoracic Surgeons (STS), Heart Valve Society и др. 

ПАНАЙОТОВА, Веселина Здравкова, д.х., гл. асистент 
Катедра по химия, ФФ 
Родена на 8.11.1984 г. във Варна. Завършва магистратура „Съвременни 
спектрални и хроматографски методи за анализ“ в СУ (2009). От г. е Редовен 
докторант (2010) в МУ-Варна, асистент от 2012 в Катедра „Химия“. Защитава 
докторска дисертация на тема „Биологично активни вещества в черноморски 
водорасли“ по специалност „Биоорганична химия, химия на природните 
и физиологично активните вещества“. През 2016 г. заема длъжността гл. 
асистент. Придобива специалност „Теоретични основи на медицинската 
химия“ (2019). Води упражнения по химия на студенти от специалност 
„Медицина“ и „Дентална медицина“ – БЕО и АЕО, по обща и органична 

химия на студенти специалност „Медицински лаборант“. Основните й научни интереси включват 
методи за разделяне и пречистване, биологично активни вещества, анализ на липиди, GC/MS. 
Има над 30 научни публикации, участия в над 50 международни/национални научни конгреси.

ПАНАЙОТОВА, д-р Анка Николова, н. с. І ст. 
Катедра по микробиология и вирусология, ФМ 
Родена на 10.03.1934 г. в София. Завършва гимназия във Варна и медицина в София (1958). 
Придобита специалност – микробиология. Участъков лекар в с. Николаевска и с. Бяла, 
Варненско (1959–1961), ординатор в детско отделение на Окръжна болница – Варна (1962–
1963). Научен сътрудник в Катедрата по микробиология и вирусология на МУ-Варна от 1963 
г. до пенсионирането си (1994). Основните й научни разработки са свързани с проблемите 
на имунологията на ревматизма в детската възраст и на антибиотико-чувствителността на 
микроорганизми, изолирани от болни със заболявания на дихателната и пикочно-половата 
система. Член на СУБ.
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ПАНАЙОТОВА, д-р Даниела Стоянова, асистент 
Катедра по сърдечно-съдова хирургия и ангиология, ФМ 
Дипломира се през 1986 г. в МА-София. Работи последователно във Вътрешно 
отделение на Многопрофилната болница – Перник, кардиологични отделения 
в IV Градска болница – София, Клиника по функционална диагностика в 
кардиологията към Катедра по кардиология към ВМА – София, кардиология 
във II Градска болница. Работи в чужбина, след което става член на екипа 
на Клиниката по кардиохирургия към МУ-Варна от юни 2005 г. От 2015 
г. е хоноруван, а от 2018 г. редовен асистент по кардиология към КССХА. 
Докторант към МУ-Варна. Има признати специалности по вътрешни болести 

и кардиология. Провежда обучение на кардиолози в модули по ехокардиография – експертно 
ниво. Член на Българското дружество по кардиология, European Society of Cardiology, Heart Valve 
Society и др. 

ПАНАЙОТОВА, д-р Елена Панайотова, асистент
Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, ФМ 
Родена на 17.04.1978 г. в Русе. Завършва средното си образование 1997 г. През 
2004 г. завършва медицина в МУ-София. Започва специализация по вътрешни 
болести (2005) и лекар в УМБАЛ „Александровска“ – София. От септември 
2009 г. е назначена като лекар ординатор към Клиниката по вътрешни болести 
на УМБАЛ „Св. Марина” – Варна. 2013 г хоноруван асистент към КПВБ 
на МУ-Варна, а от 2017 г. е редовен асистент към същата катедра. Има две 
придобити специалности – по вътрешни болести (2014) и гастроентерология 
(2019). От 2019 г. работи по дисертационен труд в областта на възпалителните 

чревни заболявания. Научните й интереси са в областта на хепатологията, гастроинтестиналните 
усложнения при ССЗ, автоимунните болести в гастроентерологията, ултразвуковата диагностика. 
Притежава допълнителна квалификация с диплома за ВСД по абдоминална ехография. Член на 
БЛС и Българското дружество по гастроентерология и хепатология.

ПАНАЙОТОВА, д-р Теодорика Виталинова, асистент 
Катедра по онкология, ФМ 
Родена във Варна. Завършва ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ – Варна с профил немски 
и английски език. Завършва с отличие МУ-Варна (2018). През октомври 
2018 г. започва работа като лекар-специализант в Клиниката по медицинска 
онкология към УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна и като хоноруван асистент 
в Катедра „Пропедевтика на вътрешните болести“. Редовен асистент в 
Катедрата по онкология. От януари 2020 г. е докторант към същата катедра.

ПАНАЙОТОВА, Светлана Кръстева, асистент 
УС по здравно-икономически и финансови анализи, Катедра по икономика и 
управление на здравеопазването, ФОЗ 
Преподавател в Катедрата по икономика и управление на здравеопазването, 
УС „Здравно-икономически и финансови анализи“ 
Родена през 1977 г. в гр. Хасково. Завършва с отличен успех магистърската 
програма по здравен мениджмънт в МУ-Варна (1996–2001), административен 
координатор на проекти за мобилност в областта на висшето образование 
в МУ-Варна (2012–2020). От 2020 г асистент по икономика в Катедрата по 
икономика и управление на здравеопазването.
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ПАНАЙОТОВА-ОВЧАРОВА, д-р Лилия Пейчева, асистент 
УС по морелечение, физиотерапия и рехабилитация, Катедра по 
физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални заболявания, 
ФОЗ 
Родена през 1985 г. във Варна. Завършва медицина в МУ-Варна (2010), 
магистратура по здравен мениджмънт към МУ-Варна (2017). Има придобита 
специалност „Физикална и рехабилитационна медицина и курортология“ 
(2019). Асистент към УС по морелечение, физиотерапия и рехабилитация 
към Катедра по физикална и рехабилитационна медицина, професионални 
заболявания във Факултет по обществено здравеопазване в МУ-Варна от 2017 

г. Зачислява докторантура (2019) по физикална и рехабилитационна медицина и курортология 
на тема „Сравнително проучване на ефектите на конвенционален физиотерапевтичен комплекс 
и високоенергиен лазер при пациенти с перитендинит на гленохумерална става“. Има 5 научни 
публикации и участия в международни/национални научни конгреси. Член на: БЛС, Асоциацията 
по физикална и рехабилитационна медицина, Българското дружество по мануална медицина.

ПАНАЙОТОВА-СТЕФАНОВА, д-р Благовеста Димитрова, гл. асистент 
УС по съдебна медицина и деонтология, Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина 
и деонтология, ФМ 
Родена на 23.03.1950 г. в Провадия. Завършва Техникум по индустриална химия и медицина 
във Варна (1978). Придобита специалност – съдебна медицина (1985). Участъков лекар в с. 
Партизани, Варненско (1978–1980). Асистент в Катедрата по съдебна медицина на филиалния МФ 
– Добрич (1980), гл. асистент (1982) в Катедрата по съдебна медицина на МУ-Варна. Основните й 
научни разработки са в областта на съдебномедицинската токсикология и танатология. Член на 
Дружеството на съдебните медици и криминолози.

ПАНОВ, д-р Владимир Емануилов, д.м.н., професор
Катедра по консервативно зъболечение и орална патология, ФДМ
Роден на 10.06.1976 г. в София. Завършва дентална медицина във ФДМ, МУ-
София (2001). Докторант в БАН – Институт по експериментална патология и 
паразитология (2005–2009). Специализира в Париж, Hôpital Saint-Vincent-de-
Paul (2006) дентално лечение под обща анестезия. Асистент (2009) в Катедра 
„Консервативно зъболечение и детска дентална медицина“. Защитава 
дисертационен труд (2010) на тема: „Устната кухина – биосистема и възможен 
източник на инфекциозен материал“. Гл. асистент (2011), доцент (от юни 2013) 
в МУ-Варна. Ръководител на новосформираната Катедра по консервативно 

зъболечение и орална патология (от 2013). Ръководител и на Катедра „Детска дентална медицина“, 
ФДМ, МУ-Варна (юли 2014 – октомври 2016). Защитава дисертационен труд за придобиване на 
научна степен „доктор на медицинските науки“ (2016) на тема „Промени в оралната среда и 
общи заболявания“. 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 ОНС „доктор“ а двама – академичната длъжност „доцент“, както и на един 
специализант. Има признати специалности „Дентална клинична алергология“ и „Оперативно 
зъболечение и ендодонтия“. Носител на Почетен знак „SIGNUM LAUDIS PRO SCIENMERITIS“ 
за най-успешна научна разработка в област дентална медицина за 2012 и 2013 г. Съучредител и 
зам.-председател на Българската асоциация по орална медицина (БАОМ). Гл. редактор и член 
на редколегии на сп. „Мединформ“, SSMD, IMAB, „Дентамедика“, Dental Review. Има над 100 
публикации, участва в съставянето на 9 учебника, 3 монографии, 2 помагала. Импакт фактор от 
публикации и участия над 34, цитирания – над 300, финансирани научни проекти – 6. Член на: 
БЗС, БАОМ, БНДДМ, СУ-Варна.
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ПАНОВ, д-р Добромир Велинов, асистент 
Катедра по нервни болести и невронауки, ФМ 
Роден на 16.09.1967 г. във Варна. Завършва Първа ЕГ – Варна (1986), а 1994 – 
медицина в МУ-Варна. Лекар ординатор в ОРКБ – Варна, Първо хирургично 
отделение (3.01.1995– 22.05.1995). Работи в ЦСМП – Варна (22.05.1995–
4.09.1995). Лекар специализант (09.1995–09.1999) в Първа и Втора НК, 
УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна. Лекар ординатор в Общинска болница 
– Шумен (11.10.2000–31.01.2000). Лекар невролог в ОИЛНБ на УМБАЛ „Св. 
Марина“ ЕАД, Втора НК (1.02.2000–17.02.2003) и в Неврологично отделение 
на МБАЛ „Света Анна“ – Варна АД (април 2003 – август 2012). Ординатор 

(1.04.2013) в Първа КНБ към УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна. Хоноруван асистент (21.09.2016), 
асистент (13.02.2017) към Факултет „Медицина“, Катедра „Нервни болести и невронауки“ към 
МУ-Варна. Води упражнения на студентите от специалност „Медицина“, „Дентална медицина“, 
„Акушерка“ и „Медицинска сестра“ към МУ-Варна. Член на БЛС, БДН, Европейската академия по 
неврология (EAN). Основните му професионални интереси са в областта на демиелинизиращите 
и невродегенеративните заболявания на нервната система, епилепсията и медицината на съня. 
Взема активно участие в национални и регионални конгреси, симпозиуми и форуми.

ПАНОВА, Наталина Константинова, физик, асистент
Катедра по физика и биофизика, ФФ 
Родена през 1978 г. в гр. Провадия. Придобива магистърска степен по физика 
в ШУ „Еп. К. Преславски“ (2000). Асистент (2001) в Катедрата по медицинска 
физика и биофизика на МУ-Варна. Придобита специалност по биофизика 
(2009). Интереси в областта на медицинската физика, радиационна защита, 
лазерна рефрактометрия, биофизика, корозионната устойчивост на лазерно 
обработени аустенитни стомани. Член на Съюза на физиците в България 
(СФБ) WIN – секция Варна. Има над 20 научни публикации и над 10 
международни/национални научни участия във научни форуми в страната 
и чужбина.

ПАНТЕЛЕЕВА-ПОПОВА, д-р Мария Николаева, д.м., гл. асистент 
Катедра по медицина на бедствените ситуации и морска медицина, ФОЗ 
Родена на 20.09.1961 г. във Варна. Завършва I ЕГ – Варна с преподаване на 
английски език (1980), медицина (1986). Като студентка участва активно 
в сесиите на ТНТМ с доклади и постери. Ординатор (1987–1993) в Отдел 
„Хигиена на детско-юношеската възраст“ в ХЕИ – Шумен. От 1995 г. 
упражнява частна медицинска практика във Варна. Хоноруван асистент 
(септември 2011 – май 2013) в УС „Медицина на бедствените ситуации“ в 
Катедра „Хигиена, епидемиология и МБС“, редовен асистент (септември 
2013). Преподава на студенти в БЕО и АЕО на МУ-Варна. Участва в различни 
национални и международни форуми с доклади и постери. Научните й 

интереси са в областта на химически инциденти с много пострадали; екологични проблеми в 
резултат на бедствени ситуации; замърсяване на въздуха и морски води; морски инциденти; 
тероризъм и план за управление при терористични атаки; оказване на психологическа помощ 
при бедствия. Особено внимание отделя на необходимостта от въвеждане на тази дисциплина в 
обучението на магистър-фармацевтите. Изнася лекции на Европейска конференция „Интеграция 
за адекватна и навременна реакция на ЛЗ при екстремни ситуации“, София (26–27.06.2014) 
пред лекарите от ЦСМП – Варна, пред магистри-фармацевти като част от продължаващото 
обучение на Регионалната колегия на БФС и други. Преподавател (2016 и 2017) в Русенски 
университет „А. Кънчев“ по долекарска помощ на студенти от специалностите „Предучилищна 
и начална училищна педагогика“ и „Кинезитерапия“. Допълнителни квалификации: Основен 
двугодишен курс по хомеопатична терапия (2000–2002); Health Information Systems in Europe 
(2005); IT card (2007); I–IV Международен уъркшоп по антитероризъм (2014–2017). Защитава 
дисертационен труд (2018) на тема: „Възможни екологични рискове във Варненски регион 
и ролята на фармацевтите при промишлени аварии и химичен тероризъм“. Гл. асистент (май 
2019) в Катедрата по медицина на бедствените ситуации. Придобита специалност: „Медицина 
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на бедствените ситуации“ (2020). Член на: БЛС; Българското ядрено дружество (БЯД) – зам.-
председател на Варненската секция; Българска медицинска хомеопатична организация (БМХО).

ПАНЧЕВА, д-р Мария Веткова, асистент 
УС по кардиология, Първа катедра по вътрешни болести, ФМ 
Родена 1987 г. в Разград. Завършва ГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ – Разград и с 
отличен успех медицина в МУ-Варна (2013). Започва своето професионално 
развитие в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна 2014 г. Придобива специалност 
„Кардиология“ (2018). Асистент по кардиология към Първа катедра по 
вътрешни болести от 2017 г. Основните й професионални и научни интереси 
са в областта на превенцията на сърдечно-съдовите заболявания. Има 
участия в национални научни конгреси. 

ПАНЧЕВА-ДИМИТРОВА, д-р Ружа Златанова, д.м., доцент 
УС по хигиена, Катедра по хигиена и епидемиология, ФОЗ
Завършва медицина в МУ-Варна (1998) с отличие. Има специалности 
по педиатрия и хранене и диететика. Работи 15 години в МБАЛ „Св. 
Марина“ – Варна, след което става преподавател към Катедра „Хигиена и 
епидемиология“, ФОЗ, МУ-Варна. Интересите й са в областта на детското 
хранене, гастроентерология и развитие. Проследява деца с основно 
гастроентерологични и хранителни проблеми от повече от 15 години. 
Сътрудничи на институции и много неправителствени организации 
(фондация „Карин дом“, УНИЦЕФ – България, Алианс по ранно детско 

развитие, Национална асоциация „Подкрепа за кърмене“), занимаващи се с деца със специални 
потребности. В партньорство с тях организира следдипломни обучения към МУ-Варна по 
кърмене, ранна детска интервенция, аутизъм, хранене през първите 1000 дни. Участва в 
множество български и международни проекти и спонсорирани проучвания. Посещава обучения 
и курсове в Австрия, Германия, Великобритания, Чехия, Гърция. Под нейно ръководство са 
защитени 2 дисертации. Има повече от 80 научни публикации в български и чуждестранни 
научни списания. Член на: Европейското дружество по детска гастроентерология, хепатология 
и хранене – Работна група по качество на медицинското обслужване, Българската педиатрична 
асоциация, Българското дружество по хранене и др. Зам.-председател на Българското дружество 
по детска гастроентерология, хепатология и хранене. Член на редколегията на сп. Scripta salutis 
publicae, Biomedical reviews.

ПАНЧЕЛИЕВА-ИВАНОВА, д-р Ели Георгиева 
Катедра по здравни грижи, ФОЗ 
Родена на 19.07.1951 г. в Шумен. Завършва медицина ВМИ-Варна (1976). Придобита специалност 
по детски болести (1983). От 1989 г. зам.-директор по практическо обучение и СДК на ИПЗКССО 
и от 1996 г. – преподавател в МК. След създаването на Катедра „Здравни грижи“ (2006) остава 
като преподавател в нея. Член на: БЛС.

ПАПАЗОВ, д-р Милко Бацинов, гл. асистент 
Катедра по акушерство и гинекология, ФМ 
Роден на 12.06.1959 г. в Силистра. Завършва ЕГ (английски език) в Русе 
и медицина във Варна (1986). Придобита специалност – акушерство и 
гинекология (1991). Ординатор в АГ отделение на Окръжна болница – 
Добрич (1986-1990). Асистент в Катедрата по акушерство и гинекология 
на МУ-Варна (1991-2012). Началник на Родилно отделение в МБАЛ „Св. 
Анна“ - Варна от 2012 г. Основните му научни разработки са в областта на 
патологията на раждането.
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ПАПАЗЯН, д-р Алис Едмонд, асистент
Родена на 04.09.1981 г. в гр. София. Завършила дентална медицина вМУ-София (2006). От 2008 г. 
е асистент към Катедрата по протетична дентална медицина и ортодонтия на ФДМ. Член на БЗС.

ПАПАНЧЕВ, д-р Георги Йорданов, д.м., доцент 
Катедра по орална хирургия, ФДМ 
Роден в гр. Добрич. Завършва стоматология в СФ към МУ-София и 
придобива ОКС „магистър по стоматология“ (2006). От 2008 г. е асистент 
в Катедра „ОЛЧХ и СОД“ към ФДМ на МУ-Варна. Придобива специалност 
„Орална хирургия“ (2013). Защитава докторантура (2015) на тема: „Влияние 
на вида на костновъзстановителните материали върху темповете на костна 
регенерация при повдигане на синусния под с латерален достъп и отсрочено 
поставяне на импланти“. От 2016 г. е доцент по орална хирургия. Придобива 
специалност по дентална имплантология (2018). Изнася редица лекции на 
български и английски език в своята област и провежда курсове и семинари 

за следдипломно обучение. Има над 30 публикации и 15 участия в международни научни 
конгреси. Носител на награда „Академик Николай Попов“ за образователен и научен дебют на 
годишни награди по орална имплантология, 2012, БАОИ. Основните му научни разработки са в 
областта на оралната хирургия и имплантологията. Член на ITI, БАОИ, СОЛЧХ, БНДДМ, БЗС.

ПАПУРОВ, д-р Ганчо Димитров, д.м.н., професор 
УС по УНГ болести, Катедра по неврохирургия и УНГ болести, Катедра по 
оториноларинголoгия, ФМ 
Роден на 4.05.1928 г. в с. Вардун, Търговищко. Завършва гимназия в гр. 
Търговище и медицина (1953) в ВМИ-София. Придобита специалност – 
оториноларингология (1958). Ординатор, зав. кабинет и зав. отделение 
по оториноларингология в Окръжна болница – Търговище (1953–1964). 
Асистент в Катедрата по оториноларинголoгия на МУ-Варна от 1964, 
доцент (1976) и професор (1987). Ръководител на катедрата от 1976 г. до 
пенсионирането си (1993). Защитава кандидатска дисертация (1974) на тема: 
„Върху пластичните корекции при изолирани и комбинирани увреждания на 

носната преграда“ (научен ръководител проф. И. Димов) и докторска дисертация (1986) на тема: 
„Клинични проучвания върху механичните травми в оториноларингологията“. Под негово научно 
ръководство са защитени 5 кандидатски дисертации (д-р Р. Белчев, д-р Й. Стайчев, д-р И. Радев, 
д-р В. Янкова и д-р Д. Марев) и са хабилитирани 3 негови сътрудници (доц. Белчев, доц. Стайчев, 
доц. Радев). Основните научни проблеми, които разработва, са свързани с травматологията и 
хирургическите корекции на уврежданията в оториноларингологията, онкологията, тонзиларния 
проблем, климатолечението и др. Съавтор е на монографиите: „Сливиците“, „Проблеми на 
оториноларингологията в Североизточна България“ и редактор и съавтор на „Вътречерепни 
усложнения при заболявания на ушите, носа и гърлото“ и на „Учебник за студенти медици 
по ушни, носни и гърлени болести“. Член на редколегията на сп. „Оториноларингология“. 
Съосновател и член на ръководството на дружеството на оториноларинголозите в Североизточна 
България. Публицист с многобройни публикации и поет с издадени 2 стихосбирки: „Неравен 
път“ и „Пред олтаря на сърцето“.

ПАРУШЕВ, Ивайло Дианов, д.х., гл. асистент
УС по медико-биологични науки, Катедра по клинични медицински науки, 
ФДМ
Роден на 26.06.1984 г. в гр. Провадия. Завършва с отличие специалност 
„Химия“ в ШУ „Еп. К. Преславски“ (2009). Две години по-късно завършва 
магистърска програма по органична химия. Защитава дисертационен труд 
(2015) и придобива ОНС „доктор“ по специалност „Органична химия“. 
Асистент (2011-2015), гл. асистент (2015–2019) в ШУ. Асистент (2019) във ФДМ 
на МУ-Варна. Гл. асистент (2020) в Катедрата по клинични медицински науки 
на МУ-Варна. Основните му научни интереси са в областта на органичния 
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синтез и полимерните биоматериали. Има над 30 научни публикации и повече от 25 участия в 
научни форуми.

ПАСКАЛЕВ, Добрин Николаев, д.м., доцент 
Началник на Клиниката по нефрология и диализа при УМБАЛ „Св. Марина“ 
– Варна (2004–2006); Ръководител на УНС по нефрология, диализа и 
токсикология (2004–2015)
Роден през 1954 г. във Варна. Завършва с отличие медицина в МУ-Варна 
(1980). Придобити специалности: вътрешни болести (1985) и нефрология 
(1988). През 1995 г. придобива ОНС „доктор“ с дисертация на тема: „Хронична 
хемодиализа и човешки рекомбинантен еритропоетин – някои ефекти върху 
организма, свободнорадикалните процеси, антиоксидантната система и 
електролитите в еритроцитите“. Хабилитиран за доцент по нефрология 
(2004). Началник на Клиниката по нефрология и диализа при УМБАЛ „Св. 

Марина“ – Варна (2004–2006). Ръководител на УНС по нефрология, диализа и токсикология 
към МУ-Варна (2004–2015). Член на: Българското дружество по нефрология; СУБ (клон Варна); 
Българското дружество по история на медицината; БДББ; Дунавската асоциация по нефрология. 
Участва в редколегиите на: „Нефрология“ (Санкт Петербург), Русия; „Сърце – бял дроб“ (Варна); 
„Варненски нефрологичен форум“; „Асклепий“ и др. Автор на монографиите „Името е знак. 
Епоними в нефрологията“ (Варна, 2020)  и „Лудвиг ван Бетховен. Патография на гения“ (2021) и 
съавтор на монографиите: „Ранна диагноза и лечение на бъбречните заболявания“ (София, 1990); 
„Съвременна геронтонефрология“ (София, 1999); „Биохимичини аспекти на някои заболявания 
– 27 клинични случая“ (2 издания - Варна, 2008 и Варна, 2019); „Витамин D – отвъд Рубикона 
на рахита“ (Варна, 2012); съавтор на учебник по вътрешни болести (Пловдив, 2006) и съавтор 
и редактор на „Вътрешни болести за специалисти по здравни грижи“ (Варна, 2019). Автор и 
съавтор на повече от 150 научни публикации с над 130 цитирания в български и чуждестранни 
списания и книги. Активен участник в над 60 научни форума в страната и чужбина. Сътрудник на 
Алманах за литература, наука и изкуство „Света гора“ (В. Търново). Има издадени 6 стихосбирки. 
Награден с Почетен знак със синя лента от МУ-Варна (2021).

ПАСКАЛЕВА-ГЕОРГИЕВА, д-р Елена Николова, д.м., доцент 
Катедра по педиатрия, ФМ 
Завършва медицина (1982) във ВМИ „Ив. П. Павлов“ – Пловдив. Има специалност по детски 
болести (1990) и по детска пулмология и фтизиатрия (2017); специализация по хомеопатия; 
квалификации по здравен мениджмънт, функционална диагностика в медицината, коремна 
ехография и др.; индивидуални обучения за продължителна квалификация по имунология, 
автоимунни заболявания, клинична лаборатория; краткосрочни специализации по спешни 
състояния в детската възраст и дихателна реанимация в Университетски медицински център 
„Шарите“ – Берлин. Защитава дисертация (2015) на тема: „Диагностично-терапевтичен подход 
при бронхообструктивен синдром в ранна детска възраст“ в МУ-София. Участъков педиатър 
в Благоевград и София, лекар ординатор в УМБАЛ „Св. Анна“ – София и СБАЛДБ „Проф. Ив. 
Митев“ – София, началник на детско отделение в УМБАЛ „Софиямед“. От 2020 г. е доцент в МУ-
Варна. Научните й интереси са в областта на заболяванията на дихателната система и сънната 
апнея. Изследвания и публикации в български и чуждестранни специализирани издания върху 
ролята на витамин Д при бронхообструктивния синдром в детска възраст, антибиотици и астма 
в детска възраст, диагностичен алгоритъм при бронхообструктивния синдром в ранна детска 
възраст, сънна апнея и метаболитни усложнения в детска възраст и др. Член на редакторския екип 
на „American Journal of Pеdiatrics“. Превежда от немски език популярна медицинска литература, 
консултант на българските издания на няколко популярни медицински енциклопедии. Член 
на БПА, БДББ, Европейското респираторно общество, Българската медицинска хомеопатична 
организация.

ПАТАНОВ, д-р Никола Желев, д.м., доцент
Ръководител на Катедра по акушерство и гинекология, Медицински факултет- Добрич
Роден е на 19.04.1930 г. в Стара Загора. Завършил е гимназия в Стара Загора и медицина в София 
през 1960 г. Придобита специалност – акушерство и гинекология (1968). Специализирал е в 



293

Германия. Работил е като ординатор в АГ-отделение на Окр. болница – Варна (1960-1972) и зав. 
АГ кабинет в Окр. онкологичен диспансер-Варна (1972-1987). Хабилитиран е като доцент (1987)
и е ръководител на Катедрата по акушерство и гинекология на филиалния Медицински факултет 
в Добрич до пенсионирането си (1987-1990). Защитил е канд. дисертация през 1981 г. на тема: 
“Конизацията в ранната диагноза на рака на маточната шийка” (научен ръководител проф. Кр. 
Юруков). Основните му научни разработки са в областта на АГ-онкология.

ПАТЕВА, д-р Румяна Иванова, д.м., доцент
Катедра по вътрешни болести, МУ-Варна; Ръководител на Централната клинична лаборатория 
на МБАЛ “Св. Марина”
Родена е на 24.10.1939 г. в Шумен. Завършил е гимназия в Шумен и медицина във ВМИ-София през 
1963 г. Придобита специалност – клинична лаборатория. Специализирала е в София. Работила 
е като ординатор във вътрешно отделение на Градска болница – Преслав (1963-1964) и Окр. 
болница-Шумен (1964-1966) и в Курортна поликлиника – Варна като участъков терапевт (1966-
1969) и лабораторен лекар (1969-1972) Избрана е за научен сътрудник в научно-изследователска 
лаборатория на катедрата по вътрешни болести на МУ-Варна през 1972 г. Хабилитирана 
е като доцент през 1989 г. и става ръководител на Централната клинична лаборатория на 
МБАЛ “Св. Марина” към МУ-Варна. Защитила е кандидатска дисертация през 1983 г. на тема: 
“Комплексно изследване на гликопротеини при чернодробни заболявания” (научен ръководител 
проф. К. Койчев). Основните й научни разработки са посветени на промените в серумните 
гликопротеини, липиди, ензими и др. при различни заболявания, на качествения контрол в 
клиничните лаборатории и др. Съавтор е на монографиите “Клинично-лабораторни изследвания 
при чернодробни заболявания”, “Референтни стойности на някои клинични лабораторни 
изследвания” и учебниците “Основи на клинично-лабораторната диагностика”, “Аналитични 
принципи и процедури в клиничната лаборатория”, “Справочник по клинична лаборатория” 
и др. Член е на ръководството на републиканското дружество по клинична лаборатория и 
председател на Варненския му клон, член на Балканската федерация по клинична лаборатория 
(BFCU) и на международната федерация по клинична химия (IFCC). Национален консултант по 
клинична лаборатория.

ПАУНОВ, д-р Цонко Паунов, д.м., доцент 
Катедра по хигиена и епидемиология, ФОЗ 
Ръководител Катедра „Хигиена и епидемиология“ от 2020 г.;Ръководител 
УС „Епидемиология на инфекциозните болести“ в Катедра „Хигиена и 
епидемиология“ МУ-Варна от 2019 г. 
Роден на 16.01.1966 г. в Пловдив. Завършва Немска ЕГ „Б. Брехт“ – Пазарджик 
(1985) и медицина във ВМИ „Ив.П. Павлов“ – Пловдив (1993). Лекар в 
звено „Спешна и неотложна медицинска помощ“ в Градска поликлиника 
– Септември (1993–1998). Асистент (1998), ст. асистент (2002–2004), гл. 
асистент (2004–2010) в Катедра „Инфекциозни болести, епидемиология и 

тропическа медицина“, МУ-Варна, УС по епидемиология. Ръководител УС „Епидемиология на 
инфекциозните болести“ в Катедра „Хигиена и епидемиология“ МУ-Варна от 2019 г. Ръководител 
Катедра „Хигиена и епидемиология“ от 2020 г. От 2003 г. ръководи Звено „Противоепидемичен 
контрол“ в МБАЛ „Св. Марина“. Придобита специалност „Епидемиология“ (2002). Защитава 
дисертационен труд (2010) на тема: „Роля на дезинфекцията при контрола на инфекциите в 
здравните заведения“. Доцент от 2011. Допълнителна квалификация с положен изпит в НЦЗПБ: 
„Ръководител ДДД дейности“. Други квалификации: „To learn how to teach“ (2002); „е-Learning 
in the medical education“ (2003); Курс към НЦЗПБ „Проблеми на ХИВ/СПИН в България“ 
(2004); „Европейска програма за обучение по приложна епидемиология“ (2005); „Нови методи 
на обучение по епидемиология в медицинските университети в България“ (2007); „Новаторски 
идеи в областта на планирането и изграждането на съвременни отделения за централно 
снабдяване със стерилни материали“ (2010); „Основни принципи за почистване и дезинфекция 
в медицинския сектор – продукти и решения“ (2011). Участие в проекти: „Особености на 
епидемичния процес при зоонозите във Варненски регион“ (2002); „Срезово проучване на 
болестността от нозокомиални инфекции в България“ (2006); „Burden of communicable diseases“ 
ECDC Stockholm (2011); „Save lives – Clean Your Hands“ СЗО. Има над 39 публикации и 35 участия 
в научни конгреси. Основните му научни разработки са в областта на контрол и превенция 



294

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. Член на СУБ, БЛС, Научното дружество по 
епидемиология.

ПАШАЛИЕВА, д-р Ирина Илиева, д.м., доцент 
УС по физиология, Катедра по физиология и патофизиология, ФМ 
Ръководител на УС по физиология от 2019 г. 
Родена през 1965 г. в гр. Каварна. Завършва медицина във ВМИ-Варна 
(1989). Асистент (1990) в Катедра физиология на ВМИ-Варна. Придобива 
специалност по физиология (1995) и ОНС „доктор“ (2015) с докторат на тема 
„Мелатонин-инициирани ефекти върху пусковия механизъм на хемостазата 
у плъхове“. 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, „Ситуационни задачи по физиология“. Автор и 
съавтор на повече от 95 публикации и съобщения у нас и в чужбина. Основните й професионални 
и научни интереси са в областта на физиологичните механизми на адренергичната и хормонална 
регулация на еритро- и левкопоезата, хормоналната регулация на хемостазата. Член на: БЛС, 
БДФН, FEPS, БМХО.

ПАШЕВ, д-р Любомир Величков, д.м., доцент 
Катедра по обща и оперативна хирургия, ФМ 
Роден на 17.03.1930 г. във Варна. Завършва гимназия във Варна и медицина 
във ВМИ-София (1953). Придобита специалност – хирургия (1964). 
Специализира в София. Участъков лекар в с. Равна гора, Варненско (1954). 
Ординатор хирург в участъковата болница с. Рудник, Варненско (1955–1957), 
ординатор хирург в участъковата болница – Суворово, Варненско (1957–1961), 
ординатор в Кръвопреливен център (1961–1962) и ординатор в хирургично 
отделение на Окръжна болница – Варна (1962–1964). Асистент в Катедрата по 
обща хирургия на МУ-Варна (1964), доцент (1989). Специалист хирург (1977–
1979) в Клиниката по изгаряния и пластика в Триполи (Либия). От 1988 г. до 

пенсионирането си (1990) е началник на Клиниката по изгаряния и пластика към Военноморска 
болница – Варна. Защитава кандидатска дисертация (1976) на тема: „Върху методите на свободна 
кожна пластика с разрастващи се трансплантанти при лечението на изгарянията и обширните 
кожни дефекти“ (научен ръководител проф. Т. Андреев). Основните му научни разработки са в 
областта на изгарянията и пластиката.

ПАШЕВА, Милена Гинчева, д.б., гл. асистент 
Катедра по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика, ФФ 
Родена през 1970 г. в гр. Нова Загора. Завършва биология в СУ (1994). Асистент 
(2011), гл. асистент (2016) в Катедрата по биохимия, молекулна медицина и 
нутригеномика към ФФ. Защитава дисертационен труд (2015) за придобиване 
на ОНС „доктор“ по специалност „Биохимия“. Придобива специалност по 
биохимия (2018). Основните й професионални научни интереси са в областта 
на биохимия, клинична биохимия, молекулярна биология, клетъчни култури, 
ефект на лечебни растения, хранене, оксидативен стрес, антиоксиданти, и др. 
Член на: Европейската организация по нутригеномика (NuGO); СУБ – Секция 

по молекулярна биология, биохимия и биофизика; СУ-Варна; Асоциацията на биохимичните 
катедри в България (АБКБ). Има над 15 научни публикации, 22 участия в международни и 
национални научни конференции. Участва в международни проекти, проекти, финансирани от 
МОН и от фонд „Наука“ към МУ-Варна.
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ПЕЕВ, д-р Стефан Василев, д.м.н., професор 
Катедра по пародонтология и дентална имплантология, ФДМ Декан на 
Факултета по дентална медицина от 2018
Роден на 1.01.1974 г. в гр. Казанлък. Завършва дентална медицина с отличен 
успех в МУ-София (1997). Ординатор в Отделението за специализирана 
хирургична помощ на Районна стоматологична поликлиника – Казанлък 
(1997–2001). Работи в индивидуална практика за първична дентална помощ 
(1999–2014). Участва като хоноруван преподавател в преподаването по 
дентална имплантология в МУ-Варна и МУ-Пловдив (2009–2013). Докторант 
(2005–2008) в Катедра по орална хирургия във ФДМ при МУ-Пловдив. 

Защитава дисертация (2008) на тема „Имедиатно функционално натоварване на интраосални 
остеоинтегрируеми имплантати“ и му е присъдена ОНС „доктор“ по научна специалност 
„Хирургична стоматология“. Редовен асистент (2012–2013) в Катедрата по пародонтология и 
заболявания на оралната лигавица (ЗОЛ) във ФДМ при МУ-Пловдив и хоноруван асистент в 
Катедрата по ОЛЧХ, пародонтология и СОД – ФДМ при МУ-Варна. От април 2013 г. е редовен 
доцент в МУ-Варна и ръководител на Катедрата по пародонтология и дентална имплантология. 
Координира създаването на първия у нас УМДЦ (от 2013), на който става ръководител след 
официалното му откриване (ноември 2014). Зам.-декан на ФДМ при МУ-Варна (2014). Придобива 
научна степен „доктор на медицинските науки“ (2015) след защита на втората си дисертация на 
тема „Приложение на дентални имплантати в условията на редуциран обем на наличната кост“. 
Един от първите лекари по дентална медицина у нас с придобита специалност по дентална 
имплантология. Съучредител и председател на Българска 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) и е назначен за директор на ITI Study Club – Sofia през 
същата година. Лектор в над сто и петдесет следдипломни курса по дентална имплантология у 
нас и в чужбина, завършени от над 2000 лекари по дентална медицина. От 2016 г. е професор по 
дентална имплантология. Научен ръководител е на над десет докторанти, като шест от тях са 
придобили ОНС „доктор“, а четирима – академичната длъжност „доцент“. 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 УМДЦ към МУ-Варна. За декан на ФДМ е избран 2018 г.

ПЕЕВА, д-р Свилена Събева, д.м., асистент
Катедра по очни болести и зрителни науки
Родена е на 29.09.1977 в гр. Варна. Завършила е медицина в МУ - Варна 
през 2002 г. От 2010 г. е асистент в Катедрата по НХ, УНГ и очни болести. 
Придобита специалност „очни болести“ през 2008 г. Основните й научни 
разработки са в областта на преден очен сегмент, контактология, глаукома. 
Член на Българско дружество по офталмология, Съюз на очните лекари в 
България, Съюз на българските контактолози, БЛС.

ПЕЙЧЕВ, д-р Васил Петров, гл. асистент 
Катедра по акушерство и гинекология, ФМ 
Роден през 1916 г. във Варна. Завършва медицина (1943) в София. Придобита специалност – 
акушерство и гинекология. Ординатор и асистент в Катедрата по акушерство и гинекология на 
„Майчин дом“ на ВМИ-София (1944–1961). Един от първите асистенти в новооткритата Катедра 
по акушерство и гинекология на МУ-Варна (1962–1966). Основните му научни разработки са 
по проблемите на анемиите при бременните. Завършва кандидатска дисертация (1966) на тема: 
„Клинични и параклинични проучвания върху желязонедоимъчната болест на бременността“, 
която е останала незащитена, поради преждевременната му смърт.
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ПЕЙЧЕВ, д-р Явор Димитров, д.м., гл. асистент 
УС по кардиология, Първа катедра по вътрешни болести, ФМ 
Роден на 23 юли 1961 в Русе. Завършва Английска ЕГ „Гео Милев“ – Русе 
(1980), с отличие ВМИ-Варна (1988), като получава диплома за магистър-
лекар. Участъков лекар в III поликлиника на Първостепенна окръжна 
болница – Русе (1988). Провежда специализация по проблема „Лечение на 
сърдечните аритмии“ в III клиника по вътрешни болести на МУ-Фрайбург, 
Германия (1992); по проблемите на кардиопулмоналната ресусцитация в 
Мичиганския щатски университет, САЩ (1993). Придобива специалност 
„Вътрешни болести“ (1994), „Кардиология“ 1(997). Кардиолог от 2005 

към Клиниката по кардиохирургия на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. От 2013 г. има призната 
професионална квалификация „Ехокардиография – експертно ниво“, „Трансторакална ЕхоКГ“, 
„Трансезофагеална ЕхоКГ“ и „Стрес ЕхоКГ“. Участва в пет международни, лонгитудинални, 
клинични проучвания: CONVINCE, HERO-2, TRIUMPH, ESTEEM и CORONA. Защитава 
дисертация (2018) на тема „Прогноза и прогностични фактори при аортно клапно протезиране 
по повод на аортна стеноза“ към Катедрата по вътрешни болести на МУ-Варна и придобива ОНС 
„доктор“ по научна специалност „Кардиология“. Основните му научни интереси са насочени към 
болестите на оперираното сърце, аортната стеноза, електрокардиологията, ритъмната патология 
и сърдечната недостатъчност. Има над 55 публикации в международни и национални научни 
списания и над 45 участия в научни конгреси и конференции. На конгреса на American Heart 
Association – Scientific Sessions във Филаделфия, Пенсилвания, САЩ (2019) представя научна 
работа върху проблемите на оперираното сърце и артериалната хипертония, за която е отличен 
с наградата „International Scholar“ на името на Paul Dudley White, един от основателите на 
American Heart Association. Член на различни научни и професионални организации: БЛС, ДКБ, 
Асоциация „Сърце – бял дроб“ – Варна, European Society of Cardiology, American Heart Аssociation, 
International Society of Electrocardiology.

ПЕЙЧЕВА, Димитрина Христова, химик
Катедра по химия, ФФ
Завършва Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, 
специалност „Университетска химия“ (2013). През 2016 г. постъпва на работа 
като химичен лаборант към Катедрата по химия на Факултета по фармация 
в Медицински университет – Варна. 

ПЕЙЧЕВА, д-р Емилия Илиева, д.м., доцент
Катедра по очни болести, Медицински факултет-Добрич
Родена е на 31.08.1938 г. в с. Василовци, Монтанско. Завършила е Медицински колеж във Видин и 
медицина в София през 1964 г. Придобита специалност – очни болести (1973). Специализирала е 
в София. Работила е като участъков лекар в с. Тетово, Русенско (1965), зав. очен кабинет в Кубрат 
(1968-1971), ординатор в очно отделение на Окръжна болница – Кюстендил (1971-1973). Избрана 
е за научен сътрудник в очна клиника на Института по ендокринология и геронтология при МА-
София през 1973 г. Хабилитирана е като доцент (1986) и е избрана за ръководител на Катедрата 
по очни болести на филиалния Медицински факултет в Добрич. От 1991 г. преминава на работа 
в София, като директор на ЦТЕЛК към МЗ. Защитила е кандидатска дисертация през 1980 г. в 
София на тема: “Състояние на роговичната сетивност при клинично здрави лица и при болни 
в средна, напреднала и старческа възраст с някои очни заболявания и след някои операции на 
очите” (научен ръководител доц. В. Денев). Основните й научни разработки са в областта на 
геронтоофталмологията и ендокрината офталмология.
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ПЕНЕВ, д-р Атанас Пенев, д.м., доцент 
УС по кардиология, Първа катедра по вътрешни болести, ФМ 
Ръководител на Интензивна кардиологична клиника към Катедрата по 
вътрешни болести при МУ-Варна (1980–2013); ръководител на Направление 
„Кардиология“ и Направление „Вътрешни болести“ при УМБАЛ „Св. 
Марина“ – Варна (2008–2013). 
Роден 1948 г. в с. Плачидол, област Добрич. Завършва медицина във ВМИ-
Варна (1972). Ординатор в болницата в Добрич, Работническа болница – Варна 
и в Санаторно-курортния комплекс – Варна. Асистент (1982) в Клиниката 
по кардиология на МУ-Варна. Има признати специалности по вътрешни 

болести и ревмокардиология и е един от първите в страната сертифициран специалист по 
кардиостимулация експертно ниво. След защита на дисертационен труд придобива ОНС „доктор 
по медицина“ (1999). Доцент по кардиология към Катедра „Вътрешни болести“ на МУ-Варна 
от 2001 г.; завеждащ ИКО, впоследствие ръководител на Интензивна кардиологична клиника 
към Катедрата по вътрешни болести при МУ-Варна (1980–2013); ръководител на Направление 
„Кардиология“ и Направление „Вътрешни болести“ при УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна (2008–2013). 
Основните му професионални и научни интереси са свързани с ИБС, остър миокарден инфаркт, 
сърдечна недостатъчност, ритъмни и проводни нарушения, болести на аортата, ревматизъм, 
електростимулация на сърцето, като 1981 г. въвежда рутинно имплантацията на пейсмейкъри 
в МУ-Варна и създава единствения в Североизточна България Център за проследяване на 
оперираните болни. Въвежда в ежедневната практика на клиниката множество съвременни 
лечебни и диагностични алгоритми. Членува в СУБ, ДКБ, ESC, член на редколегията на сп. 
„Българска кардиология“. Един от основателите на Дружеството по електрокардиостимулация 
и електрофизиология в България, като е избиран в неговото ръководство. Има над 75 научни 
публикации в наши и чужди издания, участия в редица международни и наши научни конгреси. 
Автор на монографията „Вторични кардиомиопатии“. Под негово ръководство са защитени 
2 дисертации, ръководи специализацията на десетки лекари, придобили специалност по 
кардиология. Носител на престижни награди и отличия от МУ-Варна, УМБАЛ „Св. Марина“ и 
други обществени организации.

ПЕНЕВ, д-р Златко Йорданов, д.м.н., професор
Ръководител на Катедра по дерматология и венерология, МУ-Варна
Роден е на 02.12.1933 г. в с. Ломци, Търговищко. Завършил е гимназия в 
Попово и медицина във ВМИ-София през 1957 г. Придобита специалност 
– дерматовенерология. Специализирал е в Москва, Берлин и Прага. Работил 
е като военен лекар в Русе (1957-1961). Избран е за асистент в Катедрата по 
дерматология и венерология на МУ-Варна през 1962 г. Хабилитиран е като 
доцент (1976) и професор (1987). От 1976 г. е ръководител на катедрата до 
пенсионирането си през 2001 г. Защитил е кандидатска дисертация през 1975 
г. на тема: “Проучвания върху някои страни на етиологията и патогенезата 

на контактните алергични дерматити – екземи” (научен ръководител проф. Й. Григоров) и 
докторска дисертация през 1985 г. на тема: “Професионални дерматити и екземи – клинични 
експериментални изследвания, нови средства за тяхната диагноза и профилактика”. Основните 
му научни разработки са по проблемите на алергичните и професионални кожни заболявания и 
тяхната профилактика и лечение на болестите, предавани по полов път. Има значими приноси 
и в дерматокозметологията, създал е редица нови козметикуми, внедрени в промишлено 
производство. Под негово научно ръководство са защитени 4 кандидатски дисертации (д-р 
И. Попов, д-р Ш. Томов, д-р Ст. Рачева и д-р С. Василева) и са хабилитирани 3 негови научни 
сътрудници (доц. Ив. Попов, доц. Ш. Томов и доц. Б. Дърленски). Автор и съавтор е на монографии 
(”Уртикария”, “Справочник по дерматовенерология (2 издания)”, “Приложението на лазерите в 
дерматологията”, “Проблеми на венеризма” и др.), научни обзори и на учебници по дерматология 
и венерология. Организира създаването на първите лаборатории по микология, алергология и 
хистопатология в катедрата. Инициатор и организатор на построяването на нова шестетажна 
самостоятелна сграда за кожната клиника в района на Окръжна болница във Варна. Член е на 
редколегията на сп. ”Дерматология и венерология”. Председател на дружеството по дерматология 
– Варна. Член е на Асоциацията за основаване на Варненския свободен университет. Основател е 
на международната научна група по “Професионални кожни болести и контактен дерматит” към 
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страните – членки на СИВ и е почетен член на френската академия по дерматовенерология от 
1986 г. Дългогодишен член на СНС при ВАК. Починал през 2012 г.

ПЕНЕВ, д-р Преслав Пламенов, д.м., гл. асистент 
Катедра по ортопедия и травматология, ФМ 
Роден на 4.02.1985 г. в гр. Дулово. Завършва МУ-Варна (2010). Зачислен за 
специализация по специалност „Ортопедия и травматология“ 2012. Асистент 
(2017) към Катедра по ортопедия и травматология на МУ-Варна. Придобива 
специалност „Ортопедия и травматология“ (2017). Гл. асистент от 2019 г. 
Защитава докторантура (2016) към МУ-Варна на тема: „Съвременни аспекти 
на диагностиката и лечението при лигаментарни увреди на латералната 
колона на глезенната става“. Научни разработки - глезенна и ходилна 
травматология и ортопедия, глезенна артроскопия, увреда на Лисфранк.

ПЕНЕВА,  д-р Маринка Ташкова, д.м., доцент
Клиника по белодробни болести,  МУ-Варна
Родена на 21.10.1947 г. в гр. Суворово, Варненска област. Завършва медицина 
във Варна през 1971 г. Придобити специалности по вътрешни болести (1977) 
и пневмология и фтизиатрия (1981). Ординатор във вътрешно отделение на 
Окръжна болница – Добрич (1972-1974). Асистент в клиниката по белодробни 
болести (1974). Хабилитирана като доцент (1994). Защитила дисертация 
(1986) на тема “Белодробни промени при работници, изложени на хронично 
професионално въздействие на винилхлорид и поливинилхлорид” с научен 
ръководител проф. д-р З. Златанов. Декан на факултета по медицина към 

МУ- Варна (2006-2011). Председател на Общото събрание на МУ-Варна (2011). Научни интереси - 
бронхообструктивна белодробна патология и функционална диагностика в пулмологията. Има над 
80 публикации и научни изяви. Съавтор на учебника „Актуална терапия за общопрактикуващия 
лекар“. Член е на БДББ, Българското дружество по алергология, ERS, член на Асоциация “Сърце-
бял дроб”. Член на редколегията на сп. “Торакална медицина”, “Сърце-бял дроб”.

ПЕНЕВА, д-р Павлина Ангелова, д.м., гл. асистент 
УС по белодробни болести и алергология, Първа катедра по вътрешни 
болести, ФМ 
Родена на 8.06.1973 г. в Силистра, където завършва средното си образование. 
Завършва медицина в МУ-Варна (2001). Има придобити специалности по 
вътрешни болести и пневмология и фтизиатрия. Пулмолог от 2009 в УМБАЛ 
„Св. Марина“ – Клиника по пневмология и фтизиатрия с ОИЛНВ. Асистент 
към МУ-Варна (от 2016), а по-късно докторант към Катедра „Вътрешни 
болести“ по специалност „Пулмология и фтизиатрия“. Придобива докторска 
степен (2019) на тема „Прогностични маркери за клинична и лабораторна 

оценка на болни със сепсис“. Има широки научно-практически интереси към актуално 
дискутабилни проблеми в спешната медицина, свързани с инфекции, системни заболявания 
и трансплантации, а голяма част от публикационната й активност е на тази тематика. Член на 
БДББ и Европейското респираторно дружество.

ПЕНЕВА, д-р Полина Пламенова, асистент 
Катедра по клиника на протетичната дентална медицина, ФДМ
Родена 1992 г. Разград. Завършва с отличен успех дентална медицина (2017). 
Редовен асистент (2019) в Катедра „Клиника на протетичната дентална 
медицина“ във ФДМ към МУ-Варна, редовен докторант от 2020. Участва в 
8-и и 9-и Интернационален симпозиум Sofia Dental Meeting, Регионален 
форум по дентална медицина „ВарнаДент“, 2019 г. преминава теоретичен и 
практичен курс „Ендодонтско лечение“ в 4 нива. Интересите й са в сферата 
на подвижното протезиране и приложението на съвременните технологии в 
протетичната денталната медицина.
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ПЕНЕВА, Катерина Йорданова, ст. преподавател 
Катедра по славянски езици и комуникация, Департамент по чуждоезиково 
обучение, комуникации и спорт 
Родена на 16.11.1977 г. в Шумен. Завършва българска филология с 
магистърска степен в ПУ „П. Хилендарски“ (2000). Преподавател (от 2006) 
към Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт на МУ-
Варна. Член на сдружението „Европейски езиков център – Варна“, експерт 
в екипа за изготвяне и оценяване на тестовете по български език като чужд 
по системата ECL. Съавтор в учебници по български език като чужд за 
медицински специалности, както и в учебника по български език като чужд 

за АЕО „Аз уча в България“. От 2019 г. е докторант във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Има 25 
публикации и участия в научни форуми. Основни научни разработки в областта на методиката 
на преподаване на български език като чужд и български език за специални цели.

ПЕНЕВА, Светлана (Светлана Пенева Ангелова), доктор, доцент
УС „Зъботехник“, МК 
Завършва специалност,,Зъботехник“ в МK-Варна (2004) и 
магистратура,,Управление на здравните грижи“ в МУ-Пловдив (2011). 
Зъботехник в УС,, Зъботехник“ към МК-Варна (2012), преподавател от 2013,   
от 2015. Придобива ОНС,,доктор“ (2016) след защита на дисертационен 
труд на тема „Сравнителен анализ на системите за отливане на работни 
модели и дефиниране на тяхната употреба, съобразно клиничните 
случаи“ и,,доцент“ по научна специалност,,Управление на здравни грижи“. 
Основните й интереси са в областта на технология на зъбните протези, 

зъботехническо материалознание и естетически аспекти в зъбопротезирането. Посещава 
различни квалификационни курсове в областта на зъбопротезирането. Има издадена една 
монография и участие в написването на учебно ръководство за студенти по дентална медицина и 
зъботехника. Автор е на 70 публикации и има 33 участия в национални и международни научни 
форуми. Изследовател по проект, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ (2014–2017) ФНИ 
Б 02/272 – 3D принтиране и приложението му в съвременните методи за лечение в протетичната 
дентална медицина. През 2017 и 2018 г. участва в мобилност по програма „Еразъм +“ в Естония 
– Tallinn Health Care College. Член на БАЗ.

ПЕНЕВА, Станислава Павлова Пенева, д.м., доцент 
Катедра по логопедия и медицинска педагогика, ФОЗ Ръководител на Катедра 
„Логопедия и медицинска педагогика“ 
Родена във Варна. През 1998 г. завършва МК-Варна. Придобива бакалавърска 
степен по логопедия (2001), а през 2003 г. – магистърска степен. От 2003 г. 
е асистент към Катедра „Специална педагогика“ в ШУ „Еп. К. Преславски“. 
Асистент в Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването“ 
в МУ-Варна от 2004 г., а от 2007 г. е асистент в Катедра „Здравни грижи“, 
след което е старши и гл. асистент. Завършва специализация „Медицинска 
педагогика“. Придобива ОНС „доктор“ по научна специалност „Социална 
медицина и организация на здравеопазването и фармацията“. От 2016 г. 

заема академична длъжност „доцент“.  Ръководител е на УС „Управление на здравните грижи 
и логопедия“ към Катедра „Здравни грижи“ (2017–2019). Ръководител на Катедра „Логопедия и 
медицинска педагогика“ (2019). Научните й интереси са в областта на езикова и говорна патология; 
управление на здравните грижи; медицинска педагогика, здравно обучение и др. Ръководител на 
специализанти по специалност „Медицинска педагогика“. Автор на редица научни публикации 
и има множество участия в международни и национални научни форуми. Член на Българската 
асоциация на професионалистите по здравни грижи, European Public Health Association, БАОЗ, 
БНДОЗ.
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ПЕНКОВ, д-р Марин Бойков, доцент 
Катедра по образна диагностика, интервенционална рентгенология и 
лъчелечение, ФМ 
Роден на 3.12.1977 г. През 2003 г. завършва медицина в МУ-София. 
Придобива ОКС „магистър по обществено здраве и мениджмънт“ (2011). 
Защитава дисертация (2018) на тема: „Концептуална рамка и модел за 
организация и управление на качеството в лечебно заведение УМБАЛ „Св. 
Ив. Рилски“ ЕАД – София по ISO 9001:2008“ и придобива ОНС „доктор“ по 
специалност „Социална медицина и здравен мениджмънт“ в професионално 
направление 7.1. Медицина. Член на БАР, Европейското дружество по 

радиология (ESR), Европейското дружество по неврорентгенология (ESNR) и Европейското 
дружество по гастроинтестинална и абдоминална радиология (ESGAR). Има европейски диплом 
по неврорентгенология (2015), единствен специалист в България с европейски диплом по детска 
неврорентгенология (2019). Носител на отличията „Най-добрите лекари“ на Дарик радио (2011 и 
2015) и „Лекар, на който българите вярват“ (2019). Участва редовно и в обучителните панели на 
конгресите на БАР и конгреси и курсове на други съсловни организации.

ПЕНКОВ, д-р Николай Йорданов, д.м.н., професор 
Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, ФМ 
Роден на 26.02.1934 г. в с. Вазово, Разградско. Завършва гимназия в Исперих 
и медицина в София (1958). Придобити специалности – вътрешни болести 
(1968) и кардиоревматология (1977). Участъков лекар в с. Лудогорец (1958–
1960) и с. Тодорово, Разградско (1961–1962), ординатор във вътрешно 
отделение на РБ-Исперих (1963–1964) и ординатор във вътрешно отделение 
на Окръжна болница – Варна (1964–1973). Хоноруван асистент в КПВБ на 
МУ-Варна (1968–1973). Редовен асистент в Клиниката по кардиология и 
ревматология на Обединената катедра по вътрешни болести на МУ-Варна 

(1973). Хабилитиран като доцент (1985) и професор (1991). Ръководител на Катедрата по 
кардиология и ревматология на МУ-Варна (1989–2000). От 2000 г. е ръководител на Клиниката по 
кардиология с ИКО. Защитава кандидатска дисертация (1981) на тема: „Проблеми при нестабилна 
ангина пекторис“ (научен ръководител проф. Капонов) и докторска дисертация (1991) на 
тема: „Поведение при медикаментозно стабилизирани болни от нестабилна ангина пекторис“. 
Основните му научни разработки са по проблемите на исхемичната болест на сърцето (ИБС), 
артериалната хипертония, белодробната хипертония и белодробното сърце. Под неговото научно 
ръководство са защитени 4 кандидатски дисертации (д-р Георгиев, д-р Пенев, д-р Кадинов и д-р 
Ненов). Съавтор е на монографията „Нестабилна ангина пекторис“ (съвместно с проф. Капонов) 
и на още 4 монографии. Има над 360 публикации в наши и чужди списания и над 150 участия в 
наши и международни конгреси и конференции. Гл. редактор на сп. „Сърце – бял дроб“ (1999–
2016) и член на редколегията на сп. „Българска кардиология“ и „Наука кардиология“. Председател 
на асоциация „Сърце – бял дроб“ – Варна. Председател на Дружеството на интернистите във 
Варна, зам.-председател на ДКБ в рамките на два мандата и член на СНС по вътрешни болести, 
кардиология, пулмология, нефрология, хематология и военна медицина към ВАК (1989–2011 и 
в продължение на 8 години зам.-председател на същия. 62 пъти е рецензент на дисертационни 
трудове и при хабилитиране на доценти и професори по специалностите вътрешни болести, 
кардиология и ревматология. Член на Комисия за специалност по кардиология (1989–2010).

ПЕНКОВА-ИВАНОВА, д-р Мария Иванова, асистент 
Катедра по онкология, ФМ 
Родена на 10.04.1991 г. в Сливен. Завършва в ППМГ „Добри Чинтулов“ – 
Сливен с профил биология и немски език и с отличие МУ-Варна (2016). От 
януари 2017 г. до октомври 2018 г. работи в групова практика за първична 
извънболнична медицинска помощ и като хоноруван асистент към Втора 
катедра по вътрешни болести. Започва специализация в Клиниката по 
медицинска онкология към УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна (октомври 
2018). Редовен асистент в Катедра „Пропедевтика на вътрешните болести“. 
През 2020 г. е преназначена като асистент в новосформираната Катедра по 
онкология и като редовен докторант към същата.
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ПЕНЧЕВ, д-р Пламен Тодоров, асистент 
УС по кардиология, Първа катедра по вътрешни болести, ФМ 
Асистент по кардиология към Катедрата по вътрешни болести (2008–2014) 
Роден на 11.02.1977 г. в Сливен. Завършва медицина в МУ-Варна (2001). 
Публикации в периодичен специализиран печат и участия в конгреси/
конференции върху основните му научни интереси в областта на инвазивната 
кардиология и компютърната томография на сърцето. Член на БЛС.

ПЕНЧЕВ, д-р Преслав Пламенов, асистент 
УС по пропедевтика на протетичната дентална медицина, Катедра по 
дентално материалознание и пропедевтика на протетична дентална 
медицина, ФДМ 
Роден 1991 г. в Русе. Завършва МУ-Варна (2016). Редовен асистент в Катедра 
„Дентално материалознание и пропедевтика на протетичната дентална 
медицина“, ФДМ, МУ-Варна от 2016 г.   на катедрата 2017. Основните му 
професионални и научни интереси са в областта на протетичната дентална 
медицина и имплантологията. Член на БЗС.

ПЕНЧЕВА, д-р Дора Борисова, д.м., доцент
Ръководител на Катедра по очни болести, МУ-Варна
Родена е на 29.01.1931 г. в гр. Варна. Завършва Девическа гимназия във Варна и медицина във 
ВМИ-София през 1956 г., но първите 2 курса е учила в Чехословакия. Придобита специалност 
– офталмология (1961) след клинична ординатура в Института по очни болести Хелмхолц, 
Москва. Работи като лекар в Градската санитарно-епидемиологична станция – Варна (1958-
1959), ординатор в МСЧ на Корабостроителния завод – Варна (1958-1959), клиничен ординатор в 
ВНИИ – Москва (1959-1961) и ординатор в очен кабинет на Градска болница – Варна (1962-1963). 
Избрана е за асистент през 1963 г. в Катедрата по очни болести на МУ-Варна. Хабилитирана 
като доцент и ръководител на катедрата през 1981 г., където е работила до пенсионирането си 
през 1991 г. Защитава е кандидатска дисертация през 1978 г. на тема: “Върху някои зависимости 
между артериалната хипертония и еволюцията на глаукомния процес. Възможности за тяхното 
терапевтично повлияване” (научен ръководител проф. Константинов). Под нейно научно 
ръководство е защитена 1 кандидатска дисертация (д-р Е. Контрова) и са хабилитирани 3-ма 
нейни сътрудници (доц. Т. Митов, доц. Д. Георгиев и доц. Е. Контрова). Основните научни 
проблеми, които е разработвала са посветени на епидемиологията, диагностиката и лечението 
на глаукома и възпалителните заболявания на увеята. Съавтор е на монографиите “Болести на 
увеята”, “Офталмоневрология” и на “Учебник по очни болести за студенти по медицина”.

ПЕНЧЕВА, д-р Пенка, д.м., доцент 
Катедра по микробиология и вирусология, ФМ 
Асистент в Катедрата по микробиология и вирусология на МУ-Варна (1966–1969). Работи в 
ИСУЛ-София (от 1969), където защитава кандидатска дисертация и се хабилитира като доцент.

ПЕНЧЕВА, д-р Теменужка Колева, гл. асистент 
Катедра по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика, ФФ 
Родена през 1934 г. във Варна. Завършва гимназия във Варна и медицина във ВМИ-София (1958). 
Придобита специалност – биохимия и клинична лаборатория. Участъков лекар в с. Рудник, 
Варненско (1958–1963). Асистент в Катедрата по биохимия на МУ-Варна (от 1963), а от 1973 г. е 
гл. асистент в Катедрата по клинична лаборатория до пенсионирането си (1994).

ПЕРЧЕМЛИЕВА, Стоянка, асистент 
Катедра по здравни грижи, Филиал Сливен 
Асистент по дисциплините „Философия и въведение в сестринските и акушерски грижи. 
Теоретични основи“ и „Клинична практика“ за специалност „Акушерка“ от 2015 г.
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ПЕТЕВА, д-р Елина Цветелинова, асистент 
Катедра по педиатрия, ФМ
Родена на 9.05.1981 г. в град Русе. Завършва Английска ЕГ – Русе и медицина 
в МУ-Варна (2006). Придобива специалност по педиатрия (2012), детска 
клинична хематология и онкология (2018). От 2012 г. е хоноруван асистент в 
Катедрата по педиатрия, а от 2019 – редовен асистент. Има над 10 публикации 
и участия в научни форуми в страната и чужбина. Основните й научни 
интереси са в областта на вродените и придобити коагулопатии, остри 
левкемии и злокачествени лимфоми. Член на БЛС, БПА, БХА, Българското 
медицинско дружество по детска хематология и онкология, EHA, ESGHAN, 
SIOPE.

ПЕТЕВА, Златина Веселинова, д.х., гл. асистент 
Катедра по химия, ФФ 
Родена на 26.12.1982 г. във Варна. Завършва специалност „Биология и 
химия“ („бакалавър“) и „Учител по химия“ („магистър“) в СУ (2007). 
Защитава докторска дисертация (2013) по научно направление „Педагогика 
на обучението по (методика на обучението по химия)“ в СУ под научното 
ръководство на проф. Б. Тошев и проф. Ст. Цаковски. Започва работа в 
Катедрата по химия към МУ-Варна (2011), а през 2016 г. спечелва конкурс за 
гл. асистент по химия към същата катедра. Защитава докторска дисертация 
(2020) по научно направление „Биоорганична химия, химия на природните 

и физиологично активни вещества“ под ръководството на проф. Мона Станчева. Има придобита 
специалност „Теоретични основи на медицинската химия“. Основните й професионални и научни 
интереси са в областта на безопасност на морски храни, естествени и антропогенни замърсители в 
морската среда, алготоксини, кинетика на биотрансформация на морските биотоксини, методика 
на обучението по химия. Член на Съюза на химиците в България, International Association of 
Environmental Analytical Chemistry, International Society for the Study of Harmful Algae. Автор е 
на над 20 научни публикации, участва в 25 научни конференции. Ръководител на един научен 
проект и участник в два национални проекта.

ПЕТКОВ, д-р Петко Борисов, д.м.н., професор 
Катедра по пропедевтика на хирургическите болести, ФМ 
Роден на 17.05.1926 г. в Бяла Слатина. Завършва медицина в София (1951). Придобита специалност 
– обща хирургия и ортопедия и травматология. Хирург и зав. ортопедичен кабинет в болницата 
на гр. Бяла Слатина (1951–1956). Завършва клинична ординатура по хирургия в Клиниката по 
болнична хирургия на МА-София (1956–1959), след което последователно е ординатор хирург и 
главен лекар на Окръжна болница – Враца (1959–1961). Асистент в Катедрата по пропедевтика 
на хирургическите болести на новооткрития МУ-Варна (1961–1969). Хирург в състава на ЦТЕЛК 
в София (1970–1975) и ординатор (1975–1982) и зав. Клиника по гнойно-септична хирургия на 
Републиканския институт по спешна медицинска помощ „Пирогов“ (1982–1991). Хабилитиран 
като ст. научен сътрудник II ст. (1975) и професор (1990). Защитава канд. дисертация (1968) на 
тема: „Относно някои методи за диагностицирането и хирургическото лечение на порталната 
хипертония“ (научен ръководител проф. Баев) и докторска дисертация (1989) на тема: „Хирургична 
некротизираща инфекция на меките тъкани – клиника и лечение“. Основните му научни 
разработки са по проблемите на септичната хирургия, антибиотичната терапия и лечението на 
остеомиелита. Съавтор е на монографии и учебници, между които „Съвременно антибиотично 
лечение“, „Спешна хирургия“ и др. Член-основател на Националната фармакотерапевтична 
комисия и председател на подкомисията по проблемите на гнойно-септичната хирургия. 
Републикански консултант по гнойно-септична хирургия. Пенсионира се през 1991 г.

ПЕТКОВ, Елиян Пламенов, зъботехник 
Катедра по дентално материалознание и пропедевтика на протетична дентална медицина, 
ФДМ 
Роден 1987 г. във Варна. Завършва професионален бакалавър по зъботехника в МК, МУ-
Варна (2009), бакалавър по управление на здравните грижи (2013), магистър по управление на 
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здравните грижи (2014). Основните му професионални интереси са в областта на зъботехниката, 
съвременни зъботехнически материали и технологии и неснемаемо протезиране. Член на БАЗ.

ПЕТКОВА, д-р Диана (Д. П. Господинова-Вълкова), д.м, доцент 
УС по белодробни болести и алергология, Първа катедра по вътрешни 
болести, ФМ 
Ръководител на УС по белодробни болести и алергология към Първа катедра 
по вътрешни болести в МУ-Варна от 2019 г. Член на Националния експертен 
борд по белодробни болести, председател на БДББ (2014–2018), национален 
делегат за България в Европейското респираторно дружество, почетен член 
на Белодробна лига „St. Gallen“, Швейцария. 
Родена на 28.03.1965 г. в Нови пазар. Завършва със златен медал Първа ЕГ – 
Варна с немски и английски език, а 1990 г. медицина във Варна като първенец 

на випуск. Асистент в Катедрата по белодробни болести (1994). Придобива специалност 
„Вътрешни болести“ (2000), „Белодробни болести“ (2002). Специализира в Швейцария и Австрия. 
Защитава дисертация (2009) на тема „Дихателни нарушения по време на сън: оценка на риска 
и клиничната ефективност от приложението на неинвазивна вентилация nCPAP, BIPAP, VPAP 
в домашни условия“. От 2011 г. е доцент. Придобити квалификации: ВСД „Полисомнография“, 
„Социална медицина и здравен мениджмънт“, „Одитор по мениджмънт на качеството, ЕFQM“ 
– Брюксел. Научните й интереси са насочени в областта на медицината на съня, неинвазивната 
вентилация, белодробната хипертония, бронхообструктивните заболявания, историята на 
медицината и мениджмънта на качеството в здравеопазването. Създава и ръководи Центъра 
по медицина на съня в МБАЛ „Св. „Марина“ – Варна, лансира ЕFQM модела за управление на 
качеството, въвежда домашната неинвазивната вентилация и домашното кислородолечение в 
Североизточна България. Основател и председател на Белодробна лига – Варна. Последователно 
асистент, ст. асистент, гл. асистент в Катедрата по белодробни болести на МУ-Варна, началник-
сектор „Медицина на съня и неинвазивна вентилация“ в МБАЛ „Св. Марина“ – Варна, началник 
на Първо отделение с дейност медицина на съня и NIV. От 2019 г. ръководител УС „Белодробни 
болести и алергология“. Член на БДББ, от 2010 г. член на УС. Член на ERS, Съюз на учените, 
член на Експертния съвет по белодробни болести и туберкулоза към МЗ, експерт на НЗОК. 
Гл. редактор на сп. „Сърце – бял дроб“ и член на редакционната колегия на сп. „Асклепий“. 
Председател на организационния и научни комитети на 5-и, 6-и и 7-и Национални конгреси на 
БДББ с международно участие, организатор и лектор на летни училища и курсове по белодробни 
болести с международно участие, модератор и лектор в национални, международни и регионални 
научни срещи. Автор и съавтор на над 130 научни публикации и научни съобщения, учебници 
и ръководства. 

ПЕТКОВА, д-р Димитрина Костова, ст. асистент
Катедра по вътрешни болести, МУ-Варна
Родена е на 11.11.1960 г. в гр. Елхово. Завършила е медицина във Варна през 
1985 г. Придобита специалност – вътрешни болести и пневмофтизиатрия. 
Била е асистент в Клиниката по белодробни болести на Катедрата по 
вътрешни болести на МУ-Варна (1987-1998). От 1998 г. е на работа в Англия.

ПЕТКОВА, д-р Жени Харизанова, асистент
Катедра по рентгенология и радиология, Факултет по медицина
Родена е на 23.10.1968 г. във Варна. Завършила е езикова гимназия във Варна и медицина в София 
през 1993 г. Работи като радиолог в Окръжен онкодиспансер - Варна (1994-1995). Избрана е за 
асистент в Катедрата по рентгенология и радиология на МУ-Варна през 1995 г. От 1989 г. е на 
работа в САЩ.
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ПЕТКОВА, д-р Лидия Дунова, д.м., доцент 
Катедра по хирургични болести, ФМ 
Родена на 22.06.1948 г. във Враца. Завършва гимназия и медицина във Варна 
(1975). Придобита специалност – урология. Ординатор в хирургически 
кабинет на МСЧ-Девня (1975–1979), ординатор в Клиниката по урология 
на МУ-Варна (1979–1981). Асистент в Клиниката по урология на Катедрата 
по хирургически болести на МУ-Варна (от 1981). Хабилитиран като доцент 
1997 г. Защитава кандидатска дисертация (1995) на тема: „Проблеми на 
острия скротум“ (научен ръководител доц. Гочев). От 1997 г. е ръководител 
на клиниката. Автор на монографията „Остър скротум“ и съавтор на 
„Възрастова нефрология“ (съвместен труд с италиански и български автори). 
Член на Българското урологично дружество и Европейската асоциация по 
нефрология.

ПЕТКОВА, д-р Лилия Константинова, д.м., доцент 
Катедра по социална медицина и организация на здравеопазването, ФОЗ 
Родена на 13.05.1939 г. в с. Острово, Разградско. Завършва гимназия в Русе и медицина специалност 
„Социална медицина“. Работи в ХЕИ-Варна (1966–1971). Научен сътрудник в Центъра по хигиена 
на МА-София от 1971 г. От 1973 г. е асистент по икономика на здравеопазването в Катедрата 
по социална медицина на МУ-Варна. Хабилитирана като доцент през 1989 г. Ръководител на 
филиалната Катедра по социална медицина в Добрич (1989–1992). От 1992 г. е доцент в Катедрата 
по социална хигиена във Варна. Защитава кандидатска дисертация (1979) на тема: „Репродуктивно 
поведение на младите български семейства“ (научен ръководител проф. Кушев). Съавтор е на 
учебници и практически ръководства по социална хигиена и медицинска статистика. 

ПЕТКОВА, д-р Лиляна Николова, асистент 
Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология, 
ФМ
Родена 1961 г. в с. Стефаново, Добричко. Завършва МГ в Добрич (1979) 
и МУ-Варна (1988). Придобива специалност „Патологоанатомия с 
цитопатология“ (1995) и професионална квалификация „Цитопатология“ 
(2000). Патологоанатом в Добрич, Русе и Варна, включително и началник 
на Патологоанатомично отделение и хоноруван асистент в Катедра „Обща 
и клинична патология“, ВМИ-Варна, Филиал Добрич. От 2014 г. лекар 
ординатор в КОКП на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, асистент (2018), редовен 

докторант (2019). Научните й интереси са в областта на мамарната патология и пигментните 
тумори. Има 14 научни публикации. Член на БЛС, Българско дружество по патология, СУБ и 
Европейска асоциация по патология. 

ПЕТКОВА, д-р Мария Николова, асистент 
Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, ФМ 
Родена на 25.09.1960 г. във Варна. Завършва медицина във Варна (1984). Придобити специалности 
– вътрешни болести (1990) и ендокринология (1996). Участъков терапевт в Девня (1985–1988). 
Асистент в КПВБ на МУ-Варна (1988). От 2000 г. асистент в Клиниката по ендокринология на 
Катедрата по вътрешни болести на университета.

ПЕТРИШКИ, д-р Светослав Петков, гл. асистент 
Катедра по обща и оперативна хирургия, ФМ
Роден на 4.05.1947 г. в Шумен. Завършва гимназия и медицина във Варна 
(1971). Придобити специалности – хирургия (1979) и детска хирургия (1981). 
Специализира в София. Участъков терапевт в Омуртаг (1972–1974). Асистент 
в Клиниката по детска хирургия на Катедрата по обща и оперативна хирургия 
от 1974 г. Основните му научни разработки са в областта на новорожденската 
хирургия, термичните травми, гръдната и спешна детска хирургия. Член на 
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дружеството на детските хирурзи в България. Детски хирург в Централната болница – гр. Себха, 
Либия (1983–1988).

ПЕТРОВ, д-р Александър Александров, асистент 
УС по нефрология, хемодиализа и токсикология, Втора катедра по вътрешни 
болести, ФМ
Роден на 8.07.1990 г. във Варна. Завършва медицина в МУ-Варна (2015). 
Лекар към Клиниката по нефрология, УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна от 2016, 
асистент (от 2017) към УС по нефрология, хемодиализа и токсикология. 
Придобива специалност по нефрология (2020). Член на БЛС и Българско 
дружество по нефрология.

ПЕТРОВ, д-р Борислав Димитров, асистент 
УС по гръдна хирургия, Катедра по хирургични болести, ФМ 
Роден във Варна на 18.04.1986 г. Завършва в ПМГ „Хр. Ботев“ – Попово и 
медицина в МУ-Варна (2011). Лекар в ЦСМП – Варна (от февруари 2012). 
Лекар ординатор от юни 2015 г. в Клиниката по гръдна хирургия на УМБАЛ 
„Св. Марина“ – Варна. Асистент по гръдна хирургия към МУ-Варна от 
септември 2017 г. Провежда специализация по гръдна хирургия в Клиниката 
по гръдна хирургия на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна (1.07.2014–30.06.2019). 
От 2019 г. е докторант по гръдна хирургия. Придобива специалност по гръдна 
хирургия (2019). 

ПЕТРОВ, д-р Боян Георгиев, д.м., асистент 
Катедра по биология, ФФ 
Роден на 3.06.1933 г. в гр. Монтана. Завършва гимназия в Монтана и медицина във ВМИ-София 
(1958). Придобити специалности – биология и ортопедия и травматология. Специализира в 
София и Москва. Участъков лекар в с. Гроздево, Варненско (1958–1962). Асистент в Катедрата 
по биология на МУ-Варна от 1962 г. Ординатор в Клиниката по ортопедия на Окръжна болница 
– Варна от 1967 до пенсионирането си (1993). Защитава кандидатска дисертация (1973) на тема: 
„Профилактика и лечение на вродената луксация на тазобедрената става“ (научен ръководител 
проф. Карчинов). Член на научното дружество по ортопедия и травматология и на СУБ.

ПЕТРОВ, д-р Веселин Веселинов, асистент 
Катедра по сърдечно-съдова хирургия и ангиология, ФМ 
Роден в София през 1990 г. Завършва 22-то СОУ – паралелка биология и 
химия (2009), МУ-Варна (2018). Работи в Клиниката по хирургия на УМБАЛ 
„Св. Марина“ – Варна от 2018 г. От същата дата специализира за първа 
специалност „Съдова хирургия“ в Клиника по съдова хирургия УМБАЛ 
„Св. Марина“ ЕАД – Варна. Асистент по съдова хирургия към Клиниката по 
съдова хирургия на УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД (от 2019). Член на БНДСЕХА. 
До 2020 г. изнася 6 научни доклада на български конгреси, конференции и 
симпозиуми и има 4 научни публикации в български списания.

ПЕТРОВ, д-р Веселин Петров, д.м., професор 
Катедра по сърдечно-съдова хирургия и ангиология, ФМ 
Дипломира се в МУ-Плевен (1983). Придобити специалности по хирургия 
и по съдова хирургия. Работи в Окръжна болница – Русе (1983–1986), 
Трета градска болница – Съдова хирургия (1986–2012). Ръководител на 
Клиниката по съдова хирургия, УМБАЛ „Св. Марина“ от 1.10.2012. Защитава 
дисертация (1995) на тема „Транскраниален доплер при поражение на 
артериите на аортната дъга. От 2007 е доцент, а от 2015 г. – професор по 
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съдова хирургия. Ръководи специализацията по съдова хирургия и е научен ръководител на 
докторанти към МУ-Варна. Води курс ВСД „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 на Българската асоциация по гръдна и сърдечно-съдова хирургия (БАГССХ). До 
2020 г. изнася повече от 50 научни доклада на български и чуждестранни конгреси, конференции 
и симпозиуми и има повече от 100 научни публикации в различни български и чуждестранни 
списания. 

ПЕТРОВ, д-р Дилян Петров, д.м., доцент 
Катедра по обща и оперативна хирургия, ФМ 
Завършва Английска ЕГ – Русе (1985) и медицина в МУ-Варна (1991). Започва 
специализация по обща хирургия (1992) в ИСУЛ – София. Придобива 
квалификационна степен „специалист хирург“ (1997). Лекар хирург, 
специалист по висцерална хирургия в МБАЛ-Русе (1997–2008). От 2008 г. е 
част от екипа на Първа клиника по хирургия на МБАЛ „Св. Марина“ – Варна. 
Редовен асистент (от 2008) в Катедрата по обща и оперативна хирургия към 
МУ-Варна. Защитава дисертационен труд (2014) на тема „Съвременен подход 
в диагностиката и лечението на усложнената дивертикулоза на колона“ и 
придобива ОНС „доктор“.

ПЕТРОВ, д-р Димитър Илиев, гл. асистент
Катедра по детски болести, МУ-Варна
Роден е на 28.10.1947 г. във Варна. Завършил е езикова гимназия (немски език)в Бургас и медицина 
във Варна през 1973 г. Придобита специалност – педиатрия и детска пулмология и алергология. 
Специализирал е в София и Хановер. Работил е като педиатър в Окръжна болница-Бургас (1975-
1977). Избран е за асистент в Катедрата по детски болести на МУ-Варна през 1978 г. Основните 
му научни разработки са свързани с бронхиалната астма при децата и с муковисцидозата. Член е 
на Международната асоциация по муковисцидоза и ИМАБ.

ПЕТРОВ, д-р Петър Георгиев, асистент 
УС по кардиология, Първа катедра по вътрешни болести, ФМ 
Роден 1979 г. в Оряхово. Завършва средното си образование в ГПЧЕ „В. Карагьозов” – Ямбол 
(профил английски език) и МУ-Плевен (2003). Ординатор в ЦСМП – Ямбол (2003–2005), 
ординатор в интензивен сектор на кардиологично отделение в МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – 
Ямбол (2005–2008). Лекар (от 2008) към Първа клиника по кардиология на УМБАЛ „Св. Марина“ 
– Варна, където провежда и специализацията си по кардиология. Специалист по кардиология от 
2014 г. Основни научни интереси: в областта на спешни състояния в кардиологията, ритъмни и 
проводни нарушения, електрофизиология и електрокардиостимулация. Член на ДКБ, Съсловното 
сдружение по кардиостимулация и електрофизиология в България, Европейската асоциация по 
ритъмни нарушения (EHRA) и Европейската асоциация за спешни състояния в кардиологията 
(ACVC). Има 4 публикации и над 10 участия в международни и национални научни форуми.

ПЕТРОВ, д-р Петър Милчев, д.м.н., доцент 
Катедра по психиатрия и медицинска психология, ФМ 
Роден на 3.11.1971 г. в гр. Враца. Завършва медицина в МУ-Варна (1995). 
Терапевт във Варненска област и личен лекар във Варна. Придобива 
специалност по обща психиатрия (2004), по детска психиатрия (2011) и 
по съдебна психиатрия (2016). От 2005 г. работи в Отделението по детско-
юношеска психиатрия на МБАЛ „Св. Марина“ – Варна, а от 2008 г. е началник 
на същото отделение. Хоноруван асистент към МУ-Варна (2011–2012). 
Придобива ОНС „доктор по психиатрия“ (2012). От 2013 г. е асистент по 
детска психиатрия. През 2015 г. придобива академична длъжност „доцент 
по детска психиатрия“ и става началник на новата Клиника по детско-
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юношеска психиатрия на МБАЛ „Св. Марина“ – Варна. През 2019 г. придобива ОНС „доктор 
на медицинските науки“. Професионални интереси: в областта на общата психопатология 
в детско-юношеска възраст, психофармакоогията и биологичната психиатрия. Има над 40 
български и международни публикации, над 20 участия и презентации на научни конгреси, 
участие в авторските колективи на 4 учебника, както и участие в научни и обучителни семинари 
в областта на детската психиатрия. Основните му научни разработки и интереси са в областта 
на хиперкинетичните разстройства, злоупотребата с психоактивни вещества в детско-юношеска 
възраст, хранителни разстройства в детско-юношеска възраст, шизофрения в детска възраст. 
Член на: Българската асоциация по детска психиатрия, БПА, БЛС

ПЕТРОВ, д-р Петър Пламенов, асистент 
УС по нефрология, хемодиализа и токсикология, Втора катедра по вътрешни 
болести, ФМ 
Роден на 18.02.1990 г. в гр. Търговище. Завършва медицина в МУ-Варна 
(2015). Лекар към Клиника по нефрология, УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна 
(2016), асистент (2017) към УС по нефрология, хемодиализа и токсикология. 
Придобива специалност нефрология (2020). Член на БЛС и Българско 
дружество по нефрология.

ПЕТРОВ, д-р Петър Янков, асистент 
Катедра по психиатрия и медицинска психология, ФМ 
Роден на 5.08.1964 г. във Варна. Завършва медицина (1997) в МУ-Варна. Общопрактикуващ 
лекар ДКЦ „Валем“ – Варна (2002–2003). Асистент лекар (2003–2004) в Неврологична клиника, 
Luedensheid Hospital към Университета в Koeln, Germany. Общопрактикуващ лекар ДКЦ 
„Чайка“ – Варна (2005–2006). Лекар в Психиатрична клиника към МБАЛ „Св. Марина“ – Варна 
(2006). Придобива специалност „Съдебна психиатрия“ (2013), „Психиатрия“ (2019). Хоноруван 
преподавател (2018 и 2019) към Катедрата по психиатрия и медицинска психология на МУ-Варна, 
а от 2020 – асистент. Член БПА и БЛС.

ПЕТРОВ, д-р Явор Анжелов, асистент 
УС по хематология, Втора катедра по вътрешни болести, ФМ 
Роден през 1988 г. в София. Завършва медицина в МУ-Варна (2013). 
Специализира клинична хематология в Националната болница за 
активно лечение на хематологични заболявания – София (2014–2019), 
лекар в Отделението за трансплантация на хемопоетични стволови 
клетки, координатор по търсенето на донори. Придобита специалност 
по клинична хематология (2019). Асистент към II Катедра по вътрешни 
болести – УС „Хематология“ в МУ-Варна от 20.05.2020. Провежда 
специализации в Сектора по експериментална трансплантология и 

имунология към Националния институт по здравеопазване – Национален раков институт в 
Бетесда, Мериленд, САЩ, специализации в сферата на трансплантация на стволови клетки в 
Университетската болница „Ребро“ – Загреб, Хърватия и „Георгиус Папаниколау“ – Солун, 
Гърция. Член на Американската асоциация по клетъчни терапии, Европейската асоциация 
по трансплантации на костен мозък, Европейската асоциация по хематология, Българското 
сдружение по хематология. Редовен докторант в научно направление „Хематология и преливане 
на кръв“. Основните му професионални и научни интереси са в сферата на трансплантациите 
на стволови клетки, мониторинг на минимална измерима болест, имунно възстановяване след 
алогенна трансплантация на стволови клетки, имунотерапии при хематологични заболявания. 
Има публикации в български и международни издания, както и участия в международни и 
национални научни форуми.
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ПЕТРОВ, д-р Ясен Тодоров, асистент 
УС по морелечение, физиотерапия и рехабилитация, Катедра по 
физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални заболявания, 
ФОЗ 
Роден на 20.05.1994 г. във Варна. Завършва МГ-Варна и медицина в МУ-
Варна (2019). През студентски си години е член на Студентския съвет 
и АСМБ. Награден за активна студентска дейност. Лекар към Центъра 
за спешна медицинска помощ – Варна (2019). Асистент (2020) към 
Катедра „Физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални 
заболявания“. Специализант по физиотерапия към УМБАЛ „Св. Марина“ – 

Варна. Участва в БЕО и АЕО на студенти в катедрата. Основните му професионални и научни 
интереси са насочени към физиотерапия и рехабилитация на заболяванията на опорно-
двигателния апарат и спортните травми. Член на БЛС.

ПЕТРОВА, Галина Илиева, д.оз., гл. асистент 
УС „Медицинска сестра“, Катедра по здравни грижи, ФОЗ 
Родена през 1973 г. Завършва ПМИ-Варна (1996), специалност „Медицинска 
сестра“. Придобива ОКС „бакалавър“ по здравни грижи (2003) в МУ-
Пловдив и ОКС „магистър“ по управление на здравните грижи в МУ-София 
(2006). Асистент (2007–2019) по управление на здравните грижи в Катедра 
„Социална медицина и здравен мениджмънт“, Медицински факултет, 
Тракийски университет. Защитава дисертационен труд на тема: „Развитие на 
профилактичните здравни грижи за деца – ролята на медицинската сестра“ 
и придобива ОНС „доктор“ по специалност „Управление на здравните 

грижи“ (2016), а от 2019 г. заема АД „гл. асистент“ в Катедрата по здравни грижи към ФОЗ. 
Има придобита специалност по медицинска педагогика. Основните й професионални и научни 
интереси са широкообхватни и насочени към решаване на актуални проблеми на общественото 
здраве, детското здраве и профилактичните здравни грижи за деца в ранна възраст, медико-
социалния комплекс науки, включително етични проблеми в съвременната медицинската 
практика и здравеопазване. Член на EUPHA, Българската асоциация на професионалистите по 
здравни грижи, БНДОЗ, СУБ, Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве.

ПЕТРОВА, Галина Руменова, д.и., доцент 
Катедра по организация и икономика на фармацията, ФФ 
Родена през 1976 г. във Варна. Завършва „Здравен мениджмънт“ в МУ-Варна 
(2002). Има втора магистърска степен по „Икономика и управление на 
бизнеса“ и придобити специалности по „Икономика на здравеопазването“ 
и „Организация и икономика на фармацевтичното производство“. Защитава 
докторска степен (2012) в МУ-Варна по научна специалност „Организация 
и управление извън сферата на материалното производство“. Освен 
преподавателски, има и богат практически опит във фармацевтичния 
сектор. Основните й професионални и научни интереси са в областта 

на интегрираните грижи при хронични заболявания (диабет, ССЗ, остеоартроза и др.), 
мултидисциплинарно сътрудничество, здравен туризъм, спа, уелнес, организационна култура. 
Член на СУБ. Има над 50 публикации в България и чужбина, и повече от 30 участия в български 
и международни научни конференции.

ПЕТРОВА, д-р Асияна Христофорова, асистент 
УС по гастроентерология, хепатология и хранене, Втора катедра по 
вътрешни болести, ФМ 
Родена на 17.02.1988 г. Завършва медицина в МУ-Варна (2013). От 2014 г. е 
лекар в Клиниката по ХГЕ, а от 2019 г. – асистент към УС „Гастроентерология, 
хепатология и хранене“ на МУ-Варна. Научните й интереси са в областта 
възпалителните болести на червата, във връзка с което подготвя 
дисертационен труд в самостоятелна форма на обучение. Член на БЛС, БДГЕ 
и ECCO.
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ПЕТРОВА, д-р Анка П., д.м., гл. асистент 
Катедра по анатомия и клетъчна биология, ФМ 
Родена на 16.04.1948 г. в с. Славяново, Поповско. Завършва гимназия в Попово и медицина във 
Варна (1972). Придобита специалност – анатомия (1979). Ординатор във Вътрешно отделение 
на Р. болница – Попово (1973-1974). Редовен аспирант в Катедрата по анатомия, хистология и 
ембриология (1974-1977) и асистент в катедрата от 1977 г. Защитава кандидатска дисертация 
(1978) на тема „Ултраструктура на синусоидните капиляри в надбъбречната жлеза и фините им 
взаимоотношения с паренхимните клетки“ (научен ръководител проф. В. Ванков).

ПЕТРОВА, д-р Евдокия Димитрова, гл. асистент
Централна клинична лаборатория, МУ-Варна
Родена е на 23.01.1942 г. във Враца. Завършва гимназия в Пловдив и медицина във Варна 
(1965). Придобита специалност – клинична лаборатория. Специализира в София. Работи като 
участъков лекар в с. Дончево, Добричко (1965-1966), зав. здравния пунк в Мездра (1966-1967) 
и Мини Перник (1967-1968), зав. клин. лаборатория в Туб-санаториума Радунци, Казанлъшко 
(1968-1973) и лекар в Клинична лаборатория на ОБ – Варна (1974). Научен сътрудник (асистент)
в Централната клинична лаборатория на МУ-Варна от 1974 г. Основните й научни разработки са 
по проблемите на хемостазата и мастната обмяна. Пенсионира се през 1997.

ПЕТРОВА, д-р Женя Русева, д.м., гл. асистент
Катедра по обща медицина и клинична лаборатория, ФМ 
Родена на 14.12.1974 г. в гр. Карнобат. Завършва медицина във ВМИ-
Варна (1999). От 2009 г. физиотерапевт в ДКЦ „Св. Марина“, от 2010 г. 
– асистент в Катедрата по обща медицина на МУ-Варна, а от 2020 г. е гл. 
асистент. Участва активно в учебната дейност на катедрата по дисциплини 
от различни специалности и ОКС: Обща медицина; Организация на 
грижи за болния; Медицинска терминология. Придобити специалности: 
„Физикална и рехабилитационна медицина“ (2009) и „Обща медицина“ 
(2017). Специализации: „Неврална терапия“ (2012) и „Пролотерапия“ 
(2013). Защитава дисертация за ОНС „доктор“ на тема: „Възможности 

на физикалните фактори за повлияване на деца с тонзиларна хипертрофия и симптоми на 
нарушено нощно дишане“ (2017). Публикации: над 25 научни публикации и над 20 участия в 
научни конгреси. Основни научни разработки в областта на физиолечение на дискогенните 
заболявания, общата медицинска практика, медицина на съня. Членство: БЛС, Дружеството по 
физикална и рехабилитационна медицина, EURACT, СОИБОМ и СУБ.

ПЕТРОВА, д-р Изабелла Петева, асистент
Катедра по орална хирургия, ФДМ 
Родена 1992 г. в Добрич. Завършва ФДМ към МУ-Варна и 2017 г. придобива 
ОКС „магистър-лекар по дентална медицина“. Хоноруван асистент (2017) 
към Катедра ОЛЧХ. Докторант (2018) в редовна форма на обучение в 
докторска програма „Хирургична стоматология“. Редовен асистент (2018) 
към Катедра ОЛЧХ. Специализант (2018) за придобиване на специалност 
„Орална хирургия“.   (2019) на Катедра „Орална хирургия“. Дентален лекар 
(от 2018) в УМДЦ.

ПЕТРОВА, д-р Кристина Ивайлова, асистент 
Катедра по педиатрия, ФМ 
Родена през 1988 г. в Шумен. Завършва медицина в МУ-Варна (2013). През 
2019 придобива специалност по детска клинична хематология и онкология. 
От 2018 е редовен асистент, а от 2020 – редовен докторант към катедрата. 
Има над 10 публикации и участия в научни форуми в страната и чужбина. 
Основните й научни интереси са в областта на редките анемии, вродените и 
придобити коагулопатии, остри левкемии и злокачествени лимфоми. Член 
на БЛС, БПА, Българската хематологична асоциация (БХА), Българското 
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медицинско дружество по детска хематология и онкология, European Hematology Association 
(EHA), European society of pediatric oncology (SIOPЕ).

ПЕТРОВА, д-р Мария Петрова, д.м., гл. асистент
Клиника по ендокринология и болести на обмяната, МУ-Варна
Родена е на 26.08.1955 г. в с. Зафирово, Силистренско. Завършва гимназия 
в Силистра и медицина във Варна през 1979 г. Придобити специалности – 
вътрешни болести (1985) и ендокринология (1989). Работи като ординатор 
във филиала на Окръжна болница – Силистра в с. Ветрен (1979-1980), 
транспортен лекар в Здравен участък – Каспичан към Транспортна болница 
– Варна (1980-1985) и завеждащ гериатричен кабинет на Окръжна болница 
– Варна (1985-1986). Асистент в клиниката по ендокринология и болести 
на обмяната на МУ-Варна (1986). Защитила е кандидатска дисертация през 
2002 г. на тема: “Заболяване на щитовидната жлеза през бременността 

и следродовия период” (научен ръководител проф. Коева). Основните й научни разработки 
са по въпросите на болестите на щитовидната жлеза. Член е на Българското дружество по 
ендокринология, Европейската тиреоидна асоциация, Международна федерация по тиреоидна 
офталмопатия, БЛС.

ПЕТРОВА-КИРЯЗОВА, д-р Тодорка Георгиева, асистент
Родена на 06.09.1976 г. в гр. Добрич, обл. Добрич. Завършила медицина в МУ-Варна (2001). От 
2007 г. е асистент в УНС по детски и инфекциозни болести, Катедра по клинични медицински 
науки към ФДМ. Член на Дружеството по инфекциозни болести.

ПЕТРОВА, Даниела Антонова, ст. преподавател 
УС по физическо възпитание и спорт, ДЧЕОКС 
Родена на 21.09.1964 г. Завършва Спортно училище „Г. С. Раковски“ – В. 
Търново като състезател по художествена гимнастика. Придобива звание 
„Майстор на спорта“ (1979). Завършва Национална спортна академия „В. 
Левски“ – София (1986). От 1989 г. е преподавател по спорт в МК-Варна, а от 
2013 г. преподава аеробика в МУ-Варна. Има научни публикации в областта 
на студентския спорт.

ПЕТРОВА, Стела Красимирова, преподавател 
Катедра по западни и класически езици, Департамент по чуждоезиково 
обучение, комуникации и спорт 
Родена през 1987 г. във Варна. Завършва бакалавърска степен по специалност 
„Класическа филология“ в СУ (2013) и магистърска степен по специалност 
„Английска филология“, магистърска програма „Лингвистика и превод (с 
английски език)“ в ШУ „Еп. К. Преславски“ (2015). Редовен преподавател по 
латински език с медицински термини в МУ-Варна – Варна от 2013 г. Основните 
й професионални и научни интереси са в областта на чуждоезиковото 
обучение, теорията и практиката на превода, корпусната лингвистика. Има 
публикации в областта на методиката на преподаването на латински език.

ПЕТРОВА-ТРИФОНОВА, д-р Веселка Рускова, д.м., гл. асистент 
УС по кардиология, Първа катедра по вътрешни болести, ФМ 
Гл. асистент в Катедрата по вътрешни болести и терапия (1967–1973) и 
Клиниката по кардиология и ревматология (1973-1997) 
Родена на 27.11.1937 г. във Варна. Завършва гимназия във Варна и медицина 
в София (1963). Придобити специалности – „Вътрешни болести“ (1970) и 
„Кардиоревматология“ (1974). Ординатор (1964–1965) и завеждащ вътрешно 
отделение (1965–1966) на Работническа болница – Тервел, участъков терапевт 
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в Окръжна болница – Варна (1967). Защитава кандидатска дисертация (1974) на тема: „Липиден 
обмен при остър инфаркт на миокарда“ (научен ръководител проф. Е. Бозаджиева). Научните й 
проучвания са предимно върху промените в мастната обмяна при ИБС.

ПЕХЛИВАНОВ, Ивайло Константинов, маг.-фарм., асистент 
УС по радиофармация, Катедра по фармацевтични технологии, ФФ 
Роден във Варна през 1979 г. Завършва „Фармацевтични химия и технологии“ 
в Universita’ degli Studi di Milano (2009). Има придобита специалност по 
технология на лекарствата с биофармация. Основните му професионални и 
научни интереси са в областта на самоемулгиращите се лекарстводоставящи 
системи, стерилни лекарствени форми, възрастово специфични лекарствени 
форми, радиофармацевтични лекарствени продукти. Член на УС съвет на 
БФС. Член на БФС, FOFI, SINPE и SIFAP. Отговорник лаборатория стерилно 
производство и формулиране, отговорник производство медицински 

хранителни добавки и твърди дозирани лекарствени форми към Farmacia METALLA SNC – 
Милано (2013–2016). Асистент към Катедрата по фармацевтични технологии (от 2016), 2018 
преминава в УС по радиофармация, ФФ в МУ-Варна.

ПЕШЕВА, Магдалена Танева, маг.-фарм, асистент
Катедра по организация и икономика на фармацията, ФФ
Родена е на 4.08.1993 г. в гр. Ямбол. Завършва Професионална гимназия по 
икономика „Георги Стойков Раковски“ в родния си град, където придобива 
трета степен професионална квалификация „икономист-информатик“. 
Завършва фармация в Медицински университет – Варна (2018). От 2018 г. 
работи в аптека, а от 2019 г. е секретар на Регионална фармацевтична колегия 
– Варна. През 2021 г. печели конкурс за длъжност „асистент“, по специалност 
„Социална фармация“. Член е на Български фармацевтичен съюз. 

ПЛАТИКАНОВ, д-р Вилиян Христов, д.м., професор 
Катедра по анестезиология, спешна и интензивна медицина, ФМ 
Ръководител катедра КАСИМ, МУ-Варна 
Роден на 10.06.1959 г. в град Севлиево. Завършва Немска ЕГ – Ловеч (1978) 
и медицина образование във ВМИ-Плевен (1984), сертифициран доктор. 
Придобива специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ (1991). 
Защитава дисертационен труд (2000) и придобива научна степен „доктор“. 
Придобива научно звание „доцент“ (2005) в КООХАИЛ, МУ-Варна. 
Специализира за сертифициран преподавател по анестезиология (2008–
2010) към Световната федерация на анестезиолозите (WFSA-ISIA). Завършва 

магистратура по здравен мениджмънт (2010). Член на СНС по хирургия при ВАК (2008–2010). 
Общопрактикуващ лекар (1985) в с. Славяни, община Ловеч; анестезиолог (1986) в гр. Никопол; 
анестезиолог в УМБАЛ – Плевен (1987–2005); началник на Сектор по АИЛ (1989–2005) към 
Катедрата по неврология и неврохирургия, УМБАЛ „Г. Странски“ – Плевен; доцент (2005–2007) 
по анестезиология, а от 2007 – началник в КАИЛ, УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. Съветник по 
трансплантология на министъра на здравеопазването (2009–2010). Национален консултант 
по трансплантология (2009–2010). Специализации – Австрия, Германия, Швейцария, Англия, 
Сърбия, Словакия. През 2013 г получава научното звание „професор“. Професионални интереси: 
анестезиология и интензивни грижи, трансплантология, лечение на остра и хронична болка, 
сепсис, управление на трудни дихателни пътища.
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ПЛАЧКОВ, д-р Илко Тодоров, д.м., доцент 
УС по коремна хирургия, Катедра по хирургични болести, ФМ 
Роден 26.06.1960 г. в гр. Добрич. Завършва Първа ЕГ – Варна с немски език 
и МУ-Варна (1988). Началник медицинска служба в дивизион подводници 
(1989–1992). Старши ординатор, началник отделение по септична хирургия, 
началник оперативно отделение, началник отделение по коремна хирургия 
(1992–2009) във ВМБ-Варна. Лекар хирург, хоноруван асистент (2010) във 
Втора клиника по хирургия на МБАЛ „Св. Марина“ – Варна. Защитава 
дисертация (2007) на тема „Лапароскопска спланхницектомия за контрол 
на болката при нерезектабилни супрамезоколични неоплазми“. Придобива 

АД „доцент“ (2012). Научни интереси към жлъчно-чернодробната и панкреатичната хирургия, 
лапароскопската хирургия и хирургическия контрол на болката. Участва активно в международни 
и български национални конференции. Публикации – над 90 в български и чуждестранни 
списания. Три съавторства към учебници по медицина. Член на: НССЛХ, БХД, БАХГО, БЛС, 
СУ-Варна.

ПОМАКОВА, д-р Антония Пламенова, д.м., гл. асистент 
Катедра по детска дентална медицина, ФДМ 
Родена 1987 г. в София. Завършва с отличие дентална медицина във ФДМ-
Варна (2012). Придобива специалност „Детска дентална медицина“ (2018) 
и стартира специалност „Ортодонтия“ (2020). Асистент (2012), гл. асистент 
(от 2020) в Катедра „Детска дентална медицина“ във ФДМ към МУ-Варна. 
Основните й научни интереси са в сферата на профилактиката на денталните 
заболявания в детска възраст. Член на БЗС и НАДЛЛ.

ПОПВАСИЛЕВ, д-р Иван Георгиев, професор 
УС по съдебна медицина и деонтология, Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина 
и деонтология, ФМ 
Роден на 10.05.1923 г. в с. Ваксево, Кюстендилско. Завършва гимназия в Кюстендил и медицина 
в София (1952). Придобита специалност – съдебна медицина. Специализира в София и Берлин. 
Ординатор хирург в ИБМП „Пирогов“ – София (1952–1953), инспектор в отдел „Народно здраве“ 
на ГНС-София (1953–1954) и зам.-началник на отдел в МНЗ-София (1954–1957). Асистент в 
Катедрата по съдебна медицина на ВМИ-София (1957), доцент (1967) и професор (1973). От 1967 
г. е ръководител на Катедрата по съдебна медицина и деонтология на МУ-Варна, а от 1973 – на 
Катедрата по съдебна медицина във ВМИ-София. Основните му научни разработки са посветени 
на изосерологичните и цитологични изследвания на веществени доказателства и на въпросите 
на спорния родителски произход. Под неговото научно ръководство във Варна е защитена една 
кандидатска дисертация (д-р Ив. Йовчев).

ПОПДИМИТРОВ, д-р Иван Александров, д.м., професор 
Катедра по физиология и патофизиология, ФМ Катедрата по патофизиология Ръководител на 
Катедрата по патофизиология (1971–1988)
Зам.-декан на Медицински факултет – Варна (1973–1977) 
Роден на 2.07.1923 г. в София. Завършва медицина в София (1951). Придобита специалност 
– патофизиология. Ординатор в Противотуберкулозния институт – София и аспирант по 
патофизиология (1951–1953), научен сътрудник в Института по хематология и кръвопреливане 
– София (1954–1971). Ст.н. сътрудник ІІ ст. (1958) и професор (1973). Ръководител на Катедрата 
по патофизиология (1971–1988) към МУ-Варна. Зам.-декан на Медицински факултет – 
Варна (1973–1977). Защитава кандидатска дисертация (1954) на тема: „Централната нервна 
система в патогенезата на туберкулозата“ (научен ръководител проф. Писарев). Основните 
научни проблеми, които разработва, са по въпросите на белтъчната обмяна в патогенезата на 
заболяванията, белтъчните плазмозаместители, технологиите на белтъчните хидролизати и 
тяхното приложение при хора и животни. Под неговото научно ръководство са защитени 3 
кандидатски дисертации (д-р Великов, д-р Цв. Цеков и д-р Демирева) и са хабилитирани 4 негови 
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научни сътрудници (доц. Великов, доц. Цеков, доц. Козарев и доц. Демирева). Съавтор е на 
учебници по патофизиология. Експерт на СЗО по въпросите на белтъчните плазмозаместители 
и белтъчните хидролизати. Организира и осигурява производство на белтъчни хидролизати в 
лабораторни и промишлени условия в България, Куба и Монголия за хуманни и ветеринарни 
цели. Член на дружеството по физиологични науки и на СУБ.

ПОПМИХАЙЛОВ, д-р Дянко Попов, професор
Основател и пръв ръководител на Катедра по рентгенология, ФМ, МУ-Варна
Роден е на 24.05.1911 г. в с. Стрелец, Великотърновско. Завършил е медицина 
във ВМИ-София през 1939 г. Придобита специалност – рентгенология. 
Работил е като участъков лекар в с. Брестовица, Пловдивско (1939-1941), 
рентгенолог в Медико-педагогическия институт-София (1941-1946) и зав. 
рентгеново отделение в VІ-та поликлиника – София (1947-1948). Избран е 
за асистент в Катедрата по рентгенология и радиология на ВМИ-София през 
1948 г. Хабилитиран е като доцент (1962) и професор (1966). Основател и 
пръв ръководител на Катедрата по рентгенология на МУ-Варна (1962-1976). 

Основните му научни разработки са по проблемите на рентгеновата диагностика на стомашно-
чревните заболявания. Под негово научно ръководство е защитена една кандидатска дисертация 
(д-р Хр. Попмихайлова) и са хабилитирани двама от неговите научни сътрудници (проф. Узунов 
и доц. Попмихайлова). Съавтор е на 2 монографии (”Рентгенова диагностика на стомашно-
чревните болести” и “Белодробен рак”) и на учебник по рентгенология.

ПОПМИХАЙЛОВА-Килифарска, д-р Христина Христова, д.м.н., доцент
Катедра по рентгенология и радиология, Факултет по медицина
Родена е на 07.01.1932 г. в с. Църквино, Разградско. Завършила е гимназия в Разград и медицина 
в София през 1955 г. Придобита специалност – рентгенология (1966). Специализирала е в 
София, Москва и Кардиф (Великобритания). Работила е като участъков лекар в с. Костенец, 
Пазарджишко (1955-1959), рентгенолог-специализант в БАН-София (1960-1961) и ординатор в 
рентгеново отделение на Окр. болница и Ученическа поликлиника-Варна (1962-1966). Избрана е 
за асистент в Катедрата по рентгенология и радиология на МУ-Варна през 1967 г. Хабилитирана 
е като доцент (1976) в катедрата, като едновременно преподава рентгенология и на студентите 
от филиалния Мед. факултет в Добрич (1980-1982). От 1983 г. се премества в София, като доцент 
по рентгенология в Стоматологическия факултет на МА. Пенсионира се през 2000 г. Защитила 
е кандидатска дисертация през 1974 г. в Москва на тема: ”Електрорентгеномамография”(нау чен 
ръководител проф. Рабкин) и докторска дисертация на тема: “Диагностични възможности и 
приложна стойност на ксерорентгенографията в някои области на клиничната медицина” (София, 
1991). Основните й научни разработки са свързани с ранната диагностика и профилактика на рака 
и на други заболявания на млечната жлеза. Въвела е в България методът “ксерорентгенография” 
и флуоромамографията за мамопрофилактика на жените. Организирала е и разработила първия 
мамографски кабинет във Варна (1974). Развива активна научно-популярна дейност, като 
телевизионен консултант и участник в БНТ и БТВ. Член е на СУБ.

ПОПОВ, д-р Георги Иванов, д.м.н., професор
Катедра по психиатрия и медицинска психология, ФМ 
Роден на 05.05.1946 г. в гр. Варна. Завършва медицина във ВМИ-Варна 
(1971) и започва работа като психиатър. В периода 1974-1977 г. е завеждащ 
отделение и главен лекар на Клинична психиатрична болница – Варна. От 
1974 г. е хоноруван асистент, а от 1978 г. - редовен асистент към Катедрата 
по психиатрия и медицинска психология при ВМИ- Варна. През 1983 г. 
е избран за доцент, а през 2010 г. - за професор по психиатрия. Ръководи 
университетска клиника по обща психиатрия и зависимости. Придобита 
специалност по психиатрия (1975). През 1983 г. защитава дисертация на тема 

“Преживяване на времето при болни от параноидна шизофрения“, а през 2009 г. - дисертация 
на тема „Времето и противоположностите във феноменологичната психопатология“. Основните 
му научни разработки са в областите на клиничната психопатология и психиатрия, зависимото 
поведение, психофармакологията, културалната и социалната психология и психопатология, 
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теорията и методологията на психичния живот в интердисциплинарен контекст, времето 
и пространството в психопатологията. Бил е експерт в Съвета на Европа (Страсбург) по 
злоупотреба с дроги, Председател на АББ и член-наблюдател на Парламентарната асамблея на 
болниците от Европейския съюз (Брюксел), Председател на неправителствени организации в 
областта на зависимостите, член на АС и председател на ОС на МУ-Варна, член на БПА, БЛС и 
Балканската Академия по философия, психиатрия и психология. Експерт-консултант на UBC-
САЩ по оценка на клинично интервю и клинични скали. Член е на редколегии на български и 
списания.

ПОПОВ, д-р Иван Александров, д.м., доцент
Катедра по кожни болести, МУ-Варна; Ръководител на Катедра по дерматовенерология, 
Медицински факултет – Добрич
Роден е на 04.10.1924 г. в Пазарджик. Завършил е гимназия в Пазарджик и медицина в ВМИ-
София през 1952 г. Придобита специалност – дерматовенерология. Специализирал е в София. 
Работил е като участъков лекар в с. Каравелово, Карловско (1952-1954), началник отдел “Народно 
здраве” при ОНС-Карлово (1954-1957), главен лекар на Окръжна болница-Карлово (1957-1961), 
цехов лекар в ККЗ-Варна (1961-1962) и ст. инспектор в отдел “Народно здраве” при ГНС-Варна 
(1962-1965). Избран е за асистент в Катедрата по кожни болести на МУ-Варна през 1965 г. 
Хабилитиран е като доцент (1980). От 1981 г. до пенсионирането си през 1987 г. е ръководител 
на Катедрата по дерматовенерология на филиалния Медицински факултет – Добрич. Защитил 
е кандидатска дисертация през 1980 г. на тема: “Проучване върху професионалните дерматити 
и екземи сред работниците в строителството (клинични и експериментални изследвания)” 
с научен ръководител проф. Зл. Пенев. Основните му научни проучвания са в областта на 
професионалните кожни заболявания и контактната алергия. Под неговото научно ръководство 
е защитена 1 кандидатска дисертация (д-р Б. Дърленски) и е хабилитиран един от неговите 
научни сътрудници (доц. Дърленски).

ПОПОВ, д-р Кирил Петков, д.м., професор 
Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология, 
ФМ
Основател и пръв ръководител на Катедрата по патоанатомия на МУ-
Варна (1961–1971)
Роден на 23.02.1922 г. в с. Полски Тръмбеш, В. Търновско. Завършва 
гимназия във В. Търново и медицина във ВМИ-София (първите 2 години 
учи в Гьотинген, Германия) 1946 г. Придобива специалност патоанатомия. 
Участъков лекар в с. Бяла река, Павликенско (1947–1948). Асистент в 
Катедрата по патоанатомия на ВМИ-София (1948), доцент (1961) и професор 

(1966). Основател и пръв ръководител на Катедрата по патоанатомия на МУ-Варна (1961–1971). 
От 1971 г. е ръководител на секцията по експериментална стоматология на Стоматологичния 
факултет на ВМИ-София. Участник в медицинска бригада през време на войната във Виетнам 
(1959–1960). Пенсионира се 1987 г. Защитава кандидатска дисертация (1961) на тема „Върху 
същността на резорбтивните процеси при амфодонтозата“ (научен ръководител проф. Б. 
Кърджиев). Под неговото научно ръководство са защитени 2 кандидатски дисертации (д-р 
Марков, д-р Гърдевски) и са хабилитирани 4 негови сътрудници (проф. Гърдевски, проф. Ангелов, 
проф. Маневска, доц. Марков). Основните му научни разработки са по проблемите на общата и 
специална патология, съдовата патология и патологията на устната кухина. Автор и съавтор е 
на учебници и монографии, между които „Учебник по патологична анатомия“, „Морфологична 
диагностика на стоматологичните заболявания“, „Приложение на полимерите в медицината и 
техниката“ и др. Председател на Републиканското дружество по патология (1984–1988) и член 
на Международната академия на науките в Сан-Марино (1981). Изявява се и като общественик, 
поет и белетрист, стенографист и есперантист. Председател на Българския есперантски съюз 
(1993–1998), член на комитета на Световната есперантска асоциация – Амстердам (1987–1997), 
организатор на ІІІ Международна есперантска медицинска конференция в Русе (1981). Издава 
книгите: „По долината на червената река“, „Най-големия прозорец“ (на есперанто), „Под дъгата“ 
– стихове на есперанто, „В Самоводене край Янтра“ и др. 
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ПОПОВ, д-р Мирослав Иванов, д.м.н., професор 
Катедра по икономика и управление на здравеопазването, ФОЗ (19.12.1928–19.09.2011) 
Завършва Медицински факултет – София (1952) и СУ със специалност „История“ (1960). 
Придобива докторска степен (1963) и степен „доктор на медицинските науки“ (1987). Придобива 
специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт (1996). Епидемиолог и главен 
лекар в ХЕИ – Ихтиман, директор на ХЕИ – Велико Търново, зам.-кмет на Столична голяма 
община, зам.-министър на здравеопазването, зам.-директор и директор на Научния институт 
по социална медицина в София, на Научния институт по обществено здравеопазване и на 
Националния център по обществено здраве към МЗ, дългогодишен консултант на министъра 
на здравеопазването в различни правителства. Преподавател в МУ-Варна от (1994–2009). Има 
съществени заслуги за създаването на специалностите „Здравен мениджмънт“ и „Обществено 
здравеопазване“ в МУ-Варна и за създаването на сп. „Здравна икономика и мениджмънт“. По 
негова инициатива и под негово ръководство редица членове на ФОЗ на МУ-Варна участват 
в множество национални и международни научни и образователни проекти. Има над 250 
публикации в областта на медицината, здравната политика и управлението на здравеопазването, 
история на медицината и здравеопазването, медицинската демография. Член на Научното 
дружество по социална медицина и здравен мениджмънт и на Научното дружество по история 
на медицината. Член-основател на Българската национална академия по медицина. Удостоен е с 
орден „Кирил и Методий“ първа степен и носител на Почетния знак на МЗ. Носител на Почетен 
знак със синя лента на МУ-Варна (2007).

ПОПОВ, д-р Христо Бойчев, д.м., асистент
Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология, 
ФМ
Роден в Провадия 1986 г. Завършва гимназия в СОУ „Д. Благоев“ – Провадия 
и медицина в МУ-Варна (2011). Асистент от 2012. Придобива специалност 
(2017) и защитава дисертация (2020) на тема: „Прогностични и предиктивни 
морфологични фактори при уротелен карцином на пикочния мехур“. 
Научните му разработки са в областта на уропатологията. Има 20 публикации 
в международни научни издания. Член БЛС и на Българското дружество по 
патология. 

ПОПОВ, Иван Георгиев, асистент 
Катедра по социална медицина и организация на здравеопазването, ФОЗ 
Роден на 12.06.1971 г. във Варна. Завършва гимназия във Варна, има 
придобита специалност „Социални дейности“ и магистърска степен 
„Социален мениджмънт“. Защитава дисертационен труд (2019) на тема 
„Управление на програми за превенция на наркомании, основани на 
културалните особености на общността“. Основните му научни интереси и 
професионален опит са в областта на превенция на наркомании, психично 
здраве, социокултурални фактори и модели на употреба на психоактивни 
вещества, общности, качествени проучвания с етнографски методи.

ПОПОВ, Лъчезар Евгениев, ст. преподавател 
Катедра по западни и класически езици, Департамент по чуждоезиково 
обучение, комуникации и спорт;
Роден през 1974 г. във Варна. Завършва с отличие Американския университет 
в България (2005) с фокус върху англоезична и френска литература. Завършва 
и курс по юридически френски към Френската търговско-промишлена 
палата в Париж. Преподавател по английски език във ВСУ. Продължава 
образованието си в магистърска програма по англоезична литература 
в Университета на Маями, САЩ (2007–2009). Асистент (2009–2011) по 
литература в Арканзаския университет, Фейетвил, САЩ. Преподавател 

по общ и специализиран английски език (от 2012) МУ-Варна. Изследователските му интереси 
включват чуждоезиково обучение, американска литература и култура; философска антропология; 
екология и екомедицина.
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ПОПОВ, Цветан Любчов, д.б., биолог
Катедра по медицинска генетика, ФМ 
Роден 1980 г. в Пловдив. Завършва магистърска програма по микробни и 
растителни биотехнологии в Биологичния факултет на ПУ „П. Хилендарски“ 
(2004). През 2005 г. започва докторантура в Мюнхен, Лаборатория по 
експериментална хирургия и регенеративна медицина към Университетска 
болница на LMU, Мюнхен, Германия, където 2010 г. защитава степен „доктор 
по хуманитарна биология“. Постдокторант в същата лаборатория по два 
проекта (2010–2011) и (2012–2016), финансирани от DFG (Германската 
изследователска фондация) и чрез индивидуален грант от DFG. Биолог 

в Катедрата по медицинска генетика на МУ-Варна (2016–2018), 2018 се премества на работа в 
Пловдив. Основни научни разработки: в областта на молекулярната и клетъчната биология. Член 
на Европейското общество за ортопедични изследвания (EORS).

ПОПОВА, д-р Антоанета Петрова, гл. асистент 
Катедра по акушерство и гинекология, ФМ 
Родена на 17.02.1947 г. в Ловеч. Завършва гимназия и медицина във Варна (1971). Придобита 
специалност – акушерство и гинекология (1977). Асистент в Катедрата по акушерство и 
гинекология на МУ-Варна (1974). Основните й научни разработки са по проблемите на 
бременността и раждането, диагнозата на застрашената бременност и др.

ПОПОВА, д-р Димитрина Иванова, гл. асистент
Катедра по рентгенология и радиология, МУ-Варна
Родена е на 09.05.1941 г. във Варна. Завършила е гимназия и медицина във Варна през 1965 г. 
Придобита специалност – медицинска радиология. Специализирала е в София. Работила е като 
зав. здравен пункт в ТЕЦ-Варна (1966-1969) и ординатор-радилог в Окръжен онкодиспансер - 
Варна (1969-1972). Била е асистент в Катедрата по рентгенология и радиология на МУ-Варна от 
1972 г. до пенсионирането си през 1999 г. Основните й научни разработки са по проблемите на 
лъчетерапията на онкологичните заболявания.

ПОПОВА, д-р Николета Спасова, д.м., гл. асистент
Катедра по епидемиология, МУ-Варна; Хоноруван преподавател по паразитология в МУ и 
Медицински колеж – Варна.
Родена е на 07.11.1943 г. в София. Завършила е гимназия във Варна и медицина в МУ-Варна през 
1968 г. Придобита специалност – медицинска паразитология. Работила е като ординатор във 
вътрешно отделение на Градска болница – Варна (1969), участъков лекар в с. Гроздево, Варненско 
(1969-1973), участъков терапевт в Градска болница – Варна (1973-1974). От 1974 г. до 1977 г. е 
редовен аспирант в Нац. институт по заразни и паразитни болести – София. Избрана е за асистент 
по медицинска паразитология в Катедрата по епидемиология 1977 г. След пенсионирането си през 
2001 г. е хоноруван преподавател по паразитология в МУ и Медицински колеж – Варна. Защитила 
е кандидатска дисертация през 1977 г. на тема:”Експериментални и клинични проучвания 
на ефективни средства за лечение на трихоцефалозата“ (научен ръководител проф. Г. Генов). 
Съавтор е на учебници по паразитология. Член е на дружеството по паразитология и на СУБ.

ПОПОВА, д-р Парашкева Илиева, асистент
Катедра по детски болести, Медицински факултет-Добрич
Родена е на 04.01.1947 г. в с. Спасово, Добричко. Завършила е гимназия в Добрич и медицина 
във Варна през 1973 г. Придобита специалност – педиатрия (1978). Работила е като участъков 
педиатър в Добрич (1973-1978). Била е асистент в Катедрата по детски болести на филиалния 
Медицински факултет в Добрич (1978-1993). От 1993 г. е ординатор в детско отделение на МБАЛ-
Добрич. Основните й научни разработки са в областта на детската нефрология и ендокринология.



317

ПОПОВА, д-р Стоянка (С. Цвяткова Желева-Попова), д.м., професор 
Катедра по социална медицина и организация на здравеопазването, ФОЗ 
Ръководител на катедрата (2000–2001); Декан на Факултета по обществено 
здраве (2002–2010) 
Родена през 1949 г., завършва МУ-Варна (1974). Редовен докторант (1977) 
в Катедрата по социална медицина на МУ-Варна. Придобива научната 
степен „доктор“ (1980). Редовен асистент (1984) в същата катедра. Получава 
научното звание „доцент“ (1996), а през 2012 г. заема АД „професор“. 
Ръководител на Катедрата по социална медицина (2000–2001), а от 2002 декан 
(два мандата) на новосъздадения Факултет по обществено здравеопазване. 

Научен секретар на МУ-Варна (2011–2014). Има признати специалности по социална медицина 
(1980) и по медицинска информатика и здравен мениджмънт (1992). Специализира във 
водещи университети в Европа и САЩ. Научните й интереси са в областта на инвалидността, 
репродуктивно здраве, обществено здраве в период на социални промени, промоция на здравето. 
Автор на няколко учебника по социална медицина и биостатистика, над 150 публикации, 3 
монографии. Ръководител на 8 докторанти и 12 международни проекта. Членува в престижни 
международни научни организации, дългогодишен представител за Варненска област в мрежата 
на СЗО „Региони за здраве“. Носител на наградата „Златно сърце“ на БЧК; награда на Община 
Варна „Варна 2011“; юбилеен плакет на МУ-Варна „Signum Laudis“ за изключителен принос в 
развитието на ФОЗ, академично отличие на МУ-Варна за развитието и издигане на академичния 
авторитет на ФОЗ.

ПОПСТЕФАНОВ, д-р Руслан Асенов, д.м., доцент 
Катедра по ортопедия и травматология, ФМ 
Роден на 6.10.1955 г. в гр. Омуртаг, България. Завършва МУ-Варна (1982). 
Зачислен за специализация по специалност „Ортопедия и травматология“ 
(1989). Асистент (1989) към Катедрата по ортопедия и травматология на 
МУ-Варна. Придобива специалност ортопедия и травматология (1991). От 
1995 г. е гл. асистент към Катедрата по ортопедия и травматология към МУ-
Варна. Защитава докторантура (2006) към МУ-Варна на тема: „Комплексни 
фрактури на дисталния радиус – проблеми и рационален терапевтичен 
подход“. От 2010 г. е доцент към Катедра „Ортопедия и травматология“ 

на МУ-Варна и до 2014 г. е ръководител на същата катедра. Началник клиника „Ортопедия и 
травматология“ на МБАЛ „Св. Анна“ – Варна (2014–2018). От 2007 г. е национален консултант по 
ортопедия и травматология. Научни разработки има също в областите първично и ревизионно 
ендопротезиране на големи стави, оперативно лечение на костните тумори, принципи на лечението 
на фрактурите, екстрафокална остеосинтеза, фрагмент-специфична фиксация на фрактурите на 
дисталната предмишница и др. Член на БЛС, Българската ортопедо-травматологична асоциация, 
Българското дружество по хирургия на ръката, F.E.S.S.H. (Federation of the European Societies 
for Surgery of the Hand), I.F.S.S.H. (International Federation of Societies for Surgery of the Hand), 
E.F.OR.T.(European Federation of Orthopaedics ant Traumatology). 

ПОРОЖАНОВА, д-р Станиела Енчева, асистент 
УС по хигиена, Катедра по хигиена и епидемиология, ФОЗ
Родена на 14.06.1971 г. във Варна. Завършва медицина във ВМИ-Варна 
(1996). От 2005 г. е асистент в Катедра „Хигиена“ на МУ-Варна. Придобити 
специалности: „Обща медицина“ (2007). Има 8 публикации и 2 участия 
в научни конгреси. Основни научни разработки: в областта физическо 
развитие на децата, хранене и готовност за реакция при бедствия. Член на 
БЛС.
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ПРАНЧЕВ, д-р Лука Борисов, д.м.н., професор
Ръководител на Катедра по рентгенология и радиология, Медицински 
факултет - Добрич; Ръководител на Катедра по рентгенология и радиология, 
МУ-Варна
Роден е на 06.02.1937 г. в Пловдив. Завършил е медицина в София през 1961 
г. Придобита специалност – рентгенология и радиология. Специализирал е 
в Швейцария. Работил е като терапевт и зав. рентгеново отделение в Дулово 
(1962-1968) и ординатор (1968-1970) и зав. рентгеново отделение в Окръжна 
болница – Бургас. Избран е за научен сътрудник-рентгенолог в Нац. център 
по сърдечно-съдови заболявания – София през 1972 г. Хабилитиран е 

като доцент (1981) и е избран за ръководител на Катедрата по рентгенология и радиология на 
филиалния Медицински факултет-Добрич (1982-1992). От 1992 г. е ръководител на Катедрата 
по рентгенология и радиология на МУ-Варна. Защитил е кандидатска дисертация през 1977 г. на 
тема: “Количествена рентгенова оценка на сърцето при някои вродени и придобити заболявания 
на сърдечно-съдовата система” и докторска дисертация през 1991 г. на тема: “Диагностична 
стойност на количествените рентгенови методи за оценка на лявата камера на сърцето при 
заболявания на миокарда (исхемична болест на сърцето и кардиомиопатии)”. Втора хабилитация 
– професор (1995). Основните му научни разработки са в областта на рентгеновата диагностика 
на сърдечно-съдовите заболявания и интервенционалната рентгенология. Под неговото научно 
ръководство са защитени 2 кандидатски дисертации (д-р Ганчев и д-р Балев) и е хабилитиран 
един от неговите научни сътрудници (доц. Ганчев-Добрич). Съавтор е на 2 монографии и учебник 
по рентгенология. Член на редколегията на сп. ”Рентгенология и радиология”. Зам. ректор на МУ-
Варна (1994-1999). Починал е на 05.06.1999 г.

ПРОДАНОВ, Момчил Димитров, ст. преподавател 
УС по физическо възпитание и спорт, Департамент по чуждоезиково обучение, комуникации и 
спорт 
Роден на 15.08.1942 г. във Варна. Завършва гимназия във Варна и ВИФ-София (1968). Придобита 
специалност „Лека атлетика“. Преподавател в УС по физическо възпитание към МУ-Варна от 
1972. Ръководител на сектора (1992-2007), който се включва в Департамента по езиково обучение, 
комуникация и спорт на МУ-Варна. Има заслуги за развитието и успехите на студентския спорт 
във Варна. Треньор на националния отбор по лека атлетика.

ПРОДАНСКИ, д-р Деян Генов, асистент
Клиника по анестезиология, реанимация и активно лечение, МУ-Варна
Роден е на 20.08.1971 г. във Варна. Завършил е механотехникум във Варна и медицина във Варна 
през 1998 г. Работил е като ординатор в БМП-Варна (1998-1999). Избран е за асистент в Клиниката 
по анестезиология, реанимация и активно лечение на МУ-Варна през 1999 г.

ПРОТОПОПОВА, д-р Анастасия Куцарова, гл. асистент
Клиника по ендокринология и болести на обмяната, МУ-Варна
Родена е на 07.07.1944 г. в Шумен. Завършила е гимназия в Шумен и медицина във Варна през 1969 
г. Придобити специалности – вътрешни болести (1975) и ендокринология (1978). Специализирала 
е в Копенхаген. Работила е като терапевт в Районна болница – Преслав (1969-1972), ординатор във 
вътрешно отделение на Градска болница – Варна (1972-1974) и зав. ендокринологичен кабинет 
в поликлиниката на Градска болница – Варна (1974-1979). Избрана е за асистент в клиниката 
по ендокринология и болести на обмяната на МУ-Варна през 1979 г. От 2001 г. е зав. диабетно 
отделение към клиниката по ендокринология на МБАЛ “Св. Марина”-Варна. Основните й научни 
разработки са в областта на диабетологията. Член е на Европейската асоциация за проучване на 
диабета. Член е на Балк. медицински съюз и на националното дружество по ендокринология и 
на СУБ.
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ПРЪВЧЕВ, Пръвчо Димов, физик, научен сътрудник 
Катедра по физика и биофизика, ФФ 
Роден на 10.04.1933 г. във Вълчи дол, Варненско. Завършва гимназия във Вълчи дол и физика във 
Физико-математическия факултет на СУ (1960). Придобита специалност – физика и математика. 
Учител в гимназия във Вълчи дол, Каварна и Варна (1960–1965). Сътрудник в Катедрата по 
медицинска физика на МУ-Варна (1965). От 1970 г. е физик в Института по курортология и 
физиотерапия – Варна (по-късно Клиника по физ. терапия) до пенсионирането си (1993). 
Преподавател по физика и математика (1979–1981) в Държавния университет на Ангола в Луанда.

ПЪРВАНОВ, д-р Боян Димитров, асистент 
Катедра по анатомия и клетъчна биология, ФМ 
Роден във Варна през 1988 г. Завършва Четвърта ЕГ – Варна (2007), МУ-София, 
специалност „Дентална медицина“ (2014) и МУ-Варна, специалност „Здравен 
мениджмънт“ (2020). Редовен асистент (от февруари 2015) към Катедра 
„Анатомия и клетъчна биология“ при МУ-Варна. Придобива специалност 
„Анатомия, хистология и цитология“ (2019). Превежда от старофренски 
първи том на „Хирургът-зъболекар“ от Пиер Фошар. Практикува дентална 
медицина (2016–2018) в департамент „Deux-Sèvres“ – Франция. Участник 
в редица научни конгреси в България и чужбина. Основните му научни 
интереси са в областта на анатомията, денталната медицина и историята на 
медицината. 

РАГЬОВСКА-МОНОВА, Геновева Христова 
Катедра по здравни грижи, ФОЗ 
Родена на 3.11.1972 г. във Варна. Завършва ПМИ-Варна, специалност 
„Медицинска сестра – общ профил“ (1993). Придобива образование с 
професионална квалификация бакалавър „Социални дейности“ (1999) и 
завършва магистратура, специалност „Психология“, във ВТУ „Св. св. Кирил и 
Методий“ (2003). От 2005 г. е хоноруван преподавател по клинична практика 
в МК-Варна, а от 2006 г. е преподавател в Катедрата по здравни грижи към 
ФОЗ на МУ-Варна. Има над 10 участия в национални форуми. Член на БАПЗГ 
и председател на първичното дружество на асоциацията от 2007 г.

РАДАНОВ, д-р Радан Петков, д.м., професор
Основател и пръв ректор на Медицински Университет – Варна
Роден е на 01.011916 г. в с. Войново, Силистренско. Завършил е медицина в 
София през 1943 г. Придобита специалност – фтизиатрия (1947). Работил е 
като участ. лекар в с. Златарица, Великотърновско (1943–1944), зав. отделение 
(1944–1947) и главен лекар на детския санаториум за туберколоза – Трявна 
(1947–1949) и главен лекар на детска противотуберколозна болница – София 
(1949–1950). Избран е за асистент в катедрата по фтизиология на ВМИ–София 
през 1950 г. Хабилитиран е като доцент (1955) и професор (1961) в катедрата. 
Основател и пръв ректор на Медицински Университет – Варна (1961–1962). 

Бил е зам. ректор (1956–1960) и ректор на ВМИ–София (1964–1966). Защитил е канд. дисертация 
през 1954 г. на тема: “Туберкулозата у децата”. Ръководител е на катедрата по фтизиология на 
ВМИ–София (1965–1971) и директор на Републиканския научен институт по туберколоза 
при МА–София (1972–1980). Основните му научни разработки са по проблемите на детската 
туберколоза, патогенезата и имунологията на туберколозното заболяване и др. Автор и съавтор 
на монографии и учебници, между които “Туберкулозата у децата и юношите”, “Химиотерапия 
и химиопрофилактика на туберкулозата” и др. Бил е главен редактор на сп. “Фтизиатрия” и 
председател на Републиканското научно д–во по пневмофтизиатрия. Пенсионира се през 1980 г.
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РАДАНОВ, д-р Стойчо Димитров, д.м., професор 
УС по съдебна медицина и деонтология, Катедра по обща и клинична 
патология, съдебна медицина и деонтология, ФМ 
Роден на 7.03.1932 г. в с. Бабук, Силистренско. Завършва гимназия в Силистра 
и медицина във ВМИ-София (1955). Придобита специалност – съдебна 
медицина и деонтология. Специализира в Москва, Санкт Петербург, Париж 
и Лондон. Участъков лекар в с. Кайнарджа, Силистренско (1955–1956), и 
ординатор в хирургичното отделение на Окръжна болница – Силистра 
(1956–1958). Става първият редовен аспирант по съдебна медицина в 
Катедрата по съдебна медицина на ВМИ-София (1958–1962) и асистент 

в катедрата (1962). Хабилитиран е като хоноруван доцент (1969), редовен доцент (1971) и 
професор (1973). От 1972 г. е ръководител на Катедрата по съдебна медицина в МУ-Варна. От 
1977 г. отново е професор в Катедрата по съдебна медицина в София и неин ръководител (1989–
1992). Директор е на Биологичния институт на МА-София и главен републикански специалист 
по съдебна медицина при МЗ (1981–1996). Пенсионира се през 2000 г. Защитава кандидатска 
дисертация (1964)  „Скоропостижна смърт при заболявания на сърцето (изследване на 
нормалната и болестно променената архитектоника на артериите на сърцето)“. Основни научни 
разработки - скоропостижна смърт, транспортната травма, съдебномедицинска експертиза на 
живи лица, деонтологично-правни въпроси в медицинската практика, установяване давността 
на смъртта. Под негово ръководство са защитени 5 кандидатски дисертации (д-р Павлов, д-р 
Димитров (Сф), д-р Грозева (Сф), д-р Николаев (Сф) и д-р Бурулянова) и са хабилитирани 4-ма 
негови сътрудници (доц. Йовчев, доц. Павлов, доц. Ненков и доц. Грозева). Автор и съавтор на 
монографиите „Правно-деонтологични въпроси в медицинската практика“, „Скоропостижна 
смърт при заболяване на сърцето“, „Медицинска деонтология и отговорност на медицинските 
работници“, „Скоропостижна смърт при заболявания на сърдечно-съдовата система“ и др., а 
също и на 19 учебника по съдебна медицина. Учредител и редактор на сп. „Съдебна медицина и 
криминалистика“ и сп. „Информационен бюлетин по съдебна медицина“ и член на редколегиите 
на сп. „Морфология и експертна медицина“, „Българска медицина“ и др. Председател на 
Републиканското научно дружество по съдебна медицина и криминалистика и член на 
ръководството на СУБ. Чуждестранен член-кореспондент на Научното дружество по съдебна 
медицина във Франция и в Полша. Член на Международната академия по съдебна медицина и 
социална медицина.

РАДАНОВА, Мария Атанасова, д.б., доцент 
Катедра по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика, ФФ 
Родена през 1975 г. в Русе. Завършва Биологическия факултет на СУ „Св. 
Климент Охридски“, магистър по молекулярна биология със специализация 
„Клинична химия“ (1999). Придобита специалност – биохимия (2015). Доцент 
по молекулярна биология (2016). Научни интереси - молекулярна биология на 
болестите в посока изследване на процесите на регулация на неопластичната 
трансформация на клетките, водещи до появата и прогресията на тумори, 
от една страна, и пречупването на толерантността към собствени антигени, 
водещи до проявата на автоимунитет, от друга. Ръководител на четири 

научноизследователски проекти (единият международен), финансирани от Фонд „Наука“ 
при МУ-Варна и Фонд „Научни изследвания“ при МОН. Член на СУБ; FEBS; Асоциацията на 
биохимичните катедри в България; NuGO и ESMO. Има над 35 научни публикации с h-index 5 и 
участия в над 45 научни конгреси. Под нейно ръководство е защитена една дисертация. 

РАДЕВ, д-р Добрин Радев, д.м.н., доцент 
Катедра по хирургически болести на МУ-Варна, ФМ, Катедра по хирургически 
болести на Медицинския филиал – Добрич, директор на МК-Варна
Роден на 12.03.1946 г. в с. Кесарово, Великотърновско. Завършва гимназия 
в Горна Оряховица и медицина в МУ-Варна (1969). Придобита специалност 
– обща хирургия и социална медицина. Специализира в София, Безансон 
(Франция), Брюксел и Париж. Работи като военен лекар в Малко Търново 
и София (1970–1978). Асистент в Катедрата по хирургически болести на 
Медицинския филиал – Добрич (1978–1992), и гл. асистент в Клиниката 
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по жлъчно-чернодробна хирургияна МУ-Варна (1992–1993). Работи като хирург в болницата в 
Адждабия, Либия (1984–1987), и в болницата в Метлауи, Тунис (1993–1995). Хабилитиран е като 
доцент през 1995 г. От 1999 г. е директор на МК-Варна. Защитава кандидатска дисертация (1987) на 
тема „Ролята на оперативната техника и хирургичната тактика за профилактика на нагнояванията 
на кожните рани след коремни операции“ (научен ръководител проф. Е. Калчев) и докторска 
дисертация (1991) на тема „Хирургична профилактика и лечение на рефлукс гастрита“. Автор е 
на монографиите „Хирургична профилактика на раневата инфекция след коремни операции“, 
„Зарастване на оперативните кожни рани“, на учебник за операционни сестри и акушерки и др. 
Член на ИМАБ и Българската асоциация за лечение на раните.

РАДЕВ, д-р Иван (Иван Радев Мирев), доцент 
УС по УНГ болести, Катедра по неврохирургия и УНГ болести, ФМ 
Роден на 21.03.1943 г. в с. Жегларци, Добричко. Завършва гимназия в Тервел и медицина във 
Варна (1968). Придобива специалност оториноларингология (1975). Работи като ординатор – 
педиатър и оториноларинголог, в РБ в Тервел (1968–1970), участъков лекар в с. Орляк, Добричко 
(1970–1971), и ординатор в УНГ отделение на ОРКБ-Добрич (1971–1974). Асистент в Катедрата по 
оториноларингология на МУ-Варна (1974). Хабилитиран като доцент (1986) в МУ-Плевен, където 
последователно е завеждащ клиника и ръководител на Катедрата по оториноларингология. 
Защитава кандидатска дисертация (1983) на тема „Алергични риносинуити“ (научен ръководител 
проф. Г. Папуров). Под негово научно ръководство в МУ-Плевен са защитени 6 кандидатски 
дисертации, а двама от неговите сътрудници са хабилитирани (доц. И. Стоянов и доц. И. Начев). 
Основните му научни разработки са главно в областта на ринологията. Съавтор е на монографията 
„Етмоидити“. Член на Националното дружество на оториноларинголозите в България.

РАДЕВ, д-р Радко Златков, д.м., доцент
УС по патофизиология, Катедра по физиология и патофизиология, ФМ 
Роден на 5.06.1955 г. в Омуртаг, област Търговище. Завършва с отличие 
медицина във ВМИ-Варна (1981). Последователно е асистент, ст. асистент 
и гл. асистент в Катедра „Патофизиология“ (1982–1986). От 2008 г. е 
гл. асистент и съосновател на Факултета по дентална медицина, а по-
късно и гл. асистент и съосновател на Факултета по фармация. От 2011 
е доцент в Катедра „Предклинични и клинични науки“ към ФФ, а от 
2017 г. – доцент във Факултета по медицина. Придобита специалност – 
патофизиология (1986). Защитава докторска научна степен (1998). Преподава 

патофизиология, патология и физиология в Бургаския университет „Проф. д-р Асен Златаров“ 
и Русенския университет „Ангел Кънчев“, както и общомедицинска подготовка на специалност 
„Корабоводене“ и „Защита на населението при бедствия и аварии“ в ТУ-Варна. „Специалист по 
здравен мениджмънт“ от ИУ-Варна и „Професионален инструктор“ на Морска администрация 
– Варна. Ръководител на УС по патофизиология (2018–2020). Има над 60 публикации и над 130 
участия в национални и международни научни форуми. Научните му разработки са в областта 
на хемостазата и тромбозата, по-конкретно върху експерименталното проучване на ефектите 
на хипоталамо-хипофизо-тироидната ос върху показатели на хемокоагулацията. Работи по 
проблемите на използването на българския белтъчен хидролизат „Хидропрот“ с протективна 
и саногенетична цел, зрителен контрол върху подготовката за волево движение и др. Член на 
БДФН, Дружеството по ЕЕГ, ЕМГ и клинична неврофизиология, СУБ, МЕНСА, БЛС. Лектор е 
по въпросите на тютюнопушенето, алкохолизма и здравословния начин на живот. Под негово 
ръководство е защитена една дисертация. Носител на отличия като лекар и общественик.

РАДЕВ, д-р Радослав Стоянов, д.м., професор
УС по гръдна хирургия, Катедра по хирургически болести, ФМ; Ръководител 
на Катедра по хирургически болести; Декан на ФМ (2011-2018)
Роден на 12.07.1953 г. в Бяла, област Русе. Завършва МГ в Русе (1971) и 
Медицинския факултет на МА-София (1979). Придобива специалност по 
хирургия (1986) и гръдна хирургия (2001). Ординатор в хирургическото 
отделение на ОРБ-Толбухин (1979–1981) и в хирургически кабинет към 
поликлиниката в Девня (1981–1983). От 1983 г. работи в Клиниката по 
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гръдна хирургия като асистент (до 1986), ст. асистент (до 1989), гл. асистент (до 2004). Oт 2004 
г. e ръководител на Катедрата по хирургически болести на МУ-Варна. Специализира сърдечна 
хирургия в МА-София (1984). Защитава дисертация за степен „доктор“ на тема „Торакоскопия 
при диагностиката и лечението на заболявания в спешната и неотложна гръдна хирургия“ 
(2000). Хабилитиран е като доцент (2003). От 2013 г. заема академичната длъжност „професор“ 
по научна специалност „Гръдна хирургия“. В хабилитационния си труд „Инвазивни методи в 
гръдната хирургия“ проф. Радев обобщава най-новите методики за инвазивна диагностика и 
стадиране в гръдната хирургия, уточнява показанията им, подробно описва техническото им 
приложение, както и възможните усложнения. Член на Академичния съвет на МУ-Варна, член 
на Факултетния съвет на Медицински факултет – МУ-Варна. Декан на Медицинския факултет 
на МУ-Варна (2011–2018), член на Научния съвет по хирургия на МУ-Варна. Член на Комисията 
за академична етика към Министерството на образованието, член на Консултативния съвет 
по акредитация към Министерството на здравеопазването. Има над 90 научни публикации и 
съобщения у нас и в чужбина и участие в 14 монографии, учебници и учебни помагала. Под 
негово ръководство са защитени 4 дисертации. Член на БХД, председател на Управителния съвет 
на РК на БЛС-Варна, на СУБ, на Българската асоциация по гръдна и сърдечно-съдова хирургия, 
на EAES (Европейска асоциация по ендоскопска хирургия), на ESTS (Европейска асоциация по 
гръдна хирургия), на CTSNet (Cardio-Thoracic Surgery Net) и на редакционната колегия на сп. 
„Сърце – бял дроб“.

РАДЕВ, д-р Стефан Валентинов, асистент
УС по ендокринология и болести на обмяната, Втора катедра по вътрешни 
болести, ФМ
Роден през 1994 г. във Варна. Завършва Математическа гимназия с изучаване 
на английски и руски език (2013) и медицина в МУ-Варна (2019) с отличен 
успех. Веднага след завършването си започва да стажува и работи в ЦСМП-
Варна. През февруари 2020 г. започва работа като хоноруван асистент към 
Катедра „Пропедевтика на вътрешните болести“ на чуждестранни студенти 
към УМБАЛ „Св. Марина“. През април 2020 г. печели конкурс за редовен 
асистент към Втора катедра по вътрешни болести и започва специализация в 
Клиниката по ендокринология и болести на обмяната.

РАДЕВ, Румен, преподавател
УС „Зъботехник“, Медицински колеж-Варна
През 1976 г. се дипломира в ОМУ ,,Д-р Н. Николаев“ – Варна, специалност „Зъботехника“, а през 
1977 г. завършва курс – преквалификация за получаване на полувисше образование. От 1985 г. 
е преподавател по зъботехника. Участва в обучението на студентите по технология на зъбните 
протези и учебна практика. През 1989 г. завършва Института за учители по практика – Сливен. 
През 2006 г. придобива ОКС „бакалавър“ по здравни грижи в МУ-Варна. Посещава лекции и 
курсове за повишаване на професионалната си квалификация. Пенсионира се през 2019 г.

РАДЕВА, д-р Виктория Рускова, д.м.н., професор
Катедра по анатомия и клетъчна биология, ФМ 
Родена на 2.02.1937 г. в Горна Оряховица. Завършва гимназия в София и 
медицина във ВМИ-София (1960). Придобита специалност – хистология. 
Специализира в Париж, Варшава и Краков. Работи като участъков лекар в 
с. Говежда, Монтанско, и като ординатор в Градска болница – Лом (1961–
1962). Асистент в Катедрата по анатомия на МУ-Варна (1962–1965). Асистент 
в Катедрата по анатомия на ВМИ-София (1965–1987). Хабилитирана е 
като доцент (1987) и професор (1995). От 1987 г. е редовен доцент, а от 
1994 г. – професор по анатомия, хистология и цитология в Катедрата по 

специална педагогика (дефектология) на Факултета по НПП на СУ „Св. Кл. Охридски“. Защитава 
кандидатска дисертация (1976) на тема „Морфологични промени през неврулацията у тритона 
в норма и след въздействие с нервно-растежен фактор“ (научни ръководители проф. Г. Гълъбов 
и проф. Г. Русев) и докторска дисертация (1992) на тема „Въздействие на биологично активни 
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фактори по време на неврулацията“. Под нейното научно ръководство е хабилитиран един от 
научните и сътрудници (доц. Е. Маринов). Основните и научни разработки са в областта на 
експерименталната невроембриология. Автор е на монографията „Морфология на неврулацията“. 
Член на Българското анатомично дружество, Немското анатомично дружество, Европейското 
дружество по морфология и Международната организация по невронаука.

РАДЕВА, д-р Лоида Седефова, гл. асистент
Катедра по вътрешни болести, Медицински факултет-Добрич
Родена е на 09.09.1951 г. в Добрич. Завършила е гимназия в Добрич и медицина във Варна през 
1975 г. Придобити специалности – вътрешни болести и кардиоревматология. Работила е като 
ординатор във вътрешно отделение на Окръжна болница – Добрич (1976-1980). Била е асистент 
в Катедрата по вътрешни болести на филиалния Медицински факултет в Добрич (1980-1992). 
Основните й научни разработки са свързани с функционалната диагностика в кардиологията.

РАДЕВА, д-р Невена Радкова, асистент
Катедра по нервни болести и невронауки, ФМ 
Родена на 19.08.1981 г. във Варна. Завършва медицина в МУ-Варна 
(2006). Има призната специалност по нервни болести и допълнителна 
квалификация – ВСД по ЕМГ (2014). Работи от 17.11.2006 до 22.02.2008 г. в 
ЕТ „Д-р Милена Марева“ – АИППМП; 4.04.2008–1.03.2011 г. в „Медилайт“ 
ЕООД; 28.02.2011–2.01.2014 г. в „Ефекто 1“ ООД – Варна, а от 2.01.2014 
г. – като лекар специалист по нервни болести в Първа НК на УМБАЛ „Св. 
Марина“ – Варна. След конкурс е назначена за асистент към Катедрата по 
нервни болести и невронауки при МУ-Варна (2016). Води упражнения 

на студентите от специалност „Медицина“ към МУ-Варна. Владее английски и немски език, 
притежава компютърна грамотност. Специалист със задълбочени познания в областта на 
неврологията. Има над 10 публикации с доклади и резюмета на национални и международни 
научни форуми. Утвърден клиницист, поддържа високо ниво на литературна осведоменост и 
същевременно непрекъснато усъвършенства способностите си за точна преценка на клиничните 
факти и прилага съвременен научен подход при решаване на диагностичните и терапевтичните 
проблеми в ежедневната неврологична практика. През 2020 г. напуска работа от УМБАЛ „Св. 
Марина“ и от МУ-Варна, като към края на 2020 г. вече не е член на катедрата и клиниката.

РАДЕВА, д-р Стефани Димитрова, асистент
Катедра по микробиология и вирусология, ФМ 
Родена на 31.01.1993 г. в Стара Загора. Завършва гимназия с преподаване 
на чужди езици (английски и немски) през 2012 г. През 2018 г. завършва 
медицина в МУ-София, след което започва специализация по клинична 
микробиология към МБАЛ „Св. Анна“ – Варна. От септември 2019 до март 
2020 г. е хоноруван преподавател в Катедра „Микробиология и вирусология“ 
на МУ-Варна, а от април 2020 г. е назначена като асистент към същата катедра. 
Същата година е зачислена като редовен докторант с тема на дисертационния 
труд „Микробиологични проучвания върху механизмите на резистентност 
към бета-лактами и вътреболничното разпространение на клинични изолати 
Serratia marcescens“.

РАДЕВА, д-р Татяна Георгиева, д.пс.
Катедра по психиатрия и медицинска психология, ФМ
Родена на 9.07.1975 г. във Варна. Завършва IV езикова гимназия с преподаване 
на френски език в родния си град. Дипломира се като магистър по медицина 
в МУ-Варна (2000) и магистър по психология във ВСУ „Черноризец храбър“ 
(2008). От август 2009 г. започва специализация по психиатрия, а от април 
2010 г. е назначена като лекар ординатор в психиатрично отделение към І 
ПК на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. През 2016 г. придобива научна степен 
„доктор по психология“. От 2016 г. е хоноруван, от 2018 г. – редовен асистент, 
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а от 2019 г. – гл. асистент в Катедрата по психиатрия и медицинска психология към МУ-Варна. 
С професионални интереси в областта на психотерапията на афективните и тревожните 
разстройства. Консултант по когнитивно-поведенческа терапия и краткосрочна проблем-
фокусирана психотерапия, сертифициран хипнотерапевт. Член на БПА и БЛС.

РАДЕВА-ПЕТКОВА, д-р Теменужка Руменова, асистент 
Катедра по образна диагностика, интервенционална рентгенология и 
лъчелечение, ФМ
Родена на 5.09.1987 г. Завършва средно образование (2007) в ПМГ „Нанчо 
Попович“ – Шумен, с профил „Биология и химия“. През 2013 г. завършва 
МУ-Варна. През януари 2015 г. започва работа в Клиниката по лъчелечение 
на УМБАЛ „Св. Марина“. От декември 2015 г. е асистент в Катедрата по 
образна диагностика, интервенционална рентгенология и лъчелечение. През 
септември 2016 г. започва специализация по лъчелечение. Владее английски 
език.

РАДЕВА-ИЛИЕВА, Мая Петрова, маг.-фарм., асистент
Катедра по фармакология, токсикология и фармакотерапия, ФФ 
Родена през 1989 г. в Силистра. През 2008 г. завършва средното си образование 
в ПМГ „Св. Климент Охридски“ – Силистра, с отличен успех. През 2010 г. 
започва обучението си по фармация във втория випуск на ФФ към МУ-Варна. 
През 2014 г. става носител на първата годишна стипендия на БФС за студенти 
по фармация. Завършва фармация в МУ-Варна (2015) с пълен отличен успех 
и е първият абсолвент, носител на наградата „Златен Гален“ във ФФ. Асистент 
в Катедрата по фармакология, токсикология и фармакотерапия към ФФ, а от 
октомври 2016 г. работи и като магистър-фармацевт в първата в България 

университетска аптека, открита от МУ-Варна. Специализира „Фармакология и фармакотерапия“ 
и е редовен докторант по научната специалност „Фармакология (вкл. фармакокинетика и 
химиотерапия)“ в Катедрата по фармакология, токсикология и фармакотерапия към ФФ на 
МУ-Варна. Има 10 публикации и над 10 участия в научни конгреси, съавтор е в Ръководство 
за упражнения по фармакология за студенти по фармация. Основните и научни разработки са 
свързани с проучване на потенциални органопротективни и терапевтични ефекти на растителни 
екстракти, както и на потенциални взаимодействия при едновременния прием на лекарства и 
растителни екстракти. Член на БФС.

РАДЕВА, Николина Радкова, доктор, доцент
Катедра по медицина на бедствените ситуации и морска медицина, ФОЗ
Родена на 7.07.1983 г. Завършва Пета езикова гимназия „Йоан Екзарх“ – Варна, 
с френски език (2002). През 2008 г. става магистър по корпоративни финанси 
в ИУ-Варна, а през 2012 г. завършва магистратура по здравен мениджмънт 
в МУ-Варна. Експерт в отдел „Международни проекти и програми“ на 
МУ-Варна (2012–2015). От май 2015 г. след участие в конкурс е избрана и 
назначена за асистент по медицина на бедствените ситуации в Катедра 
„Хигиена, медицина на бедствените ситуации и епидемиология“. През април 
2018 г. защитава дисертационен труд на тема „Превенция на стреса като 
значим проблем за групи в риск при бедствени ситуации“ в МУ-София, като 

придобива ОНС „доктор по медицина на бедствените ситуации“. След създаването на Катедра 
„Медицина на бедствените ситуации и морска медицина“ през януари 2017 г. заема длъжността 
„ “. Участва в създаването на Университетски център по морско здравеопазване към Факултета 
по обществено здравеопазване и от 13 март 2019 г. е негов координатор. От октомври 2019 г. 
заема академичната длъжност „доцент“ по специалност „Медицина на бедствените ситуации“. 
Основните и научни разработки са в областта на медицината на бедствените ситуации: Анализи 
на определения и основни термини, употребявани в медицината на бедствените ситуации и 
други сродни дисциплини. Класификации. Основни характеристики на бедствените ситуации; 
Химически аварии и последици за Варненска област, предизвикващи здравни и екологични 
проблеми; Мениджмънт, планиране и организация на защитата на населението при бедствени 
ситуации; Медико-географска характеристика на екокатастрофи и последици – направени са 
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задълбочени проучвания на наводненията, пожарите, земетресенията и др. бедствени ситуации; 
Психологични проблеми (стрес) при бедствени ситуации и др. Има над 80 участия в български 
и международни научни форуми, доклади и публикации на български и английски език. Издава 
монография на тема „Актуални аспекти на защитата на населението при бедствени ситуации“ 
(2019). Участва в редица национални и международни проекти и програми. Член на Съвета за 
сътрудничество с научната и академичната общност към председателя на Държавна агенция 
„Безопасност на движението по пътищата“ от страна на МУ-Варна. От септември 2020 г. е 
избрана за касиер и член на УС на БНДОЗ. Други членства: Френско дружество по медицина на 
катастрофите, Съюз на учените – клон Варна, Дружество на инвалидите – Варна.

РАДКОВ, д-р Иван Василев, асистент
Катедра по здравни грижи, Филиал Сливен, асистент по дисциплините 
„Акушерство“ и „Гинекология“ за специалностите „Медицинска сестра“ и 
„Акушерка“ (2016–2020)

РАДКОВ, д-р Йордан (Й. Р. Димитров), д.м., доцент
УС по белодробни болести и алергология, Първа катедра по вътрешни 
болести, ФМ, ръководител на Клиниката по пневмология и фтизиатрия в 
УМБАЛ „Св. Марина“ (2013–2020)
Роден на 17.01.1954 г. във Варна. Завършва медицина във Варна (1980) 
с отличен успех. Придобити специалности – вътрешни болести (1985) 
и пневмология и фтизиатрия (1987). През 1995 г. след успешно защитен 
дисертационен труд му е присъдена научна степен „доктор по медицина“. 
На работа в МУ-Варна от 1981 г. като асистент, ст. асистент, гл. асистент 
в Клиниката по пневмология и фтизиатрия, а от 2003 г. – като доцент. От 
2013 г. – ръководител на същата клиника. 2006–2008 г. е зам.-председател 

на Общото събрание на Факултета по медицина, а 2008–2019 е председател на същото. Член на 
БДББ и на Европейската респираторна асоциация. Основните му научни интереси са в областта 
на белодробните инфекции и обструктивните белодробни заболявания. Има над 100 научни 
публикации и над 60 участия в международни и национални научни конгреси и симпозиуми. 
Носител на награда „Варна“ 2019 за цялостна научноизследователска, преподавателска и лечебна 
дейност в областта на пневмологията и фтизиатрията. Ръководител е на две успешно защитени 
докторски дисертации.

РАДКОВА, д-р Диана Миленова, д.м., доцент 
УС по инфекциозни болести и паразитология, Катедра по инфекциозни 
болести, паразитология и дерматовенерология, ФМ 
Родена на 10.11.1954 г. в Разград. Завършва Първа езикова гимназия – Варна, 
с немски език и медицина във ВМИ-Варна (1979). Асистент към Катедрата 
по инфекциозни болести и епидемиология на МУ-Варна (1983). Придобита 
специалност – инфекциозни болести (1988). През януари 2015 г. успешно 
защитава дисертация на тема „Психологичен баланс на хоспитализирания 
пациент с инфекциозна болест“, за което и е присъдена научна степен „доктор“, 
а през юли същата година получава научно звание „доцент“. През целия си 

трудов път доц. Радкова усъвършенства своите знания и умения: участва в специализиран курс 
по абдоминална ехография; курс за одитор по Наредба 18; курс по EFQM модел. Доц. Радкова 
е републикански консултант по инфекциозни болести за Североизточна България. Има над 26 
публикации и участия в научни форуми. Професионалните и научните и интереси са в различни 
направления на инфектологията. Най-многобройни и задълбочени са проучванията и върху 
психосоматиката на инфекциозно болния пациент. През 2020 г. получава отличие и грамота от 
БЛС в категорията „Борба с пандемията COVID-19“. Член на БДИД и БЛС.
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РАДОЙНОВА, д-р Добринка Демирева, д.м., професор
УС по съдебна медицина и деонтология, Катедра по обща и клинична 
патология, съдебна медицина и деонтология, ФМ
Родена на 19.06.1952 г. във Варна. Завършва МГ и медицина във Варна 
(1976). Придобита специалност – съдебна медицина (1980). Асистент в 
Катедрата по патоанатомия на МУ-Варна (март 1977), а от декември 1977 – 
асистент в Катедрата по съдебна медицина и деонтология. Защитава ОНС 
„доктор“ (2002) на тема „Определяне на човешкия ръст по дългите кости на 
крайниците в съдебната медицина и в антропологията“. Избрана за доцент 
(2005). От същата година е ръководител на Катедрата по съдебна медицина, 

а от 2007 г. – ръководител на Учебно-научния сектор по съдебна медицина и деонтология към 
Катедра „Обща и клинична патология“ и началник на клиника към УМБАЛ „Св. Марина“. През 
2006 и 2011 г. е национален консултант по съдебна медицина. 2016 г. е избрана за професор. 
Научни интереси: съдебна антропология, експертизи при ПТП, непредпазливи медицински 
действия (т.нар. лекарски грешки), деонтология и др. Има над 160 публикации, 146 участия в 
конференции и конгреси. Издадени книги: „Съдебноостеологична експертиза“ (с Й. Йорданов, 
2003); „Ръководство за практически упражнения по съдебна медицина“, 2006 (съавт.); „Оглед на 
пътнотранспортно произшествие“, 2007 (с М. Серафимов); „Съдебномедицинска експертиза“ 
(теоретико-правни и практико-приложни проблеми), 2011 (съавт.); „Практикум по съдебна 
медицина“ (съавт.). Монографии: „Лекарски грешки. Съдебномедицинска гледна точка“, 2013; 
„Професионална непредпазливост в медицината. Лекарски грешки – 2“, 2014. Ръководител на 
5-има докторанти и 9-има дипломанти. Обучение на магистрати, Камара на следователите, 
разследващи полицаи и лекарски сдружения по експертни и деонтологични въпроси. Хоноруван 
преподавател по съдебна медицина и съдебномедицинска експертиза във ВСУ „Черноризец 
Храбър“ от 2006 г.

РАДУКАНОВА, Златка Янева, преподавател
УС по физическо възпитание и спорт, Департамент по чуждоезиково 
обучение, комуникации и спорт
Родена на 20.07.1969 г. във Варна. Майстор на спорта по лека атлетика. 
Национална състезателка в дисциплините 100 и 200 м гладко бягане и троен 
скок. Многократна републиканска и балканска шампионка, участничка 
във всички европейски и световни първенства (1994–1997), както и на 
три студентски универсиади. Най-добрите и постижения са пето място на 
Световното първенство в зала (Барселона-1995), второ място на Студентската 
универсиада (Фукуока-1995), трето място на Европейското първенство в 
зала (Стокхолм-1996) и участничка на Олимпийските игри (Атланта-1996). 

Завършва НСА „Васил Левски“ – София (1997). Придобита специалност – треньор по лека 
атлетика и учител по физическо възпитание и спорт. От 2003 до 2019 г. е учител по физическо 
възпитание и спорт във Видин, а с треньорска дейност се занимава от 2017 г. в СК „Радуканови“ 
– Видин. От 2019 г. е преподавател в МУ-Варна и има едно участие в научна конференция и две 
публикации в областта на спорта.

РАДУШЕВА, Поли Диянова, асистент
Катедра по физика и биофизика, ФФ
Родена през 1985 г. в Шумен. Придобива магистърска степен по астрофизика, 
метеорология и геофизика в СУ „Св. Климент Охридски“ (2009). Докторант 
към Катедра „Физика и биофизика“ на МУ-Варна.
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РАЗБОЙНИКОВ, д-р Светозар Станков, професор
Основател и пръв ръководител на катедрата по вътрешни болести на МУ-
Варна
Роден е на 12.11.1911 г. в гр. Пловдив. Завършил е гимназия в Свиленград и 
медицина във ВМИ-София през 1938 г. Придобити специалности – вътрешни 
болести и нефрология. Специализирал е в Прага и Москва. Работил е като 
участ. лекар в с. Добромирка, Севлиевско (1939-1944). Избран е за асистент 
в Катедрата по терапия на вътрешни болести на ВМИ-София през 1945 г. 
Хабилитиран като доцент (1962) и професор (1967). Основател е и пръв 
ръководител на катедрата по вътрешни болести (факултетска терапия) на 

МУ-Варна (1962-1971). От 1971 г. е зам.-директор на Института по хигиена, охрана на труда и 
професионални болести и ръководител на клиниката по проф. болести на Института в София 
(1971-1972), зам.-директор на Института по нефрология, урология и хемодиализа на МА-София 
и ръководител на Катедрата по нефрология до пенсионирането си (1972-1976). Основните научни 
проблеми, които разработва са в областта на нефрологията и ревмокардиологията (хипертонична 
болест, атеросклероза, колагенози, хиперлипидемии, ХБН при възрастни). Под негово научно 
ръководство са защитени 3 кандидатски дисертации (д-р Д. Ненов, д-р Х. Капонов, д-р Шипков) и 
са хабилитирани 5 негови научни сътрудници (проф. Капонов, проф. Ненов, проф. Златанов, доц. 
Стаменов, проф. Шипков). Редактор и съавтор е на 10 монографии (”Гликопротеини”, “Синдроми 
и рядко диагностирани болести”, “Гранични състояния в медицината”, “Сателитни нефропатии” 
и др.) и 10 учебници и ръководства по вътрешни болести, нефрология, кардиология и трудова 
експертиза, между които и първото издадено в България ръководство по “Общи грижи за болния” 
за средните медицински училища. Бил е дългогодишен председател на научното дружество на 
интернистите във Варна и в София, почетен член и член на ръководството на СНМД, почетен 
член на научното дружество по нефрология и на лигата за хипертония. Член на дружеството по 
ревматология и остеопороза. Редовен член е на Българската нацонална академия по медицина.

РАЙКОВ, д-р Димитър Иванов Райков, д.м.н., професор
Катедра по ортопедия и травматология, ФМ
Роден през 1963 г. Завършва Първа езикова гимназия с преподаване на 
английски език – Варна, (1982). След отбиване на редовната си военна 
служба постъпва като студент по медицина в МУ-Варна (1984–1990). След 
дипломирането си започва лекарска практика в селски здравен участък 
(1990–1991) като общопрактикуващ лекар. В периода 1992–1994 г. е ортопед-
травматолог в Четвърта и в Курортна поликлиника - Варна. Постъпва на 
работа в Окръжна болница – Варна, Спешен център, като ортопед-травматолог 
(1995). 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. 
Успешно защитава дисертация на тема „Екстракорпорална шоково-вълнова терапия при лечение 
на травми и заболявания на крайниците“ и придобива научна степен „доктор“ (2008). Хабилитиран 
като доцент към Катедрата по ортопедия и травматология на МУ-Варна (2010). Основните му 
професионални интереси и специализации 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. Член 
на Българската ортопедично-травматологична асоциация (ВОТА) 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 списание „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 ръката (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 
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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 детската онкохематология, образната сцинтиграфска и ехографска диагностика в ортопедията 
и травматологията, хирургия на ръка, глезен и ходило. Като научен ръководител по акредитирана 
докторска програма по ортопедия и травматология е спомогнал за успешните защити на 5-има 
докторанти, а понастоящем ръководи 6-има. 

РАЙКОВА, д-р Марийка Кирова, д.м., гл. асистент
Катедра по детски болести, МУ-Варна
Родена е на 25.10.1943 г. във Варна. Завършила е гимназия във Варна и медицина във Варна през 
1968 г. Придобита специалност – педиатрия. Специализирала е в София и Братислава. Работила е 
като ординатор в детско отделение на Окръжна болница – Добрич (1969-1972). Била е асистент в 
катедрата по детски болести на МУ-Варна от 1972 г. до пенсионирането си през 2001 г. Защитила 
е кандидатска дисертация през 1989 г. на тема: “Заболявания на отделителната система в 
детската възраст” (научен ръководител доц. И. Кръстева). Основните й научни разработки са по 
проблемите на кърмаческата възраст и детската нефрология. Член е на дружествата по педиатрия 
и по нефрология и на Европейското дружество по хемодиализа и бъбречна трансплантация.

РАЙКОВА, Петя Георгиева, старши преподавател 
Катедра по славянски езици и комуникации, Департамент по чуждоезиково 
обучение, комуникации и спорт 
Родена на 2.12.1957 г. в Пазарджик. Завършва българска филология в ШУ 
„Еп. Константин Преславски“ и следдипломна квалификация в СУ „Св. Кл. 
Охридски“. Магистър по българска филология, специалист по български 
език и литература и руски език. Съавтор на два учебника по български език 
за чуждестранни студенти. Има над седем публикации.

РАЙНОВ, д-р Стефан Николов, ст. асистент
Катедра по психиатрия и медицинска психология
Роден е на 17.01.1947 г. във Варна. Завършил е гимназия във Варна и медицина във Варна през 1971 
г. Придобита специалност – психиатрия. Специализирал е в София. Работил е като участъков 
терапевт в Силистра (1974-1977) и ординатор в Психиатрична болница-Варна (1977-1981). От 
1981 г. е избран за асистент в Катедрата по психиатрия и медицинска психология. Основните му 
научни разработки са в областта на физиотерапията на психичните заболявания.

РАЙНОВА, Валентина Ангелова, старши преподавател
Катедра по западни и класически езици, Департамент по чуждоезиково 
обучение, комуникации и спорт 
Родена на 15.07.1955 г. в Русе. Завършва английска гимназия във Варна (1974) 
и английска филология във ВТУ (1978). От 1978 до 1990 г. е преподавател 
по английски език в Първа езикова гимназия – Варна. От 1990 до 2008 – 
асистент, ст. асистент, гл. асистент (от 1996), преподавател по английски 
език и обучител на учители по английски език в Института за повишаване 
квалификацията на учителите – Варна, и преподавател по методика на 
ЧЕО на студенти английска филология – ШУ. Специализира в Денвър, 

Колорадо (1993), и многократно във Великобритания. Старши преподавател в Департамента 
по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт към МУ-Варна (2008–2018). Има близо 60 
публикации (сред които учебници по английски език за медици, английски език за дентални 
медици и английски език за акушерки) и близо 70 участия в научни конференции. Член на BETA-
IATEFL – международна асоциация на преподавателите по английски език.
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РАЙНОВА, д-р Елена Петрова, асистент
Клиника по анестезиология, реанимация и активно лечение, МУ-Варна
Родена е на 10.10.1947 г. в Пловдив. Завършила е гимназия в Пловдив и медицина във Варна през 
1971 г. Придобита специалност – анестезиология и реанимация (1977). Избрана е за стажант-
асистент (1972-1975) и редовен асистент от 1975 г. в клиниката по анестезиология, реанимация и 
активно лечение на МУ-Варна. Основните й научни разработки са по проблемите на лечението 
на болни в критично състояние.

РАЛЧЕВА, д-р Румяна Христова, гл. асистент
Катедра по детски болести, Медицински факултет-Добрич; Катедра по детски болести, МУ-
Варна
Роден е на 06.01.1953 г. във Варна. Завършила е гимназия във Варна и медицина във Варна 
през 1979 г. Придобита специалност – педиатрия (1986). Специализирала е в София. Работила 
е като педиатър в Окръжна болница – Търговище (1979-1980). Била е асистент в катедрата по 
детски болести на филиалния Медицински факултет-Добрич (1980-1987). От 1987 г. е асистент 
в Катедрата по детски болести на МУ-Варна. Основните й научни разработки са в областта на 
детската неврология и епилептология.

РАНГЕЛОВА, Жана Тодорова, д.ф., доцент 
УС по здравен мениджмънт, здравна и лекарствена политика, Катедра по 
икономика и управление на здравеопазването, ФОЗ
Родена през 1954 г. в гр. Маджарово, Хасковска област. Завършва СУ „Св. 
Климент Охридски“ – философия със специализация социология (1977). 
Доктор по философия от 1989 г. Доцент по философия на културата, 
политиката, правото и икономиката в МУ-Варна, Катедра по икономика 
и управление на здравеопазването (2005). Основните и професионални 
и научни интереси са в областта на управление на човешките ресурси, 
мениджмънт на конфликтите и социология в здравеопазването. Член на 

СУБ–Варна, експерт-оценител в ежегодния конкурс за най-добра дипломна работа на НТС-
Варна и Община Варна и зам. гл. редактор на сп. „Здравна икономика и мениджмънт“. Има към 
70 публикации и над 20 участия в научни конференции и конгреси. Под нейно ръководство са 
защитени над 50 дипломни работи в магистърските програми на ФОЗ. Курсов ръководител е на 
магистърските програми по здравен мениджмънт и здравен мениджмънт и медико-социални 
грижи (2-ри курс).

РАНГОЧЕВ, д-р Борислав Божидаров, асистент
Катедра по консервативно зъболечение и орална патология, ФДМ 
Роден на 31.03.1979 г. в София. Завършва дентална медицина във ФДМ, 
МУ-Пловдив (2003). От 2010 г. е асистент в Катедра „Консервативно 
зъболечение и детска дентална медицина“ към ФДМ на МУ-Варна, а от 2013 
г. – в новосформираната Катедра „Консервативно зъболечение и орална 
патология“. Придобива специалност „Оперативно зъболечение и ендодонтия“ 
(2015). Има 4 участия в научни конгреси и практически курсове в областта 
на естетичните възстановявания с композитни материали във фронталната 
област. Член на БЗС, Българското общество по пародонтология и орална 
имплантология, Българската академия по естетична дентална медицина. 

РАЧЕВ, д-р Константин Радков, гл. асистент
Катедра по психиатрия и медицинска психология
Роден е на 28.08.1949 г. във Варна. Завършил е медицина във Варна (1973). От 1976 г. е асистент 
в Катедра по психиатрия и медицинска психология при МУ-Варна. Придобита специалност 
по психиатрия (1979), квалификация по здравен мениджмънт от Асоциацията на болницата в 
Швейцария (1998), здравен мениджмънт от МУ-Варна (2002). Има над15 публикации и участия 
в научни конгреси. Основни научни разработки са в областта на сексологията и съдебната 
психиатрия. 
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РАЧЕВ, д-р Росен Иванов, асистент 
УС по хематология, Втора катедра по вътрешни болести, ФМ
Роден през 1956 г. във Варна. Завършва с отличие медицина в МУ-Варна 
(1982). Има придобити специалности по вътрешни болести и клинична 
хематология. Основните му професионални и научни интереси са в областта 
на малигнени лимфоми, остра левкемия и миелодиспластични синдроми. С 
неговото активно участие е създадена асоциация „Малигнени лимфоми“. Има 
над 35 научни публикации и участия в над 20 международни и национални 
научни конференции и конгреси. Член на Българското хематологично 
дружество и Европейската хематологична асоциация.

РАЧЕВ, Йордан Руменов, преподавател 
Катедра по славянски езици и комуникации, Департамент по чуждоезиково 
обучение, комуникации и спорт 
Роден на 16.06.1986 г. във Варна. Завършва Националната гимназия за древни 
езици и култури „Константин-Кирил Философ“ в София. Дипломира се в 
СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Българска филология“ (2010). 
Отново там защитава магистърска степен „Български език за чужденци“. 
Преподавател в МУ-Варна от 2019 г. Публикации: Съвременни дигитални 
методи за обучението по български език като чужд – сборник с доклади от 
IX международна конференция „Наука и образование в дигиталната ера“ 
(2020).

РАЧЕВА, д-р Стефка (С. Р. Рашкова), д.м., доцент
Катедра по дерматовенерология, МУ-Варна
Родена е на 24.02.1950 г. в гр. Попово, Търговище. Завършва медицина във ВМИ-Варна (1974). 
Асистент в Катедрата по кожни болести (1975-1978). Защитава дисертационен труд на тема 
„Проучване върху някои страни на етиологията и патогенезата на хроничната уртикария” 
и придобива научна степен „доктор по медицина”. Лекар-ординатор, ръководещ Сектора по 
алергични и професионални заболявания към ДПКВО в Клиниката по кожни болести (1979-
1984). Главен асистент (1985) и доцент (2010). Основните й научни разработки са в областта на 
алергодерматозите: етиология на дерматит - екзема, уртикария, медикаментозни ерупции на 
кожата, хронична неалергична уртикария. Член на БЛС, БДД, СУБ.

РАЧЕВА, Теменуга Петрова, химик, асистент
Катедра по медицинска физика, химия и биология, МУ-Варна
Родена е на 21.03.1971 г. във Варна. Завършила е Техникум по индустриална химия в Свищов и 
химия в Пловдивския университет през 1995 г. Придобита специалност – Химия и опазване на 
околната среда. Работила е като химик в лаборатория “Хранителна токсикология” на ХЕИ-Варна 
(1996-1999). Избрана е за асистент в Учебно-научния сектор по медицинска химия на Катедрата 
по медицинска физика, химия и биология на МУ-Варна през 1999 г.

РАЧОВСКА, Йоанна Кирилова, преподавател
Катедра по западни и класически езици, Департамент по чуждоезиково 
обучение, комуникации и спорт 
Родена на 26.07.1981 г. във Варна. Завършва „Английски език и литература“ в 
Американския университет в България (бакалавър) и „Английска филология“ 
в ШУ „Еп. Константин Преславски“ (магистър). Преподавател по английски 
език за медицински цели в ДЧОКС (2007–2018). Има научни разработки в 
областта на комуникативната компетентност и преподаването на чужд език 
за специални цели.
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РАШЕВА, д-р Ния Йолкова, д.м., гл. асистент
Катедра по педиатрия, ФМ 
Родена на 2.04.1978 г. Завършва медицина в МУ-Пловдив (2004) с отличен 
успех. От 2012 г. е ординатор в Трета детска клиника към УМБАЛ „Св. 
Марина“, понастоящем работи към Втора детска клиника като педиатър, 
детски гастроентеролог. През 2013 г. придобива специалност педиатрия, а 
от 2016 г. – детска гастроентерология. Назначена за редовен асистент към 
Катедрата  по педиатрия (2013). Зачислена за докторант към катедрата (2017) 
на тема „Възможностите на мултиканалната интралуменна рН-метрия с 
импеданс при диагностика и лечение на гастроезофагеалната рефлуксна 

болест в кърмаческа възраст“, като през януари 2018 г. провежда успешната и защита. От 2018 
г. е назначена като гл. асистент към Катедрата по педиатрия. Има участия в международни 
и национални конгреси в областта на педиатрията и детската гастроентерология, както и 
публикации в рецензирани български и международни научни издания. Основните и интереси 
са в областта на рефлуксната болест, киселинно-свързана болест, целиакия, хепатити в детска 
възраст и др. Член на БЛС, БПА, Дружеството по детска гастроентерология, хепатология и 
хранене и Дружеството по генетика.

РЕЗНИК, д-р Игор Борисович, д.м.н., гост-професор
Катедра по медицинска генетика, ФМ 
Роден през 1952 г. в Одеса (Украйна). Завършва медицина с отличие 
във  ВМИ-Одеса (1975). Работи в Института по педиатрия, Академията 
на медицинските науки на Съветски съюз (Москва) (1976–1993). Има 
специалност по педиатрия (1978) и по алергология и клинична имунология 
(2000). Защитава дисертации за придобиване на научна степен „кандидат 
на медицинските науки“ (1981) и „доктор на медицинските науки“ 
(1988). Ръководител на Катедрата по имунология в Научния институт по 
педиатрична хематология, онкология и имунология в Москва (1993–2003), 

сътрудник в Департамента по костномозъчна трансплантация и имунотерапия на рака в Израел 
в Университетски медицински център „Хадаса“ от 2000 г., ръководи своя научна лаборатория в 
Университета Hebrew (Йерусалим) от 2007 г. Професор по педиатрия в МУ-Москва от 2000 г. и 
професор на Евритския университет в Йерусалим, Израел, от 2011 г. Гост-професор в Центъра по 
транслационна медицина и клетъчна терапия в МУ-Варна от 2015 г. и понастоящем. Основните 
му научни интереси са в областта на биологията и клиничното приложение на трансплантация 
на хематопоетични и мезенхимни стволови клетки. Специализира имунология в Италия, 
САЩ, Израел, Франция. Научен ръководител на десетки студенти и научни изследователи 
(магистри, докторанти и постдокторанти) от Израел, Индия и Русия. Член на редколегия на 
списание, рецензира в няколко научни списания. Член на Медицинската асоциация на Израел 
и на Обществото по костномозъчна трансплантация. Член на Научния комитет по първични 
имунодефицити на СЗО (1994–1998).

РИЗОВА, д-р Мария Николова, асистент
Катедра по хирургични болести, ФМ
Родена на 19.08.1938 г. във Варна. Завършва медицина във ВМИ-Варна през 1968 г. Асистент в 
Клиниката по детска хирургия на МУ-Варна (1970–1977).

РОМАНОВА, д-р Христианна Ангелова, д.м.н., професор 
Катедра по медицина на бедствените ситуации и морска медицина, ФОЗ
Завършва медицина във ВМИ-Варна (1979). Работи като участъков терапевт в 
Добрич, от 1980 г. е асистент в сектор „Медико-санитарна защита“. Придобива 
специалност „Организация на медико-санитарната защита“, приравнена 
на „Медицина на бедствените ситуации“ (1985). Защитава дисертационен 
труд на тема „Бедствени ситуации във Варненски регион и възможни 
хигиенно-епидемиологични проблеми“ (2005). Хабилитирана и назначена за 
ръководител на УС „Медицина на бедствените ситуации“ (2008). Основните 
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и научни разработки са проучвания на здравните и екологичните 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 и др. От 1987 г. работи и по проблемите на хората с увреждания. 
Разработва национален „Концептуален модел за мониторинг и оценка на общественото мнение 
за защита при бедствени ситуации“, създава „Семеен хигиенно-противоепидемичен пакет“, 
участва в сдружение „Заедно срещу бедствията“, включващо медицински услуги за инвалиди и 
др. Проф. Романова е търсен консултант от служителите на ПБЗН – Община Варна, РЗИ, БЧК, 
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Русенския университет „Ангел Кънчев“, ВСУ „Черноризец Храбър“ – 
Варна, Дружеството на инвалидите – Варна, и др. по въпроси, свързани с бедствените ситуации. 
През януари 2017 г. е определена със заповед на министъра на здравеопазването за национален 
консултант по медицина на бедствените ситуации (на катастрофите). От 2019 г. е член на 
Експертния съвет по медицинската специалност „Медицина на бедствените ситуации“ към 
министъра на здравеопазването. През март 2020 г. придобива научна степен „доктор на науките“ 
с дисертационен труд на тема „Защита на населението при наводнения във Варненска област“. 
Ръководител е на двама докторанти, защитили докторска степен, и един в предзащита. Автор 
е на над 120 научнопрактически разработки и публикации, 4 монографии, 2 терминологични 
речника, 2 учебни пособия и 6 учебника. Има над 150 участия в регионални, национални и 
международни конгреси и конференции. Участва в специализирани курсове и семинари в Бордо 
(Франция), Киев (Украйна), Москва, София и Варна. Член на БЛС, Българското дружество по 
медицина на катастрофите, Дружеството по медицинска география, СУБ.

РОХОВА-ЙОРДАНОВА, Мария Димитрова, д.и., доцент
Катедра по икономика и управление на здравеопазването, ФОЗ 
Родена през 1976 г. в София. Завършва с отличие Първа езикова гимназия – 
Варна. През 1999 г. се дипломира като бакалавър по маркетинг и мениджмънт 
(1999), а през 2000 г. придобива магистърска степен по стопанско управление 
в Икономическия университет – Варна (2000). След спечелен конкурс заема 
академичната длъжност „асистент“ към Катедрата по здравен мениджмънт 
в МУ-Варна (2002). Има придобита специалност „Медицинска информатика 
и здравен мениджмънт“ (2006). Защитава докторска дисертация в ИУ-Варна 
(2015). Заема академичната длъжност „доцент“ по научна специалност 

„Организация и управление извън сферата на материалното производство (в здравеопазването)“ 
(2016). Избрана е за ръководител на УС „Здравен мениджмънт, здравна и лекарствена политика“ 
(2017) и за ръководител на Катедрата по икономика и управление на здравеопазването (2019). 
От 2020 г. е член на Контролния съвет на МУ– Варна. Основните професионални и научни 
интереси на доц. М. Рохова 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, от които 5 монографии, участия в над 
40 международни и национални научни конференции и конгреси. Член на редколегията на сп. 
„Здравна икономика и мениджмънт“. Участва в няколко международни научни и експертни 
мрежи, както и в редица национални и международни научноизследователски и образователни 
проекти. Носител на колективна награда „Варна“ на Община Варна за 2013 г. в областта на 
социалните науки, на колективно отличие „Почетен знак със синя лента“ на МУ- Варна, на 
колективна грамота за високи научни постижения на СУБ за 2019 г. и на индивидуална награда 
на ФОЗ към МУ-Варна за научни постижения в сферата на общественото здравеопазване. Член 
на БНДОЗ и СУБ.

РУСЕВ, д-р Веселин Колев, д.м., доцент
Катедра по микробиология и вирусология, ФМ 
Роден на 8.09.1943 г. в с. Становец, Шуменско. Завършва гимназия в 
Ивайловград и медицина в МУ-Варна (1969). Придобита специалност – 
микробиология и вирусология. Специализира в Хайделберг (Германия), 
Москва и Израел. Работи като анестезиолог в Общинската болница – Нови 
пазар (1969–1972). Асистент в Катедрата по микробиология и вирусология на 
МУ-Варна (1973). Хабилитиран като доцент (1990). Ръководител на катедрата 
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от 1996 г. Защитава кандидатска дисертация през 1982 г. на тема „Проучване сорбционните 
свойства на природни минерални сорбенти в динамични условия спрямо някои ДНС и РНК 
вируси“ (научен ръководител проф. Г. Капрелян). Научните му разработки са свързани главно 
с проблемите на антигенната изменчивост на грипните вируси в Североизточна България. 
Съавтор е на „Ръководство на практически упражнения по микробиология“ под редакцията 
на Г. Митов (1983 и 1990 г.), „Ръководство за практически упражнения по микробиология“ – 
под редакцията на проф. Г. Капрелян и Ю. Дочева (1994–2000) и „Медицинска микробиология“ 
(учебник). Участва в Европейското дружество по клинична вирусология за бързи диагнози на 
вирусните инфекции.

РУСЕВ, д-р Росен Димитров, асистент
Катедра по ушни, носни и гърлени болести, Медицински факултет – Добрич
Роден е на 24.01.1948 г. в Добрич. Завършил е гимназия в Добрич и медицина във Варна през 1974 
г. Придобита специалност –оториноларингология. Специализирал е в София. Работил е като 
участъков лекар в с. Росица, Добричко (1975-1979). Бил е асистент в Катедрата по ушни, носни и 
гърлени болести на филиалния Медицински факултет – Добрич (1979-1987).

РУСЕВ, д-р Юри Неделчев, асистент
УС по УНГ болести, Катедра по неврохирургия и УНГ болести, ФМ 
Роден на 22.01.1962 г. във Варна. Завършва средно образование в Първа езикова гимназия – Варна. 
Завършва медицина през 1989 г. в МА-София. Придобита специалност – оториноларингология 
(1994). Професионалния си път на лекар започва през 1989 г. като УНГ ординатор в Районната 
болница – Провадия. УНГ ординатор в Спешния център на Окръжна болница – Варна (1991–
1995). Асистент към Катедрата по УНГ болести към ВМИ-Варна от 1995 г., гл. асистент (2005–
2011). Основните му интереси и разработки са в областта на ларингологията и УНГ онкологията.

РУСЕВА, Ваня, зъботехник
Катедра по дентално материалознание и пропедевтика на протетична дентална медицина, 
ФДМ 
Родена на 20.03.1979 г. Завършва специалност,,Зъботехника“ в МК, МУ-Варна (2001). Работи в 
частна зъботехническа лаборатория (2004–2020). От 2020 г. е зъботехник в медико-техническа 
лаборатория към ФДМ. От септември 2020 г. се обучава в специалност,,Управление на здравните 
грижи“ при МУ-Варна за придобиване на ОКС,,бакалавър“. Член на БСЗ.

РУСЕВА, д-р Иванка Маринова, гл. асистент
Катедра по детски болести, МУ-Варна
Родена е на 28.11.1940 г. в с. Щипско, Варненско. Завършила е гимназия във Вълчи дол и 
медицина в София през 1965 г. Придобита специалност – педиатрия (1975). Специализирала е в 
София. Работила е като участъков лекар в с. Сребърна, Силистренско (1965-1969) и ординатор в 
детско отделение на Окръжна болница-Добрич (1969-1971). Завършила е клинична ординатура 
в Катедрата по детски болести на МУ-Варна (1972-1975). От 1975 г. до пенсионирането си 
през 1997 г. е асистент в катедрата. Основните й научни разработки са в областта на детската 
гастроентерология. Член е на Българското дружество по педиатрия. Основател и председател 
на Гражданското дружество “Детско хранене”-Варна, целта на което е да обедини усилията на 
педиатри и родители за правилно, рационално и диетично хранене на децата (1997).

РУСЕВА, Десислава Валентинова, д.пс., гл. асистент 
Катедра по логопедия и медицинска педагогика, ФОЗ 
Родена във Варна. Завършва бакалавърска степен по психология и 
магистратура „Психология и психопатология на развитието“. През 2006 
г. се сертифицира за позитивен психотерапевт. Придобива специалност 
„Клинична психология“ (2012). Клиничен психолог в психиатричната 
клиника на УМБАЛ „Св. Марина“ и последователно е асистент и гл. асистент 
по медицинска психология в Катедрата по психиатрия и медицинска 
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психология на МУ-Варна (2006–2018). Защитава докторат по психология на тема „Специфика 
на психологичното консултиране в зависимост от реакциите при загуба поради смърт“ (2013). 
Ръководител-специализация по специалност „Клинична психология“ (2014–2017). От октомври 
2018 г. е част от екипа на Факултета по обществено здравеопазване, Катедра „Здравни грижи“, УС 
„Управление на здравните грижи и логопедия“. От декември 2019 г. е гл. асистент в Катедрата по 
логопедия и медицинска педагогика. Професионалните и интереси са в областта на когнитивните 
науки, невропсихологията, психодиагностиката, психотерапията. Член на Дружеството по 
позитивна психотерапия – България; The European Public Health Association; БНДОЗ; БАОЗ.

РУСЕВА, Пролет Тодорова, гл. асистент 
Катедра по физика и биофизика, ФФ 
Родена на 24.11.1952 г. във Варна. Завършва езикова гимназия във Варна 
и физика в Софийския университет (1975). Придобита специалност – 
медицинска физика. Специализира в София. Работи като физик в Катедрата 
по медицинска физика на МУ-Варна (1975–1979). Асистент в катедрата 
(1979). Основните и научни разработки са в областта на диелектрофорезата.

РУСИНОВ, д-р Евгени Благоев, д.м., гл. асистент 
УС по гастроентерология, хепатология и хранене, Втора катедра по вътрешни болести, ФМ 
Роден на 13.03.1941 г. във Варна. Завършва гимназия и медицина във Варна (1967). Придобити 
специалности – вътрешни болести (1971) и гастроентерология (1979). Клиничен ординатор в 
Катедрата по вътрешни болести и терапия на МУ-Варна (1968–1971) и терапевт и председател на 
ТЕЛК в Окръжна болница – Търговище (1971–1973). Асистент в Катедрата по вътрешни болести 
– Клиника по гастроентерология на МУ-Варна (1973–1995). Защитава кандидатска дисертация 
(1984) на тема „Клинично значение на някои показатели на хуморалния и клетъчния имунитет 
при чернодробни заболявания“ (научен ръководител проф. К. Койчев). Умира през 1995 г.

САВОВ, д-р Людмил Андреев, гл. асистент 
УС по нефрология, хемодиализа и токсикология, Втора катедра по вътрешни 
болести, ФМ
Роден на 22.05.1953 г. във Варна. Завършва МУ-Варна (1977), след което 
работи като ординатор във вътрешно отделение на Окръжна болница – 
Добрич, филиал на МУ-Варна. От 1986 г. до смъртта си през 2015 г. работи 
последователно като асистент, ст. асистент и гл. асистент в Клиниката по 
нефрология и диализа при УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. Има придобити 
специалности по вътрешни болести и нефрология.

САВОВ, д-р Руслан Иванов, д.м., доцент
Катедра по психиатрия, ФМ; Ръководител на Катедра по психиатрия в МФ - Добрич 
Роден е на 16.04.1953 г. в Провадия. Завършил е Немска езикова гимназия във Варна и медицина 
в МУ-Варна през 1980 г. Придобита специалност – психиатрия (1984). Работил е като ординатор 
в Психиатрична болница – Добрич (1980-1981). Избран е за асистент в Катедрата по психиатрия 
на МУ-Варна през 1981 г. Хабилитиран като доцент през 1989 г. и е ръководител на Катедрата 
по психиатрия във филиала на МУ-Добрич (1989-1991). Защитил е кандидатска дисертация 
(1986) на тема: ”Епидемиологично проучване на невротичността сред работнически колективи” 
(научен ръководител проф. Вл. Иванов). Основните му научни разработки са по проблемите на 
психофармакологията и социалната психиатрия. От 1991 г. е на работа като психиатър в ЮАР.
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САВОВА, д-р Добромира Йорданова, д.м., гл. асистент 
Катедра по микробиология и вирусология, ФМ
Родена на 9.12.1988 г. в Добрич. Завършва медицина в МУ-Варна (2013). Започва 
работа в МБАЛ-Добрич в лабораторията по клинична микробиология (2013–
2015). Назначена като лекар специализант в лабораторията по клинична 
микробиология на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, и като асистент в Катедрата 
по микробиология и вирусология към МУ-Варна (2015). Успешно защитава 
дисертационен труд на тема „Микробиологични и молекулярно-генетични 
проучвания върху разпространението и механизмите на резистентност 
към бета-лактами и хинолони при клинично значими Enterobacter spp.“ 

(2019). Има над десет пълнотекстови публикации в български и чужди научни списания. 
Научните и професионалните и интереси са в областта на антибиотичната резистентност в 
клинично значими Грам-отрицателни бактерии. От ноември 2019 г. е гл. асистент. Същата година 
придобива специалност „Клинична микробиология“. Член на БЛС и Българската асоциация на 
микробиолозите.

САВЧЕВ, д-р Иван Христов, гл. асистент 
Катедра по ортопедия и травматология, ФМ
Роден на 18.01.1942 г. в с. Зафирово, Силистренско. Завършва гимназия в Тутракан и медицина 
във Варна (1967). Придобита специалност – ортопедия и травматология (1979). Работи като 
ординатор-хирург в Районната болница – Провадия (1967–1974). Асистент в Клиниката по 
ортопедия и травматология на МУ-Варна (1974–1993). Основните му научни разработки са 
посветени на дисталните бедрени фрактури. Началник на Спешния център към Окръжна 
болница – Варна (1993–2000), управител на Медицинския център към МБАЛ „Св. Анна“ – Варна 
(2000–2009). Член на Научното дружество по ортопедия и травматология.

САЛБАШЯН, д-р Милена Тодорова, асистент 
Катедра по фармакология, клинична фармакология и терапия, ФМ
Завършва медицина в МУ-Варна (1999). От 2015 г. е асистент в Катедрата 
по предклинична и клинична фармакология, по-късно получила 
името Катедра по фармакология и клинична фармакология и терапия. 
Специализира „Фармакология“ (2016). През 2019 г. е зачислена като 
докторант по научната специалност „Фармакология (вкл. фармакокинетика 
и химиотерапия)“. Има над 23 публикации и над 32 участия в научни 
конгреси и симпозиуми. Основните и научни разработки са в областта на 
експерименталното фармакологично изследване на психофармакологичните 

и органопротективните ефекти на биологично активни вещества от растителен произход на 
модели депресия, овариектомия, чернодробна токсичност, възпаление и метаболитен синдром. 
Член на Научното дружество по фармакология и клинична фармакология и на БЛС.

САЛИ, д-р Елия Юксел, асистент 
УС по нефрология, хемодиализа и токсикология, Втора катедра по вътрешни 
болести, ФМ 
Родена през 1990 г. в Силистра. Завършва МУ–Пловдив (2015). През 2016 г. е 
назначена в Клиниката по нефрология, а през 2017 г. е избрана за асистент към 
УС по нефрология, хемодиализа и токсикология. Член на БЛС и Българското 
дружество по нефрология.
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САЛИМ, Айше Сейхан, д.б., гл. асистент 
Катедра по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика, ФФ 
Родена през 1988 г. в Разград. Завършва ПУ „Паисий Хилендарски“, 
ОКС „бакалавър“, специалност „Молекулярна биология“ (2011), и ОКС 
„магистър“, специалност „Биофармацевтична биохимия“ (2013). ОНС 
„доктор“ придобива през 2017 г. в ПУ „Паисий Хилендарски“. От 2018 
г. е специализант по биохимия към Катедрата по биохимия, молекулна 
медицина и нутригеномика. Основните и професионални и научни интереси 
са в областта на биохимията, молекулярната биология, нутригеномика, 
ензимология и функционалните храни. Член на СУ-Варна, България, 

Европейската организация по нутригеномика (NuGO), Асоциацията на биохимичните катедри 
в България (АБКБ). Има 8 публикации, участва в 8 международни/национални научни конгреса. 

САНДУЛОВ, д-р Александър Максимов, асистент
УС по урология, Катедра по хирургични болести, ФМ 
Роден на 12.06.1977 г. в София. Завършва средното си образование в ПМГ 
„Гео Милев“ – Стара Загора (1996). Висшето си образование по медицина 
завършва в МУ-София (2002). През годините на следването си посещава 
кръжок по спешна хирургия в НИСМП „Н. И. Пирогов“ – София. Започва 
работа през 2003 г. като лекар ординатор в ЦСМП – Стара Загора. През 
2004 г. след конкурс зачислява специализация по урология в Клиниката по 
урология към УМБАЛ-Стара Загора. Притежава специалност по урология от 
2010 г., когато е и разпределен да работи в урологичното отделение на МБАЛ-

Бургас. През 2011 г. е назначен като лекар уролог в УМБАЛ-Стара Загора. От септември 2012 г. до 
настоящия момент е лекар уролог в Клиниката по урология към УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. 
Избран за асистент към Катедрата по хирургични болести, УС „Урология“ на МУ-Варна (2018). 
Допълнителни квалификации и курсове: трансуретрална хирургия, абдоминална ехография, 
диагностична и интервенционална лапароскопия в урологията (1. и 2. ниво), ПНЛ-проун, 
ESWL&RIRS – болница „Медикана“ – Анкара, Турция; supine PCNL & FIRS – Барселона, Испания; 
сакрална невромодулация – Антверпен, Белгия, и др. В момента разработва дисертационен труд 
на тема „Комплексен подход в диагностиката и лечението на усложнените обструктивни уропатии 
на горния уринарен тракт“. Автор е на доклади и публикации, свързани с дисертационна та тема. 
Член на БЛС, Българското урологично дружество, Европейската асоциация по урология.

САПУНДЖИЕВ, д-р Николай Руменов, д.м., доцент 
УС по УНГ болести, Катедра по неврохирургия и УНГ болести, ФМ 
Роден през 1972 г. във Варна. Завършва медицина в МУ-Варна с отличие 
през 1997 г. и „Превод и обработка на научна информация“ в ТУ-Варна. 
Специализира във Франция и Германия. Придобива специалност по УНГ 
болести през 2004 г. Стипендиант на DAAD, Philipps-Universität – Marburg, 
Германия, и Ernst Schering Foundation. Защитава дисертационен труд в 
Philipps Universität – Marburg с magna cum laude (научен ръководител проф. 
J.A.Werner). Магистър e по здравен мениджмънт. Завършва „Науки за гласа, 
речта и пеенето“ в Universidade de Coimbra, Португалия. Работи в Клиниката 

по УНГ болести на МБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ (2004–2006). От 2006 г. е асистент в МУ-Варна. 
От 2008 г. е първият преподавател по УНГ болести англоезично обучение. През 2013 г. е избран 
за доцент. От 2015 г. е ръководител на УНС по УНГ болести. През 2017 г. разработва и въвежда 
специалността „Фониатрия“ за „Логопедия“ на ФОЗ на МУ-Варна. Под негово ръководство 
защитава докторантура д-р П. Генова, д.м. Член e на множество международни и национални 
професионални и научни сдружения. Член на редакционна колегия/ревюър на (по азбучен ред): 
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. Има един регистриран 
Полезен модел. Публикации: вж. Pubmed, Researchgate и GoogleScholar.



337

САПУНДЖИЕВ, д-р Христо Иванов, д.м., доцент
УС по нефрология, хемодиализа и токсикология, Втора катедра по вътрешни 
болести, ФМ 
Роден на 10.02.1940 г. в Добрич. Завършва гимназия в Добрич и медицина 
през 1965 г. във ВМИ-София. Придобити специалности – вътрешни болести 
(1969) и нефрология (1975). Специализира в Париж (1998 г.) Работи като 
ординатор във вътрешно отделение на ОРКБ-Добрич (1965–1974). Асистент 
в Катедрата по нефрология на МУ-Варна (1974). Хабилитиран като доцент 
(1994), зав. отделение по нефрология, а от 2001 г. е ръководител на клиниката 
по нефрология, хемодиализа и токсикология. Защитава дисертация (1990) на 

тема „Проучване на диагностичната стойност на ултразвуковата диагноза при пиелонефрити, 
нефролитиази и бъбречна туберкулоза“ (научен ръководител проф. Д. Ненов). Съавтор е 
на монографиите „Ранна диагноза и лечение на бъбречните заболявания“, „Съвременна 
геронтонефрология“ и др. Член на СУБ, Балканския медицински съюз на франкофоните и на 
Световната нефрологична асоциация.

САПУНДЖИЕВА-НИКОЛОВА, д-р Мартина Сашева, асистент
Катедра по сърдечно-съдова хирургия и ангиология, ФМ 
Родена във Варна през 1985 г. Завършва Природо-математическата гимназия 
във Варна (2004) и МУ-Варна (2010). Работи в Клиниката по хирургия на 
МБАЛ „Св. Анна“ до 2012 г. От 2013 г. специализира в Клиниката по съдова 
хирургия на МБАЛ „Св. Анна“. От 2018 г. е с призната специалност по съдова 
хирургия. От 2019 г. работи в Клиниката по съдова хирургия и ангиология 
на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. Член на БНДСЕХА и на Европейското 
дружество по съдова хирургия. До 2020 г. изнася 2 научни доклада на 
български конгреси, конференции и симпозиуми и има 6 научни публикации 
в български списания.

СВАТОВСКИ, д-р Христо, асистент 
Катедра по хигиена и епидемиология, ФОЗ 
Един от първите избрани асистенти в новооткритата катедра по хигиена на МУ-Варна (1962–
1963). От 1963 г. преминава на работа в МА-София.

СВЕТЛОЗАРОВА, д-р Славена Георгиева, асистент
Катедра по консервативно зъболечение и орална патология, ФДМ 
Родена на 17.05.1991 г. във Варна. Завършва дентална медицина във ФДМ, 
МУ-Варна (2017). От 2018 г. е асистент към Катедра „Консервативно 
зъболечение и орална патология“ към ФДМ на МУ-Варна. Зачислена за 
редовна докторантура (2019). Член на БЗС.

СВЕЩАРОВ, д-р Васил Господинов, доцент
Декан на Факултет по дентална медицина (2006-2010)
Ръководител на Катедра по орална, лицево-челюстна хирургия, 
пародонтология и специална образна диагностика, Факултет по дентална 
медицина (2006-2012)
Завършва „Стоматология“ в Стоматологичен факултет – София (1987). 
През 1991 г. придобива специалност по хирургична стоматология (орална 
хирургия), през 2004 г. – специалност по лицево-челюстна хирургия, а през 
2005 г. – специалност по обща дентална медицина (обща стоматология). 
През 1996 г. изкарва 5-месечен групов курс за обучение по клинична 
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стоматология и индивидуален курс в Първа катедра по орална и лицево-челюстна хирургия във 
Faculty of Dentistry, Kyushu University, Япония. От 2005 г. е FACULTY MEMBER на АО по кранио-
максило-фациална хирургия. Ординатор е в хирургично отделение на Районна стоматологична 
поликлиника – Търговище (1987-1989), асистент е към Катедра по хирургична стоматология и 
лицево-челюстна хирургия с пластика в Стоматологичен факултет – София (1989-1994), старши 
асистент (1994-1999), главен асистент (1999-2006). От 2005 г. е хабилитиран от ВАК за научното 
звание „доцент“. Първи декан на Факултета по дентална медицина на МУ-Варна (2006-2010) и 
ръководител на Катедрата по орална, лицево-челюстна хирургия, пародонтология и специална 
образна диагностика в МУ-Варна (2006-2012). От 2005 г. е член на Факултетния съвет на Факултета 
по дентална медицина на Медицински университет – София. От 2015 г. е Национален консултант 
по орална хирургия. 

СВРАКОВА, д-р Лидия Георгиева, д.м., гл. асистент
Катедра по неврология, МУ-Варна
Родена е на 17.02.1960 г. във Варна. Завършила е езикова гимназия (немски език) във Варна и 
медицина в София през 1985 г. Придобита специалност – неврология. Специализирала е в София 
и Берн. Работила е като участъков терапевт в Р. болница – Провадия (1985-1987). От 1987 г. е 
редовен аспирант в Института по хигиена и проф. заболявания – София (1987-1991) и научен 
сътрудник в ЕМГ-лабораторията на клиниката по проф. заболявания – София (1991-1992). От 
1992 г. е асистент в Катедрата по неврология на МУ-Варна. Защитила е кандидатска дисертация 
през 1991 г. на тема:”Оценка на функционалното състояние на нервно-мускулната система 
при различни натоварвания чрез електромиографско, електроневрографско и механографско 
изследване” (научен ръководител ст. н. сътр. ІІ ст. д-р Н. Драганов). Член е на националните 
дружества по неврология, по електрофизиология и по главоболие и на Европейската федерация 
на неврологичните дружества и Международната организация за изследване на човешкия мозък.

СИДЕРОВА, д-р Мира Валентинова, д.м., доцент 
УС по ендокринология и болести на обмяната, Втора катедра по вътрешни 
болести, ФМ 
Завършва висшето си образование по медицина в МУ-Варна (2003) с 
отличие „Златен Хипократ“. До 2005 г. работи в Клиниката по анестезиология 
и реанимация на МБАЛ „Св. Анна“ – Варна, а от 2006 г. до момента е 
последователно докторант, асистент и доцент в УС по ендокринология 
и болести на обмяната. Провежда специализация в Университетската 
болница в Бари, Италия, като част от международната програма „Еразъм“ 
(2008). Придобива специалност по ендокринология и болести на обмяната 

(2011). Защитава дисертационен труд на тема „Имунохистохимични маркери и ултразвукова 
еластография – нови диагностични възможности в уточняването на тиреоидните възли“ 
(2013). Автор на редица научни публикации в български и чуждестранни издания, член на БДЕ, 
Европейската тиреоидна асоциация (ЕТА), Международната остеопорозна федерация (IOF), 
СУБ и др. Провежда лекции и упражнения на студенти по медицина – българо- и англоезично 
обучение, стажант-лекари, ръководител на специализанти и докторанти по ендокринология. 

СИМЕОНОВ, д-р Симеон Георгиев, асистент 
Катедра по ортодонтия и протетична дентална медицина, ФДМ 
Роден през 1976 г. в Добрич. Завършва дентална медицина в МУ-София (2001). 
Печели първия конкурс за асистентско място към новооткрития ФДМ във 
Варна, обявен за Катедра „Ортодонтия и протетична дентална медицина“ 
(2005), с което поставя началото на дългия път по изграждането и сбъдването 
на всичко, което е факултетът днес. Участва непосредствено в организацията 
на учебния процес, създаването на програми, осигуряването на материали и 
сформирането на останалите катедри. Завършва специализация „Протетична 
дентална медицина“ (2011) и магистратура „Здравен мениджмънт“ в 

МУ-Варна (2008). Участва в разработването на програми, конспекти и изпитни тестове по 
дисциплините „Пропедевтика на протетичната дентална медицина“ и „Клиника на протетичната 
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дентална медицина“, както и в организацията и провеждането на практическите и теоретичните 
изпити. Води лекционния курс „Пропедевтика на протетичната дентална медицина“ (2010–2016) 
и по дисциплината „Технологии на зъбните протези“ (2009–2017). Награден с почетен плакет за 
принос към създаването на ФДМ-Варна (2011). Основните му професионални и научни интереси 
са свързани с надимплантатно протезиране, психоемоционални проблеми при адаптацията 
на пациентите към цели плакови протези, лицево-челюстно протезиране и лъчезащитни 
приспособления за устната кухина, отпечатъчни техники, гнатология и оклузодонтия. Член на 
БНСД и БЗС. Два мандата (2011–2018) е член на Контролната комисия към Варненската районна 
колегия на БЗС. Има над 25 научни публикации и участия в над 20 международни и национални 
научни конгреси, както и многобройни курсове в страната и чужбина. 

СИМЕОНОВ, д-р Симеон, асистент 
Катедра по анатомия и клетъчна биология, ФМ 
Асистент в Катедрата по анатомия на МУ-Варна (1963–1964). От 1964 г. се премества на работа в 
София.

СИМЕОНОВА, Валентина Тихомирова, преподавател
Катедра по славянски езици и комуникации, Департамент по чуждоезиково 
обучение, комуникации и спорт 
Родена на 7.05.1976 г. в Горна Оряховица. Завършва специалност „Българска 
филология“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (2001). От 2016 г. е 
преподавател в Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и 
спорт към МУ-Варна. Преподава български език като чужд. Има 5 публикации 
и участия в научни конференции. Съавтор на учебник по български език 
за медици. Основните и научни интереси са свързани с електронното 
обучение, дигиталните медии и дистанционните образователни технологии 
в педагогическата практика.

СИМЕОНОВА, Силвия Атанасова, медицински лаборант
Катедра по пародонтология и дентална имплантология, ФДМ
Завършва Медицински колеж – Варна със специалност „Медицински лаборант“. През 2019 г. 
започва професионалния си път в СБОБАЛ-Варна, а след това – в Катедра по пародонтология и 
дентална имплантология в МУ-Варна.

СИМОВ, Максим Иванов, доктор, доцент
УС „Зъботехник“, МК, ръководител на УС „Зъботехник“ (1997–2020)
Завършва специалност „Зъботехника“ в ПМИ-Варна (1978). Назначен за 
преподавател в УС „Зъботехник“ (1983). Завършва Института за учители по 
практика – Сливен (1985). Получава бакалавърска степен по здравни грижи 
във ВМИ-Пловдив (2000). Завършва магистърска програма „Управление на 
здравни грижи“ в МУ-Варна (2009). Придобива ОНС „доктор“ с дисертация 
на тема „Предоставянето на зъботехнически услуги чрез работа в екип“ (2016) 
и през същата година придобива и академична длъжност „доцент“ по научна 
специалност „Управление на здравни грижи“. Основните му интереси са в 

областта на зъботехническото материалознание и естетика в зъбопротезирането. Автор е на 100 
публикации, в това число и една монография. Има над 50 участия в национални и международни 
научни форуми и е координатор на проект, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ – ФНИ 
Б 02/272 – 3D принтиране и приложението му в съвременните методи за лечение в протетичната 
дентална медицина (2014–2017). Член на БАЗ и на Експертна група съвместно с преподаватели 
от МК-Пловдив и МК-София за изготвяне на учебни планове и програми при въвеждане на ОКС 
„специалист“ по зъботехника.
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СИМОВА, Силвия Вескова, медицински лаборант
Катедра по организация и икономика на фармацията, ФФ 
Завършва Медицински колеж – Варна (1997), специалност „Помощник-
фармацевт“. През годините трупа дългогодишен трудов стаж и опит в 
аптечната сфера по специалността. Работи като фармацевт в УМБАЛ „Св. 
Марина“ (2012–2015) и в първата университетска аптека (2016). От 2017 г. 
е медицински лаборант към Катедрата по организация и икономика на 
фармацията в МУ-Варна.

СИРАКОВА, д-р Вера Николова, д.м., доцент 
УС по кардиология, Първа катедра по вътрешни болести, ФМ
Родена през 1945 г. във Варна. Завършва с отличие ВМИ-Варна. През 1971 г. 
започва работа като стажант-асистент, по-късно асистент, в Клиниката по 
ендокринология, а от 1978 г. – в Клиниката по кардиология. Има придобити 
специалности по вътрешни болести и по кардиология. Въвежда ултразвуковото 
изследване на сърцето във ВМИ-Варна (1982). Защитава дисертация (1989) 
и се хабилитира (1993). Доцент към Катедрата по вътрешни болести на МУ-
Варна (1993–2010) и началник на Първа клиника по кардиология на УМБАЛ 
„Св. Марина“ (1994–2010). Основните и научни интереси са в областта на 

артериалната хипертония, фармакотерапията, ехокардиографията, сърдечната недостатъчност. 
Има над 100 научни публикации, съавтор е в учебника за специализанти „Кардиология“ (2010). Под 
нейно ръководство е защитена една дисертация. Ръководител на проект на МУ по програма ФАР 
(1995–2000). Съосновател и редактор на сп. „Сърце – бял дроб“, член на редакционната колегия на 
сп. „Българска кардиология“ и „Диагностичен и терапевтичен ултразвук“. Дългогодишен член на 
УС на ДКБ и негов зам.-председател (2002–2008), член на УС на Българската лига по хипертония. 
Член на Европейската асоциация по кардиология, член на Европейската лига по хипертония. 
Инициатор (2001) на курса с международно участие „ВарнаЕхо“ и негов научен директор до 
6-ото издание (2013). Съосновател и първи председател на Сдружението на специалисти по 
ехокардиография – Варна. Отличена с почетния знак на ДКБ в България за „изключителни 
заслуги към българската кардиология“.

СКОЧЕВ, д-р Стефан Владимиров, гл. асистент 
Катедра по акушерство и гинекология, ФМ
Роден на 15.05.1948 г. в Попово. Завършва Техникума по индустриална химия във Варна и 
медицина във Варна (1975). Придобита специалност – акушерство и гинекология. Специализира 
в София. Работи като ординатор в АГ отделение на Окръжна болница – Шумен (1975–1979). 
Асистент в Катедрата по акушерство и гинекология на МУ-Варна (1979–1992). От 1992 г. е зав. 
родилно отделение на Окръжна болница-Варна. Основните му научни разработки са в областта 
на патологичното акушерство. Член на Българското дружество по акушерство и гинекология и 
на СУБ.

СКОЧЕВА, д-р Детелина Иванова, гл. асистент
Катедра по инфекциозни болести, МУ-Варна; Катедра по обща медицина и клинична лаборатория, 
МУ-Варна
Родена е на 21.06.1950 г. в Шумен. Завършила е гимназия в Шумен и медицина във Варна през 1975 
г. Придобити специалности – клинична лаборатория и клинична имунология. Специализирала е 
в София. Работила е като ординатор във вътрешно отделение на Окръжна болница-Шумен (1976-
1977), участъков терапевт в Шумен (1977-1980), лабораторен лекар в Ученическа поликлиника-
Варна (1980) и училищен лекар във Варна (1980-1981). Била е асистент по клинична лаборатория 
в Катедрата по инфекциозни болести и в Катедрата по обща медицина и клинична лаборатория 
на МУ-Варна (1981-2001).
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СКОЧЕВА-ШОПОВА, Евдокия Стефанова, д.ф., ст. преподавател
Катедра по славянски езици и комуникации, ДЧЕОКС 
Родена на 6.04.1979 г. в Шумен. Дипломира се като бакалавър (2002) по 
българска филология и магистър (2003) в СУ „Св. Климент Охридски“. 
Преподавател (от 2005) и старши преподавател (от 2010) по български език 
към ДЧЕОКС при МУ-Варна. Придобива ОНС „доктор по филология“ към СУ 
„Св. Климент Охридски“ (2018). Основните и научни интереси и публикации 
са в областта на клиничната терминология и комуникация, обучението по 
български език за специални цели и електронното обучение в академичен 
контекст.

СЛАВОВ, Георги Димитров, д.и., доцент
Катедра по икономика и управление на здравеопазването, ФОЗ 
Роден на 10.05.1931 г. в с. Змеево, Добричко. Завършва гимназия в Добрич и икономика във ВИНС-
Варна през (1955). Придобита специалност – икономика. Специализира в Санкт Петербург. 
Асистент във ВИНС-Варна (1960). Защитава кандидатска дисертация през 1982 г. Хабилитиран 
като доцент през 1984 г. Бил е зам.-декан на Търговския факултет на ВИНС-Варна (1985–1988) 
и доцент по счетоводство във ВСУ (1996–2001 г.). От 2002 г. е доцент по счетоводство, анализ на 
стопанската дейност и контрол в Катедрата по здравен мениджмънт на МУ-Варна.

СЛАВОВ, д-р Кирил, асистент 
Катедра по здравни грижи, Филиал Сливен 
Асистент в Катедра „Анестезиология, реанимация и интензивно лечение“ за 
специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ 2014–2015 г. 

СЛАВОВА, д-р Велислава Деянова, асистент 
Катедра по пародонтология и дентална имплантология, ФДМ 
Родена през 1994 г. в Кубрат. Завършва с отличие средно образование в СОУЕЕ 
„Св. Константин-Кирил Философ“ – Русе (2013), и с отличие – дентална 
медицина в МУ-Варна (2019). Редовен асистент в Катедра „Пародонтология и 
дентална имплантология“ в МУ-Варна от 2019 г. Към момента специализира 
дентална имплантология в УМДЦ към МУ-Варна. Зачислена за докторантура 
– редовна форма, от 2020 г. Член на БЗС – Варна, Русе.

СЛАВОВА, Веселина Христова, д.ф., доцент
УС „Медицински лаборант“, Медицински колеж 
Завършва Софийски университет „Св. Климент Охридски“ със специалност 
„Философия“. През 2014 г. се хабилитира като доцент в Медицински 
университет – Варна. Води дисциплините „Медицинска етика и деонтология“ 
и „Философия“. Интересите й са в областта на етиката и съвременната 
френска философия. Автор е на над 30 публикации, сред които монографията 
„Етиката като първа философия. Изследване върху идеите на Е. Левинас“. 
Член е на Съюза на университетските преподаватели по философия в 
България. 

СЛАВОВА, д-р Елена, асистент
Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, ФМ
Родена през 1929 г. Завършва медицина в София през 1953 г. Придобита специалност – вътрешни 
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болести. Работи в ХЕИ-Добрич (1954–1961). Асистент в КПВБ на МУ-Варна (1962–1970). Асистент 
в КПВБ и професионални болести на ВМИ-София (1970).

СЛАВОВА-ЦВЕТКОВА, д-р Мая Иванова, асистент 
УС по дерматовенерология, Катедра по инфекциозни болести, паразитология 
и дерматовенерология, ФМ 
Родена на 1.04.1955 г. Завършва медицина в МУ-Варна (1979). Специализира 
в Катедрата по дерматология и венерология към МУ-Варна и придобива 
специалност (1985). През 1992 г. специализира в Израел. Има многобройни 
участия в национални и международни форуми с научни съобщения в 
областта на еритемосквамозните дерматози и псориазис. Член на БЛС и БДД.

СЛАВОВА, Светла Димитрова, асистент 
Катедра по биология, ФФ 
Родена през 1979 г. в Нова Загора, област Сливен. През 2002 г. завършва с 
грамота за отличен успех ВИХВП-Пловдив със специалност „Биотехнологии“. 
От 2010 г. е асистент към Катедрата по биология и фармацевтични науки 
на МУ-Варна. Основните и научни интереси са в областта на изолиране и 
пречистване на ензими. Има една публикация и три участия в национални 
научни форуми. Член на Българското дружество по медицинска биология.

СЛАВЧЕВ, д-р Станислав Христов, д.м., доцент
Катедра по акушерство и гинекология, ФМ
Роден през 1972 г. в Търговище. Завършва висшето си образование по 
медицина в МУ-Варна (1996). Началния си клиничен опит набира в ЦСМП-
Варна, където работи в продължение на 9 години. Акушер-гинеколог в 
Клиниката по гинекология към МБАЛ „Св. Анна“ – Варна (2008). Придобита 
специалност – акушерство и гинекология (2009). Завършва курсове за 
различни високоспециализирани дейности в акушерството и гинекологията 
в областите на ултразвуковата диагностика, лапароскопията, колпоскопията 
и високорисковото раждане. Работи към Катедрата по акушерство и 

гинекология от 2011 г. последователно като хоноруван преподавател и редовен асистент, от 
2018 г. е избран за гл. асистент, а през 2019 г. придобива академична длъжност „доцент“. През 
2016 г. защитава дисертация на тема „Ролята на радикалната хистеректомия с илиачна и/или 
парааортална лимфна дисекция за оптимална циторедукция при авансирал епителен яйчников 
карцином“. Участва като автор и съавтор в 30 научни публикации в български и чуждестранни 
научни издания основно в областите на онкогинекологията и акушерската патология. Автор е 
на монографичен труд „Съвременни аспекти в ранната диагностика и лечение на карциномите 
на женската полова система“. Член на Българското дружество по акушерство и гинекология и 
Европейското дружество по гинекологична онкология (ЕSGO).

СЛАВЧЕВА, д-р Светослава Елефтерова, асистент
УС по кардиология, Първа катедра по вътрешни болести, ФМ 
Родена през 1972 г. във Варна. Завършва медицина в МУ-Варна (1999). 
Началния си клиничен опит набира в ЦСМП – Варна, където работи в 
продължение на 8 години. От 2007 г. работи в ИКО, Първа кардиологична 
клиника към УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. От 2004 г. провежда 
специализация по вътрешни болести във всички терапевтични клиники на 
УМБАЛ „Св. Марина“ и придобива специалността през 2009 г. През 2014 
г. придобива специалност „Кардиология“. Асистент към Първа катедра по 
вътрешни болести, УС „Кардиология“, от 2019 г. Основните и интереси са 
насочени към ехографската диагностика на сърдечните заболявания и в 
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последните години – към кардиотоксичността на онкологичната терапия. Член на ДКБ, ESC и на 
Международното дружество по онкокардиология (ICOS).

СЛИВОВСКА, д-р Гергана Диянова, асистент 
Катедра по орална хирургия, ФДМ 
Родена през 1986 г. в Бургас. Завършва ФДМ към МУ-Варна, специалност 
„Дентална медицина“ (2011). През 2012 г. започва работа като хоноруван 
асистент в Катедра ОЛЧХ и СОД към ФДМ, МУ-Варна, и като ординатор 
към клиника по ОЛЧХ в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. През 2013 г. е 
назначена като редовен асистент към Катедра ОЛЧХ и СОД. От 2014 г. става 
част от екипа на УМДЦ, където е дентален лекар и до момента. Докторант 
към Катедра ОЛЧХ – МУ-Варна (2016). Придобива специалност „Орална 
хирургия“ (2020).

СНЕГАРОВА, д-р Виктория Снежанова
Катедра по микробиология и вирусология, ФМ 
Родена на 10.01.1983 г. във Варна. Завършва медицина в МУ-Варна (2007). 
Асистент в Катедрата по микробиология и вирусология (2010–2016). 
Има придобита специалност по микробиология. През 2019 г. е зачислена 
като редовен докторант с тема на дисертационния труд „Оценка на 
автоматизираната система HB&L Uroquattro за бърза диагностика на 
инфекциите на уринарния тракт“ с научен ръководител проф. д-р Теменуга 
Стоева, д.м. Член е на: БЛС и Българската асоциация на микробиолозите.

СОКРАТЕВА, Тодорка Димова, д.б., гл. асистент 
Катедра по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика, ФФ 
Родена през 1974 г. Завършва „Екология и опазване на околната среда“ в 
Екологичен факултет на ТУ-Варна (1998). През 2016 г. завършва магистратура 
по органична химия във Факултета по природни науки към ШУ. Работи в МУ-
Варна от 2011 г. Първоначално е назначена като еколог, а през 2015 г. – като 
асистент в Катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика, 
където през 2017 г. е зачислена за специализация по биохимия и като 
докторант на самостоятелна подготовка. През февруари 2020 г. защитава 
дисертационен труд и придобива ОНС „доктор“ по научна специалност 

„Биохимия“. Основните и професионални и научни интереси са в областта на биохимията и 
молекулярната биология, интервенциите с хора, проследяващи въздействието на минерални води 
и някои храни върху човешкия метаболизъм, както и инвитро изследвания с клетъчни култури. 
Член на научните екипи на 2 НИП по 7 РП, на 3 национални проекта, финансирани от Фонд НИ 
към МОН, и на 3 научни проекта, финансирани от Фонд „Наука“ при МУ-Варна. Преминава 
поредица от краткосрочни курсове у нас (7) и в чужбина (2) за повишаване квалификацията и 
лабораторните и умения. Член на Европейската организация по нутригеномика (NuGO), СУБ и 
Асоциацията на биохимичните катедри в България (АБКБ). Има 5 научни публикации, участия в 
над 10 международни/национали научни конгреси. 

СОЛАКОВА, д-р Сениха Акиф, д.м., доцент 
Катедра по хигиена и епидемиология, ФОЗ
Родена в с. Самуил, Разградско, през 1942 г. Завършва с отличен успех Медицински техникум – 
Варна, със специалност акушерка (1962). След едва година като акушерка в с. Самуил продължава 
образованието си в Санитарно-хигиенния факултет на Първи московски медицински институт 
„И. Сеченов“, специалност медицина, който завършва с отличие (1969). Придобита специалност 
– хигиена на труда. Работи в ХЕИ-Варна (1970–1973). Асистент в Катедрата по хигиена и 
професионални болести на МУ-Варна (1973). Хабилитирана е като доцент (1986). Ръководител 
на Катедрата по хигиена към филиалния медицински факултет в Добрич (1986–1989). Защитава 
кандидатска дисертация (1980) на тема „Изследване влиянието на биологичните ритми и 
различни графици на нощна и сменна работа върху организма при съвременни форми на труд“ 
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(научен ръководител проф. Вл. Бояджиев). От 1989 г. доц. Солакова живее в Истанбул, Турция, 
и работи в Учебно-изследователския център на Катедрата по народно здраве при Истанбулския 
университет. Участва в изследвания в областта на майчиното здравеопазване и борбата със 
заразните заболявания, като резултатите са публикувани и изнасяни на национални научни 
форуми.

СОФТОВА, д-р Екатерина Боянова, д.м., доцент 
Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология, 
ФМ 
Родена на 12.10.1944 г. във Варна. Завършва гимназия във Варна и медицина 
в МУ-Варна (1969). Придобита специалност – патоанатомия. Специализира 
в София и Котбус, Германия. Асистент в Катедрата по патоанатомия на 
МУ-Варна (1971). Хабилитирана е като доцент през 1994 г. В периода 
1998–1999 е ст.н.с. ІІ ст. в сектор „Морфология“ на НЦХМЕХ-София, след 
което продължава преподавателската и научната си работа в Катедрата по 
патоанатомия на МУ-Варна като доцент. Защитава кандидатска дисертация 

(1982) на тема „Протичане на регенераторните процеси в организма при въздействие с ФОС золон 
и интензивен шум“ (научен ръководител проф. М. Златева). Основните научни проблеми, които 
разработва, са от областта на клиничната и професионалната патология и на преподаването по 
патология. Съавтор е на учебниците „Обща патология“, „Клинична патология“, „Синтетична 
патология“, „Ръководство за практически упражнения по патологична анатомия“ и др. Научен 
секретар е на сп. „Българска медицина“ (1998–1999). Секретар на Научното дружество на 
патолозите в България и член на ЕДП. Изявява се и в областта на изкуството – дългогодишна 
певица в хор „Морски звуци“ – Варна.

СПАСОВ, д-р Радослав Христов, асистент
Катедра по анатомия и клетъчна биология, ФМ 
Роден в Кюстендил през 1988 г. Завършва ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ 
в Кюстендил (2007) и МУ-Варна, специалност медицина (2014). Работи в 
детско отделение за интензивно лечение към УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна 
(2014–2015). Хоноруван асистент към катедра „Анатомия, хистология и 
ембриология“ при МУ-Варна (2015), а след успешно положен конкурсен 
изпит е назначен за редовен асистент в същата катедра (2016). От 2018 г. след 
провеждане на конкурс е зачислен за редовен докторант към Катедрата по 
анатомия и клетъчна биология. 

СПАСОВА, д-р Нели (Нели Спасова Колева), д.м., доцент 
Филиал Сливен 
Първият директор на новооткрития през 2013 г. Филиал Сливен към МУ-
Варна и заема длъжността до 2015 г. Организира за първи път електронна 
форма на обучение за студенти от професионално направление „Здравни 
грижи“. Директор на МК-Добрич към МУ-Варна (1999–2007). Преподавател 
в структурите на МУ-Варна (от 1979), първоначално във Филиал Толбухин 
(Добрич), а по-късно – в Университета. Завършва ВМИ-Варна (1971). След 
клинична ординатура (1974 ) придобива специалност „Анестезиология, 
реанимация и интензивно лечение“. Основните й професионални и научни 
интереси са в областта на съвременното обезболяване при оперативни 

интервенции, парентерално и ентерално хранене в следоперативен период, диагностични и 
лечебни проблеми на болните в гранични състояния, палиативни грижи, академични стандарти 
за обучение на студенти от медицинските специалности. Има над 100 научни публикации. 
Членува в Научното дружество по анестезиология и интензивно лечение, Научното дружество 
по парентерално и ентерално хранене.
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СПАСОВА-НЯГОЛОВА, д-р Снежана Стоянова, д.м., гл. асистент
Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология, 
ФМ 
Родена в Тутракан през 1981 г. Завършва СОУ „Йордан Йовков“ – Тутракан, 
и медицина в МУ-Плевен (2005). Избрана за асистент през 2009 г. Придобива 
специалност през 2013 г. Защитена дисертация (2018) на тема „Прогностични 
и предиктивни фактори при бъбречноклетъчен карцином“. Научните и 
разработки са в областта на патологията на бъбречноклетъчния карцином. 
Има 11 научни публикации и 15 научни участия. Член на Българското 
дружество по патология и БЛС.

СТАВРЕВ, Георги Ставрев, преподавател
УС по физическо възпитание и спорт, Департамент по чуждоезиково 
обучение, комуникации и спорт
Роден на 13.07.1932 г. в Аксаково, Варненско. Завършва гимназия във Варна и 
ВИФ-София със специалност футбол (1956). Работи като гимназиален учител 
(1956–1971), преподавател в Катедрата по физическо възпитание и спорт на 
МУ-Варна (1971–1976) и ръководител на катедрата (1977–1992). Има заслуги 
за развитието на студентския спорт в университета и града.

СТАВРЕВ, д-р Димитър Георгиев, д.м., доцент 
Катедра по медицина на бедствените ситуации и морска медицина, ФОЗ
Катедра по анатомия и клетъчна биология, ФМ
Роден е на 27.09.1961 г. в гр. Варна. Завършва медицина в родния си град 
(1987). Има придобита специалност по анатомия, хистология и цитология. 
През годините работи като участъков педиатър в Общинска болница – Ген. 
Тошево, преподавател по медицинска подготовка на обучение по водно 
спасяване в ОС на БЧК-Варна, директор на ЦСМП-Варна, преподавател по 
пластична анатомия във ВСУ „Черноризец Храбър“, управител на център 
„Домашни грижи“ при ОС на БЧК-Варна, управител на „Хоспис Червен 

кръст – Варна“ при БЧК, морски инструктор и преподавател в БМКЦ, лектор в Националния 
учебен център на БЧК, доцент по анатомия, хистология и цитология в Русенския университет. 
От 1990 г. е част от Катедрата по анатомия, хистология и ембриология на МУ-Варна. От 2016 г. е 
доцент в Катедра по медицина на бедствените ситуации и морска медицина. Доц. д-р Димитър 
Ставрев е първият български хабилитиран преподавател по морска медицина. Член е на 
Български лекарски съюз, Българско анатомическо дружество, СУБ – клон Варна, Дружество на 
специалистите по водно спасяване, Българско сдружение по авиационна, морска и космическа 
медицина, Варненско дружество по история на медицината, Българска асоциация по хипербарна 
оксигенация, БНДОЗ – БНДОЗ.

СТАВРЕВА-ДОРОСТОЛСКА, Силвена Николова, д.ф., доцент
Катедра по славянски езици и комуникации, Департамент по чуждоезиково 
обучение, комуникации и спорт
Завършва българска филология в СУ „Св. Климент Охридски“. От 2006 г. е 
преподавател в Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и 
спорт при МУ-Варна. Доц. Ставрева преподава дисциплините Общ български 
език, А1-А2, Общ български език, В1-В2, Терминология и комуникация в 
медицинската практика, Психолингвистика, Комуникативни умения. Тя е 
академичен координатор за първи курс АЕО в Катедрата по славянски езици 
и комуникации и  . През 2014 г. защитава в СУ „Св. Климент Охридски“ 

дисертация на тема „Четенето с разбиране по български език като чужд за общи и академични 
цели с оглед на изпитната система ЕСL“ и придобива научната и образователна степен „доктор по 
филология“. Хабилитира се през 2018 г. с монографията „Съвременни езикови и комуникативни 
стратегии за реклама на лекарства“. Научните интереси на доц. Ставрева са в областите на 
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социолингвистиката, психолингвистиката, тестологията, електронното чуждоезиково обучение. 
Съавтор е на 10 учебника по общ и специализиран български език, като и на електронно 
многоезично помагало за лекари, реализирано по международен проект. Участва активно 
в създаването, апробирането и въвеждането в обучението на чуждестранните студенти от 
МУ-Варна, на електронния курс по общ и специализиран български език. В сътрудничество 
с ИЦЕДО дигитализира авторските тестове на преподавателите от Катедрата по славянски 
езици и комуникации и изгражда системата от електронни тестове по български език и по 
психолингвистика в е-платформата Блекборд. Има 40 публикации в национални и международни 
лингвистични издания, както и 45 участия в научни форуми в България и чужбина.

СТАЙКОВА, д-р Светла Василева, д.м.н., професор 
УС по нефрология, хемодиализа и токсикология, Втора катедра по вътрешни 
болести, ФМ 
Родена през 1963 г. в с. Люляково, област Бургас. Завършва медицина в МУ-
Варна (1987). Има придобити специалности по вътрешни болести (1993) 
и нефрология (1995.). Ръководител на УС по нефрология, хемодиализа 
и токсикология към Втора катедра по вътрешни болести при МУ-
Варна от 2018 г. Основните и професионални и научни интереси са в 
областта на уроинфекциите, хроничните бъбречни заболявания, острите 
бъбречни увреждания, екстракорпоралното лечение – перитонеална 

диализа, хрониодиализа и хемодиафилтрация, имунологични нарушения, вирусни и 
инфекциозни заболявания при болни с ХБЗ, съдов достъп при диализно болни, КМН-ХБЗ. 
Член на Европейската 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 участва 
в състав на изпитни комисии – държавни и семестриални изпити на студенти по медицина – 
вътрешни болести. Към настоящия момент е научен ръководител на 6-има докторанти. 

СТАЙЧЕВ, д-р Йордан Керанов, д.м., доцент 
УС по УНГ болести, Катедра по неврохирургия и УНГ болести, ФМ 
Роден на 31.12.1938 г. в с. Мортагоново. Завършва Медицински техникум за фелдшери в 
Русе и медицина във Варна (1966). Придобита специалност – оториноларингология (1975). 
Специализира в Одеса. Работи като военен лекар (1966–1967). Асистент в катедрата по УНГ 
болести (1968). Хабилитиран е като доцент (1983) и е избран за ръководител на катедрата по УНГ 
болести на филиалния Медицински факултет – Добрич. От 1993 г. е ръководител на катедрата 
в МУ-Варна. Защитава кандидатска дисертация на тема „Разработка на оптимални способи за 
криогенно лечение при оториноларингологични заболявания“ с научни ръководители проф. 
Папуров и д-р Запорожан. Основните му научни разработки са в областта на криотерапията, 
бронхоезофагологията, микрохирургията в риноларингологията и др. Съавтор на „Програмирано 
ръководство по УНГ болести“. Доверен лекар на Центъра за рехабилитация на слуха и говора 
при Съюза на глухите –  Варна.

СТАМАТОВ, д-р Стамат Николов, д.м., доцент
Ръководител на клиниката по морелечение и рехабилитация при Катедра по 
вътрешни болести, МУ-Варна
Роден на 30.01.1923 г. във Варна. Завършва класическа гимназия във Варна 
и медицина в София (1948). Придобита специалност – „Физикална терапия 
и курортология“. Специализира в София, Москва и Вестерланд (Германия). 
Зав. отделение по физиотерапия и рехабилитация на Окръжна болница– 
Варна (1951–1961) и ръководител на филиала на Научния институт по 
курортология и физиотерапия – Овча Купел (София) във Варна (1962–
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1972). Хабилитиран е като ст.н.сътр. ІІ ст. (1968) и доцент (1972). Ръководител на клиниката по 
морелечение и рехабилитация при Катедрата по вътрешни болести на МУ-Варна (1972–1985). 
Защитава кандидатска дисертация (1962) на тема: „Проучвания върху крайморското санаторно-
курортно лечение на болни с бронхиална астма“ (научен ръководител проф. С. Кирчева). 
Основните научни проблеми, които  разработва, са свързани с таласотерапията на болни с ХНБЗ, 
проучването на някои саногенезни ефекти на морелечението при сърдечно-съдови заболявания, 
внедряването на нормобарно-хипоксичния метод (планински въздух на море) за рехабилитация и 
спортно-тренировъчен ефект и др. Под неговото научно ръководство са защитени 2 кандидатски 
дисертации (Л. Кечиджиева и д-р Л. Боянова) и са хабилитирани 3-ма негови научни сътрудници 
(доц. Михалков, доц. Боянова и доц. Тодоров). Автор и съавтор е на над 15 монографии, учебници 
и практически ръководства („Основи на морелечението“, „Клинична таласотерапия“, „Клинична 
курортология“, „Балнео-биоклиматология“ и др.) Член е на редколегията на сп. „Физиотерапия 
и курортология“. Генерален секретар на Международната конфедерация (Канарски острови) по 
медицински туризъм, президент на Международната асоциация по таласотерапия (1974–1979), 
член-кореспондент на Международната асоциация по физикална терапия на Германия, почетен 
член на Чешкото научно общество „Пуркиние“, почетен член на Българското научно дружество по 
физикална терапия. Един от организаторите на медицинския (лечебен) туризъм по Българското 
крайбрежие. От 1963 г. е хоноруван преподавател по медицински туризъм в ИУ-Варна и от 1986 
г. е консултант към Клинико-балнеологичен център „Добруджа“ в курорта Албена.

СТАМАТОВА, д-р Елена Желева, гл. асистент
Катедра по психиатрия и медицинска психология, Факултет по медицина
Родена на 3.03.1946 г. в с. Рудник, Варненско. Завършва езикова гимназия (френски език) и 
медицина във Варна (1972). Призната специалност „Психиатрия“ (1978). Специализира в София и 
Базел (Швейцария). Асистент в Катедрата по психиатрия и медицинска психология на МУ-Варна 
от 1972 г. Основните й научни разработки са по въпросите на психотерапията и профилактиката 
на афективните разстройства.

СТАМБОЛИЕВ, д-р Петър Николов, д.м., гл. асистент
Катедра по психиатрия и медицинска психология, Факултет по медицина
Роден на 5.12.1930 г. във Варна. Завършва гимназия във Варна и медицина в София (195). Придобита 
специалност „Психиатрия“. Специализира в София и Москва. Ординатор в Психиатрична 
болница – Царевброд, Шуменско (1954–1956) и в Окръжна психоневрологична болница – Варна 
(1956–1963). Първи асистент в Катедрата по психиатрия и медицинска психология на МУ-Варна 
от 1963 г. Защитава кандидатска дисертация (1969) на тема: „Антигенна структура на кръвния 
серум в динамиката на шизофренията“ (научен ръководител проф. В. Иванов). Основните му 
научни разработки са в областта на хипнотерапията. Загинал трагично през 1974 г.

СТАМБОЛИЙСКА, д-р Миглена Славчева, д.м., доцент 
УС по гастроентерология, хепатология и хранене, Втора катедра по 
вътрешни болести, ФМ
Родена на 26.04.1954 г. в Шумен. Завършва медицина във ВМИ-Варна (1979). 
От 1981 г. е лекар в Клиниката по ХГЕ. Придобити специалности – вътрешни 
болести (1984) и гастроентерология (1986). Последователно е асистент (1981–
1983), старши (1983–1986) и гл. асистент (1986–2014) към УС. Завеждащ 
лекар на гастроентерологичното отделение към ХГЕ (1997–2000), а от 2010 
до 2013 г. е завеждащ Ендоскопски център към ХГЕ. През 2014 г. придобива 
степен „доктор“ с тема на дисертационния труд „Съвременни клинико-

диагностични и терапевтични аспекти на инфекцията с Helicobacter pylori“, а от септември 2015 
година – академичната длъжност „доцент“ към МУ-Варна. Автор на 2 монографии, съавтор 
на 5 учебника и 3 ръководства. Има над 80 публикувани статии и 90 участия в международни 
конференции, като трябва да се отбележат форумите на Европейската група по изучаване на 
Helicobacter pylori. Член на БДГЕ, IASG, ESGE, ESPEN, ECCO.
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СТАМЕНОВ, д-р Иван Иванов, д.м.н., доцент
Катедра по вътрешни болести; Ръководител на Катедра по вътрешни болести, Медицински 
факултет – Добрич
Роден през 1924 г. в с. Доброплодно, Варненско. Завършва класическа гимназия във Варна и 
медицина в София (1950). Придобити специалности „Вътрешни болести“ и „Ревматокардиология“. 
Участъков лекар в с. Градинарово, Провадийско (1951–1953), инспектор в Окръжна санитарна 
епидемиологична станция (ХЕИ) – Варна (1953–1957) и ординатор във вътрешно отделение на 
Окръжна болница – Варна (1958–1962). Асистент в Катедрата по вътрешни болести от 1962 г. 
Хабилитиран като доцент (1979) и ръководител на Катедрата по вътрешни болести на филиалния 
Медицински факултет – Добрич (1979–1985). Защитава кандидатска дисертация (1974) на тема: 
„Промени в скоростта на пулсовата вълна и формата на централния и периферен пулс при 
диагнозата на атеросклерозата и корелациите им с исхемичната болест на сърцето (научен 
ръководител проф. К. Койчев) и докторска дисертация (1986) на тема: „Някои диагностични 
и прогностични критерии при преболедували от миокарден инфаркт“. Основните му научни 
разработки са в областта на хипертоничната болест и атеросклерозата. Пенсионира се през 1985.

СТАМОВА, Красимира Славова, асистент 
УС „Медицинска сестра“, Катедра по здравни грижи, ФОЗ 
Родена през 1973 г. във Варна. Завършва специалност „Медицинска сестра“ 
в МУ-Варна (2002). През 2006 г. се дипломира в бакалавърска програма 
„Здравни грижи“, а през 2007 г. завършва ОКС „магистър“ по управление 
на здравните грижи в МУ-Варна. От 2008 г. е асистент в Катедра „Здравни 
грижи” към ФОЗ на МУ-Варна. Има над 6 публикации и 8 участия в научни 
конгреси. Член на БАПЗГ.

СТАМОВА, Силвия Йорданова Атанасова-Стамова, асистент 
Катедра по фармацевтична химия, ФФ 
През 2004 г. се дипломира като помощник-фармацевт, а през 2016 г. – като 
магистър по фармация в МУ-Варна. Има дългогодишен опит в болнична 
аптека. През 2017 г. спечелва конкурс за асистент по фармацевтична химия 
и постъпва на работа към МУ-Варна. През 2018 г. е зачислена като редовен 
докторант към Катедра „Фармацевтична химия“ при МУ-Варна. През същата 
година започва и специализация „Анализ на лекарствените продукти“. 
Съавтор на Ръководство по фармацевтичен анализ – I и II част. Води 
лабораторни и семинарни упражнения по дисциплината „Фармацевтичен 
анализ“ на студенти по фармация. Публикационната и дейност е свързана с 
нитроимидазолови производни и ретиноиди.

СТАНЕВ, д-р Николай Василев, асистент
Катедра по детска дентална медицина, ФДМ 
Роден през 1988 г. в Добрич. Завършва МУ-София (1988). Асистент в 
Катедра „Детска дентална медицина“ към МУ-Варна от 2017 г. Основни 
професионални интереси в областта на детската дентална медицина и 
асистираната ендодонтия. Член на БЗС, Националното сдружение на 
лекарите по детска дентална медицина, Българската асоциация по хипноза и 
хипнотерапия. Има 3 научни публикации, участие в 1 конгрес. Преводач от 
руски, английски и френски на няколко научни конференции.
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СТАНЕВА, Виолета Иванова, д.оз., гл. асистент 
Катедра по логопедия и медицинска педагогика, ФОЗ 
Родена във Варна. Завършва ПМИ-Варна (1991). Придобива ОКС „магистър“ 
по здравен мениджмънт (2001) и по управление на здравните грижи (2010) 
в МУ-Варна. През 2017 г. придобива ОНС „доктор“ в професионално 
направление 7.4 „Обществено здраве“, научна специалност „Управление на 
здравните грижи“. Професионалната си реализация започва като медицинска 
сестра през 1991 г. в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. През 2003 г. след конкурс 
заема длъжността старша медицинска сестра. От 2014 г. е главна медицинска 
сестра в УМБАЛ „Св. Марина“. През 2017 г. след конкурс заема длъжността 

асистент в катедра „Здравни грижи“ – УС „Акушерка“ на МУ-Варна. От 2019 г. е гл. асистент 
към Катедра „Логопедия и МП“. Основните и научни интереси са в областта на управлението 
на здравните грижи, методиката на обучението и преподаването по ЗГ, здравното обучение и 
възпитание, социалните дейности и общественото здравеопазване. Има над 20 публикации и 
над 50 участия в различни форми на продължаващо обучение. Член на Българската асоциация 
на професионалистите по здравни грижи‚ EUPHA, БАОЗ, БНДОЗ.

СТАНЕВА, д-р Светла Михова, д.м., гл. асистент 
УС по епидемиология, Катедра по хигиена и епидемиология, ФОЗ 
Родена през 1959 г. в с. Дъскотна, Бургаска област. Завършва медицина в МУ-Варна (1983). Има 
придобита специалност по епидемиология (1990) и магистърска степен по обществено здраве 
в МУ-Варна (2009). Асистент в Катедра „Хигиена и епидемиология“ (2015), гл. асистент (2020). 
Основните и професионални и научни интереси са в областта на надзора над трансмисивните 
инфекции, контрол и профилактика на вътреболнични инфекции, здравно образование по 
проблемите на ХИВ/СПИН, разпространение на листериозата в България. Дисертационен труд 
относно екологичните и епидемиологичните аспекти на листерийната инфекция в България 
с разработен пространствен модел на разпространение на листерия моноцитогенес. Член на 
Научното дружество по епидемиология, БНДОЗ, БАОЗ. Има над 19 публикации и участия в 16 
национални и международни научни форума.

СТАНКОВА, д-р Силвия Евтимова, асистент
Катедра по консервативно зъболечение и орална патология, ФДМ 
Родена на 17.07.1978 г. във Видин. Завършва дентална медицина във ФДМ, 
МУ-Пловдив през 2003 г. От 2008 г. е асистент в Катедра „Консервативно 
зъболечение и детска дентална медицина“ към ФДМ на МУ-Варна, а от 2013 
г. – в новосформираната Катедра „Консервативно зъболечение и орална 
патология“. Придобива специалност „Оперативно зъболечение и ендодонтия“ 
(2013). От 2016 г. е  . От 2020 г. е зачислена в редовна докторантура. Има 2 
публикации и 6 участия в научни конгреси. Основните и научни разработки 
са в областта на избелване на зъби. Член на БЗС, БНДДМ.

СТАНКУЛОВ, д-р Иван Стоянов, асистент
УС по съдебна медицина и деонтология, Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина 
и деонтология, ФМ 
Роден на 30.06.1944 г. в с. Селановци, Врачанско. Завършва гимназия в Оряхово и медицина във 
Варна (1968). Придобита специалност – съдебна медицина. Специализира в София. Завеждащ 
съдебномедицинско отделение на Окръжна болница – Търговище (1969–1974), и ординатор и 
зав. отделение в Катедрата по съдебна медицина на МУ-Варна (1974–1978). От 1978 г. е избран за 
асистент в катедрата. Основните му научни разработки са по проблемите, свързани с определяне 
давността на смъртта и експертизата на веществени доказателства. Участва в международни 
научни проекти съвместно с научни институти в Италия и Япония.
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СТАНЧЕВ, д-р Александър Николов, професор
Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, ФМ 
Роден на 30.03.1913 г. в Русе. Завършва медицина в София (1939). Придобити 
специалности – вътрешни болести и клинична лаборатория. Доброволен 
асистент и зав. клинична лаборатория в КПВБ на МФ-София (1939–1944). 
Избран е за редовен асистент в катедрата (1944). Хабилитиран е като доцент 
(1961) и за професор (1963). Основател и пръв ръководител на КПВБ на 
МУ-Варна (1961–1970). От 1970 г. е професор към КПВБ на МУ-София 
и ръководител на катедрата (1972–1978). Основните научни проблеми, 
които разработва, са в областта на гастроентерологията и биохимичната 

лаборатория. Под негово научно ръководство във Варна са хабилитирани 2-ма негови сътрудници 
(доц. Василев, доц. Цончев). Автор и съавтор е на учебници и учебни ръководства по вътрешни 
болести. Умира през 1978 г.

СТАНЧЕВ, д-р Иван Борисов, гл. асистент 
УС по нефрология, хемодиализа и токсикология, Втора катедра по вътрешни болести, ФМ 
Роден на 23.01.1944 г. във Варна. Завършва медицина във Варна (1969). Придобити специалности 
– вътрешни болести (1974) и нефрология (1979). Работи като участъков лекар в с. Средище, 
Силистренско (1969–1971). Асистент в Клиниката по нефрология (отделение за хемодиализа) 
на Катедрата по вътрешни болести на МУ-Варна (1971). От 1980 г. преминава на работа в 
Центъра за хемодиализа в курорта Албена (1980–1983), а от 1983 г. – в Центъра за хемодиализа 
на Университетска болница „Александровска“ – София. Основните му научни разработки са по 
проблемите на хемодиализата и плазмаферезата.

СТАНЧЕВ, Йосиф Евстатиев, асистент
Катедра по физика и биофизика, ФФ 
Роден през 1932 г. в Попово. Завършва гимназия в Попово и физика в СУ през 1955 г. Придобита 
специалност – медицинска физика. Асистент в Катедрата по медицинска физика и биофизика на 
МУ-Варна (1963–1970). Напуска университета поради тежко заболяване.

СТАНЧЕВА, д-р Емилия Георгиева, д.м., гл. асистент 
Катедра по физиология и патофизиология, ФМ 
Родена на 2.09.1956 г. във Варна. Завършва медицина във ВМИ-Варна (1982). 
Работи като терапевт в Работническа болница – Девня. От 1984 г. е избрана за 
асистент в Катедрата по физиология на ВМИ-Варна. Придобита специалност 
– физиология. Защитава дисертационен труд на тема „Експериментални 
доказателства за регулаторните ефекти на мелатонина върху коагулационната 
и антикоагулационната система у плъхове“ (2015). Разработва проблеми, 
свързани с еритропоезата и коагулационния статус. Член на БЛС, БДФН и 
СУБ.

СТАНЧЕВА, Маргарита, преподавател 
УС „Медицински козметик“, МК 
Завършва медицинска козметика през 1980 г. в МК-София. През 1998 г. придобива ОКС „магистър“ 
по eкология и опазване на околната среда в ТУ-Варна. Има специализации по медицинска 
козметика във Франция и Германия. Работи в Германия 4 години като медицински козметик. 
Преминава обучение по рефлексотерапия, масаж ши-янг, аюрведа, hot stone масаж. Получава 
сертификати за семинари и обучение във водещите козметични фирми Histomer, Bioderma, 
Talion, Gernetik, Биогеник, Colvita, Klapp, Sothis. Владее немски и руски език. През 2009–2011 г. 
е спа мениджър в грандхотел „Димят“ – Варна. От 2011 г. до сега е преподавател по практика в 
УС „Медицинска козметика“ на МК-Варна. Преминава квалификационен курс „Педагогически 
основи на академичното преподаване“. Има 10 публикации в български издания.
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СТАНЧЕВА, Мона Динкова, д.х.н., професор 
Катедра по химия, ФФ 
Родена на 6.10.1952 г. Завършва висше образование в СУ – Химически факултет 
(1975). Защитава кандидатска дисертация (1984) в областта на хетерогенната 
катализа и се хабилитира през 1998 г. Има специалност по химична кинетика, 
сорбция и катализа и специализации в направление химия на храните и 
биологично активни вещества, проведени в МУ-София. Започва работа в 
МУ-Варна като асистент (1983). От 1998 г. е доцент по химия и ръководител на 
УНС по химия, а след откриване на ФФ (2008) е ръководител на Катедрата по 
химия. Чете следните лекционни курсове: 1. Химия на студенти по медицина; 

2. Аналитична химия на студенти по фармация и на студенти от Медицинския колеж. Разработва 
редица учебни програми за лекции и упражнения, учебни помагала, участва в разработването 
на проекта за разкриване на ФФ в МУ-Варна и създаването на нови учебни лаборатории по 
неорганична химия, аналитична химия, физикохимия и колоидна химия. Научните ѝ интереси са 
в областите: катализа, химия на храните – качество и безопасност, биологично активни вещества в 
природни продукти. Участва в изпълнението на няколко проекта - национални и международни, 
като на два от тях е ръководител. Удостоена е с награда „Варна“ за 2012 г. на Община Варна за 
реализацията на проект „Безопасност и хранителна стойност на черноморски риби“, финансиран 
от МОН, на който е ръководител. Има над сто научни публикации в специализирани списания и 
множество участия в национални и международни форуми в Испания, Италия, Дания, Унгария, 
Чехия, Австрия, Гърция, Румъния и др. Под нейно ръководство са защитени пет докторски 
дисертации в областта на качеството и безопасността на черноморските риби и водораслите. 
Член на Европейската асоциация по безопасност на храни „Моника“, базирана във Виена. Била 
е член на Академичния съвет на университета и на факултетния съвет по фармация и на ФОЗ, а 
също така член на СУ-Варна и председател на Клуба на младите учени. 

СТАНЧЕВА, Росица Станчева, еколог
Катедра по химия, ФФ
През 2010 г. завършва Аграрен университет – Пловдив с магистърска 
специалност „Растениевъдна продукция“ и придобива следдипломна 
квалификация „Професионална педагогика“. През 2014 г. завършва 
специалност „Екологична химия“ в Шуменски университет „Епископ 
Константин Преславски“. В Медицински университет – Варна постъпва 
на работа през 2012 г. Като еколог към Лабораторията по химия на храни 
и околна среда извършва лабораторни анализи и дейности, свързани с 
екология и опазване на околната среда. 

СТАНЧЕВА, д-р Теменужка Константинова, д.м., доцент
Катедра по обща и оперативна хирургия, ФМ
Родена на 17.03.1944 г. във Варна. Завършва гимназия във Варна и медицина в МУ-Варна (1968). 
Придобита специалност – анестезиология и реанимация (1976). Ординатор в МСЧ-Девня (1969–
1972) и ординатор в ОАРИЛ на Окръжна болница – Варна (1972–1975). Асистент в отделението по 
анестезиология и реанимация на Катедрата по обща хирургия на МУ-Варна (1975). Хабилитирана 
като доцент (1991). От 1992 г. е ръководител на Клиниката по анестезиология, реанимация и 
интензивно лечение, а от 1999 г. е ръководител на Катедрата по обща и оперативна хирургия 
на МУ-Варна. Защитава кандидатска дисертация (1988) на тема „Проблеми на реанимацията 
и интензивното лечение при болни с тежки черепно-мозъчни травми“ (научен ръководител 
проф. А. Бовянски). Основните и научни разработки са по проблемите на анестезиологията и 
реанимацията в неврохирургията и неврологията. Член на управителния съвет на Българското 
национално дружество по анестезиология.
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СТАТЕЛОВ, д-р Тони Борисов, асистент
УС по урология, Катедра по хирургически болести, ФМ 
Роден на 13.04.1976 г. във Варна. Завършва IV eзикова гимназия (1995) 
и висше медицинско образование в МУ-Варна (2001). Специализира в 
Саутуърк Колидж – Лондон (2001–2004) и в Клиниката по съдова хирургия 
„Хадаса Ен Карем“ – Йерусалим, Израел (2004–2005). Започва работа като 
ординатор в урологична клиника в МБАЛ „Света Анна“ – Варна“ (2005). 
Придобива специалност „Урология“ (2013). Асистент в УС „Урология“ 
към Катедрата по хирургически болести на МУ-Варна (2017). Зачислен 
за редовен докторант към катедрата (2020) с дисертационен труд на тема 

„Лазерна хирургия на простата при пациенти с висока коморбидност и голям обем на жлезата“ 
с научен ръководител доц. д-р Тошо Ганев, д.м. Член на Българското и Европейското урологично 
дружество. Специализирал в България и чужбина. Основни научни интереси: онкоурология, 
лазерна хирургия, лапароскопска и миниинвазивна урология.

СТЕФАНОВ, д-р Божидар Фотев, д.м.н., професор 
Катедра по хигиена и епидемиология, ФОЗ 
Роден на 23.06.1943 г. във Варна. Завършва гимназия във Варна и медицина в Донецк, Украйна 
(1970). Придобити специалности – обща хигиена, хигиена на труда и комунална хигиена. 
Специализира в Москва, Киев и Прага. Работи като ординатор в ХЕИ-Варна (1970–1971). Асистент 
в Катедрата по хигиена на МУ-Варна (1971). Защитава кандидатска дисертация на тема „Хигиенна 
характеристика на ултравиолетовата радиация и някои въпроси на биологичното и действие в 
условията на промишлен град“ (1972) и докторска дисертация на тема „Теоретико-методологични 
основи на хигиенната наука“ (1984). Хабилитиран е като доцент (1977) и професор (1985). 
Ръководител на Катедрата по хигиена на ВМИ-Плевен (1977). Заместник-ректор на ВМИ-Плевен. 
Под научното му ръководство е хабилитирана една негова сътрудничка (доц. Р. Кайнакчиева). 
Основните му научни разработки са по проблемите на физичните фактори на жизнената среда, 
на физиологията на труда и ергономията и др. Автор и съавтор е на 10 монографии и 14 брошури 
и 8 учебника и ръководства по хигиена. Член на редколегията на сп. „Хигиена и здравеопазване“ 
и на републиканското ръководство на дружеството по хигиена.

СТЕФАНОВ, д-р Георги Петров, гл. асистент 
Катедра по хирургически болести, ФМ 
Роден на 15.01.1958 г. в Ямбол. Завършва гимназия в Ямбол и медицина 
във Варна (1984). Придобити специалности – хирургия (1993) и съдова 
хирургия (1997). Специализира в София. Работи като участъков лекар в с. 
Зимница, Ямболско, с. Росица, Добричко (1984–1987) и ординатор хирург 
в Окръжна болница-Варна (1987–1988), Окръжен онкодиспансер (1988–
1989) и клиниката по съдова хирургия на ОБ –Варна (1989–1990). Асистент 
в клиниката по съдова хирургия на Катедрата по хирургически болести на 
МУ-Варна през 1990 г. Основните му научни разработки са в областта на 
патологията на периферните съдове и по проблемите на профундопластиките 
и др. реконструктивни методи при периферната съдова патология.

СТЕФАНОВ, д-р Стефан Христов, асистент
Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, Медицински факултет – Добрич
Роден на 14.07.1961 г. в Добрич. Завършва езикова гимназия (немски език) в Добрич и медицина 
във Варна (1988). Придобита специалност „Вътрешни болести“. Асистент в Катедрата по 
пропедевтика на вътрешните болести на филиалния Медицински факултет в Добрич (1989–1993). 
От 1993 г. е ординатор във ІІІ вътрешно отделение на МБАЛ-Добрич, а от 2001 г. преминава на 
работа в частен медицински център в Добрич.
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СТЕФАНОВ, д-р Янко Георгиев, д.м., гл. асистент
Катедра по обща медицина и клинична лаборатория, ФМ
Роден на 2.09.1986 г. в Бургас. Завършва средно образование в СОУ „Св. св. 
Кирил и Методий“ – Бургас, профил „Хуманитарни науки“, (2005) и висше 
образование в МУ-Варна като магистър по медицина (2011). Ординатор 
в УМБАЛ „Св. Марина“, Втора клиника по хирургия (2012). От февруари 
2015 г. е асистент в Катедрата по ОМ, а от 2020 г. е гл. асистент. Придобита 
специалност – обща хирургия (2018) Защитава дисертация за ОНС „доктор“ 
на тема „Особености на острата коремна болка при възрастни пациенти – 
анализ на хоспитализирани болни за 10-годишен период“ (2019). Публикации: 

20 статии и 5 участия в конгреси и конференции Член на БЛС, БХД; EURACT (European Academy 
of Teachers in General Practice and Family Medicine) и СОИБОМ.
 

СТЕФАНОВ, Стефан Раднев, маг.-фарм., асистент 
УС по технология на лекарствените форми и биофармация, Катедра по 
фармацевтични технологии, ФФ
Роден през 1966 г. в Горна Оряховица. Завършва фармация в МА-София (1991). 
Има придобити специалности по технология на лекарствата с биофармация. 
Основните му професионални и научни интереси са в областта на технология 
на лекарствените форми, твърди дозирани лекарствени форми с изменено 
освобождаване, нанотехнология. Член на БФС. Има 3 научни публикации, 
участия в 3 международни/национални научни конгреса.

СТЕФАНОВА, д-р Боряна Кирчева, асистент 
Катедра по онкология, ФМ
Родена на 5.12.1987 г. в Русе. Завършва МУ-Варна (2012). Започва работа и 
специализация в Клиниката по медицинска онкология към УМБАЛ „Св. 
Марина“ – Варна (2015). Придобива специалност по медицинска онкология 
(2020). Хоноруван асистент към Катедрата по пропедевтика на вътрешните 
болести към МУ-Варна (2017), редовен асистент към Катедрата по медицинска 
онкология (2020).

СТЕФАНОВА, д-р Надежда Тодорова, д.м., гл. асистент
Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология, 
ФМ 
Родена в Павликени през 1986 г. Завършва СОУ „Бачо Киро“ – Павликени, с 
профил природо-математически науки с английски език (2005) и медицина 
в МУ-Варна (2011). Хоноруван асистент (2011), избрана за редовен асистент 
след конкурс (2012). Придобита специалност – патология (2018). Защитава 
дисертация на тема „Експресия на маркери за автофагия и некроптоза при 
дебелочревен карцином“ (2018). Има 20 научни публикации. Член на БЛС, 
Българското дружество по патология, СУ-Варна, ЕДП. 

СТЕФАНОВА, д-р Таня Любомирова, асистент 
Катедра по педиатрия, ФМ 
Родена на 17.11.1992 г. във Велико Търново. Завършва МУ-Варна (2017) и 
започва работа в Спешно отделение-деца към УМБАЛ „Св. Марина“. От 2019 г. 
е лекар в детско отделение за интензивно лечение към Първа детска клиника. 
Още като студентка активно участва в проекти на Катедрата по педиатрия – 
Feel4Diabetes (2017–2019), с който има вече 8 публикации с IF; LENA (2018) 
и др. През 2018 г. е зачислена за редовен докторант към катедрата на тема 
„Клиничен и метаболитен профил на деца с недиабетна хипогликемия“. От 
2019 г. е редовен асистент към катедрата. Член на БЛС и БПА.



354

СТЕФАНОВА, Даниела Гочева, химик
Катедра по фармацевтична химия, ФФ
Родена е през 1962 г. Завършва Техникум „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. 
Шумен със специалност „Технолог на неорганичните и органични вещества, 
химик-аналитик“ (1984). От 2013 г. работи в Медицински университет –
Варна като химичен лаборант в Лаборатория по фармацевтична химия. През 
2018 г. завършва специалност „Медицинска химия“ в Шуменски университет 
„Епископ Константин Преславски“. От 2018 г. работи като химик в същата 
лаборатория. 

СТЕФАНОВА, Йорданка Тодорова, старши преподавател
Катедра по славянски езици и комуникации, Департамент по чуждоезиково 
обучение, комуникации и спорт
Родена на 11.12.1972 г. във Варна. Завършва българска филология в ШУ 
„Епископ Константин Преславски“ (1997). От 2003 г. е преподавател по 
български език като чужд език в Департамента по чуждоезиково обучение, 
комуникации и спорт на МУ-Варна. Основни научни разработки – в областта 
на денталната терминология и методиката на преподаването и. Издадени 
два учебника: „Терминология и комуникация в денталната практика“, 
„Български език за чуждестранни студенти по дентална медицина“. Има над 
20 публикации и участия в научни форуми.

СТЕФОВА, д-р Марийка Ангелова, д.м., гл. асистент
Катедра по детски болести
Родена е на 14.07.1953 г. в гр. Варна. Завършва езикова гимназия с немски език във Варна и 
медицина във Варна през 1978 г. Има придобити специалности по педиатрия (1985) и клинична 
алергология (2008). Работи като участъков педиатър в Добрич (1979-1981), ординатор в БМП-
Варна и ординатор в детско отделение на Окръжна болница – Варна (1981-1985). Избрана е за 
асистент в Катедрата по детски болести на МУ-Варна през 1985 г. Научните й разработки са 
предимно в областта на интензивното лечение в детската възраст.

СТОЕВ, д-р Любен Людмилов, асистент
Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология, 
ФМ 
Роден в Добрич през 1991 г. Завършва Първа езикова гимназия във Варна 
(2010) и медицина в МУ-Варна (2016). Асистент от 2017 г. и редовен докторант 
от 2019 г. Научните му разработки са в областта на уропатологията. Има 6 
научни публикации. Член на БЛС и Българското дружеството по патология.

СТОЕВА-МИЛАНОВА, д-р Мария Стоева 
УС по оптометрия, Катедра по физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални 
заболявания, ФОЗ 
Родена през 1977 г. във Варна. Завършва медицина в МУ-Варна (2002). Придобита специалност 
– очни болести (2016). От януари 2019 г. е редовен докторант към Катедра „Очни болести и 
зрителни науки“ на МУ-Варна и лекар офталмолог в СБОБАЛ-Варна. През 2019 г. е назначена 
като преподавател в МУ-Варна, УС „Оптометрист“. 

СТОЕВА, Светлана Миткова, асистент 
Катедра по биология, ФФ 
Родена през 1977 г. във Варна. Завършва ПУ „Паисий Хилендарски“ – Пловдив, със специалност 
„Микробни и растителни биотехнологии“ (2005). Асистент към Катедрата по биология на МУ-
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Варна (2007–2013). Има една научна статия и участие в Международен конгрес по имунология 
(2009), Варна. Основните и научни интереси са в областта на микробните биотехнологии. Член 
на Българското дружеството по медицинска биология.

СТОЕВА, Станила Серьожева, маг.-фарм.
Катедра по фармакология, токсикология и фармакотерапия, ФФ
Родена на 17.10.1992 г. в Силистра. Завършва с отличие ПМГ в Силистра и 
Фармацевтичния факултет към МУ-Варна (2017). Назначена на длъжност 
„магистър-фармацевт, анализ на лекарствени продукти“ в Катедрата по 
фармакология, токсикология и фармакотерапия към МУ-Варна (2018). 
Специализира фармакология и фармакотерапия и е редовен докторант 
по токсикология в МУ-Варна. Има 7 научни публикации и над 20 
участия в научни конгреси, съавтор е на Ръководство за упражнения по 
токсикология за студенти. Основните и научни разработки са свързани 

с течнохроматографски анализ на лекарствени вещества от синтетичен и природен произход, 
лекарствени взаимодействия и протективни ефекти върху организма, терапевтичен лекарствен 
мониторинг. Член на БФС и Българското дружество по хранене и диететика. 

СТОЕВА, Стефка Маринова, биолог
Катедра по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика, ФФ
Родена е през 1966 г. Завършва магистратура по биохимия и микробиология 
в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (1994). От 2002 г. е 
биохимик в Катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика в 
МУ-Варна. Участва в разработване на методологията и осъществяването на 
научите проекти.

СТОЕВА, д-р Таня Живкова, асистент
Катедра по образна диагностика, интервенционална рентгенология и 
лъчелечение, ФМ 
Родена на 20.08.1994 г. в Стара Загора. Завършва медицина в МУ-Варна 
(2019). От март 2020 г. до момента е специализант в Клиниката по 
нуклеарна медицина и асистент към Катедрата по образна диагностика, 
интервенционална рентгенология и лъчелечение. 

СТОЕВА, д-р Теменуга Жекова, д.м., професор
Катедра по микробиология и вирусология, ФМ 
Родена на 13.02.1969 г. Завършва езикова гимназия в Добрич (1988) и 
медицина във ВМИ-Варна (1994). Придобита специалност – микробиология 
(2006). Успешно защитава дисертационен труд за придобиване на ОНС 
„доктор“ с тема „Микробиологични и молекулярно-генетични изследвания 
върху епидемиологията и резистентността в клинични изолати Acinetobacter 
baumannii“ (2009). Придобива магистърска степен по здравен мениджмънт 
към МУ-Варна (2018). Има проведени последователни специализации в 
Германия (Кьолн, 2007) и Гърция (Атина, 2011) в молекулярно-генетични 

методи за изследване и детекция на карбапенемаза-продуциращи Грам-отрицателни бактерии. 
Участъков педиатър в Русе и в детско кърмаческо отделение на Градска болница – Варна 
(1995–1998). Лекар микробиолог в лабораторията по микробиология на РЗИ-Варна (1993–
2003). Назначена като асистент в Катедрата „Микробиология и вирусология“ към МУ-Варна 
и като клиничен микробиолог в лабораторията по микробиология и вирусология на УМБАЛ 
„Св. Марина“ (2003). През 2012 г. се хабилитира като доцент, а от 2018 г. е професор. От 2016 
г. и понастоящем е ръководител на катедрата. От 2014 г. е ръководител на лабораторията по 
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микробиология и вирусология на УМБАЛ „Св. Марина“ и ръководител-направление „Медико-
диагностични лаборатории“. Има над 70 пълнотекстови публикации и над 35 участия в 
национални и международни конгреси. Научните и интереси са в областта на резистентността 
към антимикробни лекарствени средства 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. Член на Българската асоциация на микробиолозите и Европейското общество по 
клинична микробиология и инфекциозни болести.

СТОЙКОВ, Веселин Ганчев, ст. преподавател
Катедра по западни и класически езици, Департамент по чуждоезиково 
обучение, комуникации и спорт 
Завършва езикова гимназия с преподаване на английски език – Варна. 
Висше образование получава в СУ „Св. Климент Охридски“, специалност 
„Класическа филология“, втора специалност – английски език. Дългогодишен 
административен ръководител на Българския червен кръст – Варна. През 
1988–1989 е специалист в отдел „Европа“ на Международния червен кръст 
– Женева, Швейцария. Преподавател по латински и старогръцки език в 
НГХНИ „Еп. Константин Преславски“ – Варна, и хоноруван преподавател 

по латински език последователно или едновременно в Медицински университет, МК-Варна и 
Добрич, Икономически университет, Варненски свободен университет и ТУ-Варна. От 2005 г. е 
старши преподавател по латински език с медицински термини в МУ-Варна. 

СТОЙКОВ, д-р Мирослав Стойков, асистент
Катедра по дентално материалознание и пропедевтика на протетична 
дентална медицина, ФДМ 
Роден през 1993 г. в Добрич. Завършва с отличие ФДМ, МУ-Варна (2019). 
Същата година започва работа като хоноруван асистент към катедрата, а 
през април 2020 г. е назначен като редовен асистент. От май 2020 г. поема 
функциите на курсов ръководител на студенти по дентална медицина, 
2-ри курс. През ноември 2020 г. е зачислен в редовна докторантура към 
катедрата. Основните му професионални и научни интереси са в областта 
на протетичната дентална медицина, денталната имплантология, денталната 
сънна медицина. Член на БЗС, БДОСАХ, СУБ. 

СТОЙКОВ, д-р Светлозар Николов, д.м., доцент
Катедра по здравни грижи, Филиал Велико Търново 
Доц. Стойков е роден през 1960 г. във Велико Търново. Завършва медицина 
в МУ-Плевен като първенец на випуск 1986. Придобита специалност 
– акушерство и гинекология (1991). Защитава дисертационен труд и 
придобива ОНС „доктор“ (1993). Получава научното звание „доцент“ от ВАК 
(2007). Ръководител на Катедра „Акушерски грижи“ към Факултет „Здравни 
грижи“ при МУ-Плевен до 2015 г. Завършва магистратура по икономика 
в СА „Димитър Ценов“ – Свищов (2007). Член на Българското дружество 
по акушерство и гинекология, СУБ, Международната федерация на 

професионалните асоциации за аборти и контрацепция, учредител и председател на Българската 
асоциация по контрацепция и медикаментозен аборт. Въвел в България медикаментозния аборт 
като алтернативен метод при нежелана бременност. Има над 80 научни публикации у нас и в 
чужбина и участие в над 50 международни и национални научни форуми. Член на академичния 
състав на Филиал Велико Търново още от самото му създаване през 2015 г. 
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СТОЙКОВА, д-р Живка (Ж. С. Демирева-Калчева), д.м., гл. асистент
Катедра по микробиология и вирусология, ФМ 
Родена на 24.11.1977 г. във Варна. Завършва III ПМГ-Варна (1996) и медицина 
в МУ-Варна (2002). Лекар ординатор в ЦСМП-Добрич и ЦСМП-Варна 
(2003–2006). Асистент към Катедрата по микробиология и вирусология 
на МУ-Варна (2007). Назначена като лекар асистент в лабораторията 
по вирусология към УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна (2009). Придобита 
специалност – вирусология (2012). Успешно защитава докторска дисертация 
на тема „Сероепидемиологични и молекулярно-генетични проучвания на 
цитомегаловирусната инфекция при рискови групи“ с научен ръководител 

доц. д-р Лилия Иванова, д.м. (2018). Гл. асистент към Катедрата по микробиология и вирусология 
(2019). Научните и интереси са в областта на разпространението и диагностиката на херпесните 
и хепатитните вирусни инфекции, както и на инфекциите при имуносупресирани пациенти. Има 
29 научни публикации и над 20 участия на научни форуми в страната и чужбина.

СТОЙКОВА-ИВАНОВА, Емилия, асистент
УС по кинезитерапия, Катедра по физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални 
заболявания, ФОЗ 
Родена в с. Милковица, област Плевен. Завършва: специалност „Рехабилитатор“ в ПМИ-Плевен 
(1993); специалност „Кинезитерапия“ – бакалавър, в НСА „Васил Левски“ – София (1999); 
магистратура „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа“ в МУ-Варна (2016) и магистратура 
„Кинезитерапия“ в РУ „Ангел Кънчев“ – Русе (2020). Работи в: ОРБ „Иван Рилски“, МКЦ 
„Медея“, МЦ „Санита“, МБАЛ „Света Анна“ и от 2010 г. – УМБАЛ „Св. Марина“, Клиника по 
кардиохирургия, като кинезитерапевт. Има участия в национални и международни научни 
форуми. Член на АФБ.

СТОЙНОВ, д-р Никола Георгиев д.м., доцент
Катедра по анатомия и клетъчна биология, ФМ
Роден на 12.12.1937 г. в с. Карабунар, Пазарджишко. Завършва гимназия в Пазарджик и медицина 
в София (1961). Придобита специалност – анатомия (1978). Специализира в София. Работи като 
участъков лекар в с. Владимировци, Разградско (1961–1964) и терапевт в спешен кабинет на 
Окръжна болница – Варна (1964–1965). Асистент в Катедрата по анатомия на МУ-Варна (1965). 
Хабилитиран е като доцент в Катедрата по анатомия във ВМИ-Стара Загора (1989). От 1990 
г. е доцент в Катедрата по анатомия на филиалния МФ-Добрич, а от 1992 г. – в Катедрата по 
анатомия, хистология и ембриология на МУ-Варна. От 2000 г. е директор на МК-Шумен. Защитава 
кандидатска дисертация (1977) на тема „Устройство на стената и клапите на магистралните вени 
на горния крайник“ (научен ръководител проф. Ванков). Основните му научни разработки са 
в областта на структурните особености и васкуларизацията на стената на аортата, артериите и 
вените, устройството на микроциркулярното съдово русло в храносмилателната система и др. 
Съавтор е на учебник по клинична анатомия. Член на Българското анатомично дружество.

СТОЙЧЕВ, Александър Константинов, гл. асистент 
УС по медицинска етика и право, Катедра по социална медицина и 
организация на здравеопазването, ФОЗ 
Магистър по философия и социология (СУ „Св. Кл. Охридски”, 1978 г.). 
Асистент по философия в МУ-Варна (1979). Член на Българската философска 
асоциация, Асоциацията на университетските преподаватели по философия, 
ICPIC. Експерт е по медицинска етика към UNESCO.

СТОЙЧЕВ, д-р Андрей Стойчев, професор 
Катедра по хирургични болести, ФМ, Обединена катедра по хирургия на МУ-Варна
Роден на 4.09.1919 г. в с. Червен, Русенско. Завършва гимназия в Русе и медицина във ВМИ-София 
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(1944). Придобити специалности – обща хирургия и гръдна хирургия. Работи като участъков 
лекар в с. Хърсово, Исперихско (1944), ординатор в хирургическо отделение на Окръжна болница 
– Русе (1944–1948), военен лекар (1948–1965). Хабилитиран е като доцент (1965) и професор 
(1975). Ръководител е на сектор по гръдна хирургия в ИСУЛ-София (1965–1972) и ръководител 
на клиниката по гръдна хирургия за неспецифични белодробни заболявания в Института по 
фтизиатрия и пневмология на МА-София (1972–1976). Ръководител на Обединената катедра по 
хирургия на МУ-Варна (1976–1980). От 1980 г. до пенсионирането си през 1984 г. е ръководител на 
Катедрата по спешна хирургия в ИСМП-София. Основните му научни разработки са в областта 
на гръдната, сърдечно-съдовата и спешната хирургия. Под негово научно ръководство във Варна 
са защитени 4 кандидатски дисертации. Съавтор е на учебници по хирургия. Председател на 
Научното дружество по хирургия – София (1983). Участва като военен лекар в първата фаза на 
Отечествената война (1944) и в българската медицинска бригада в Корея (1952–1954).

СТОЙЧЕВ, д-р Стефан Стойков, гл. асистент
Катедра по рентгенология и радиология, Факултет по медицина
Роден на 3.08.1939 г. в Кюстендил. Завършва гимназия в Перник и медицина в София (1966). 
Придобита специалност – рентгенология (1970). Специализира в София. Рентгенолог в Р. 
болница – Балчик (1966–1970) и Окръжна болница – Добрич (1970–1973). Асистент в Катедрата 
по рентгенология и радиология на МУ-Варна (1974–2001). Основните му научни разработки са в 
областта на рентгеновата ангиология и мамология.

СТОЙЧЕВ, Елица Александрова, маг.-фарм., асистент
Катедра по фармакология, токсикология и фармакотерапия, ФФ
Родена през 1985 г. във Варна. Завършва с отличие немска езикова гимназия 
във Варна и фармация в Eberhard-Karls-Universitaet, Тюбинген, Германия. 
През 2012–2013 г. – Visiting Researcher към катедра „Социална фармация“ в 
School of Pharmacy, University of Otago в Дънедин, Нова Зеландия. От 2013 до 
2018 г. е магистър-фармацевт в гр. Мюнхен, Германия. От 2018 г. е отговорен 
магистър-фармацевт на „Св. Марина Фарма“ и асистент към Катедрата по 
фармакология, токсикология и фармакотерапия на МУ-Варна. Специализира 
клинична фармация и е докторант в МУ-Варна. Член на БФС.

СТОИЧКОВА, Елица Тодорова, преподавател 
Катедра по здравни грижи, Филиал Шумен 
Родена през 1977 г. в Търговище. Завършва английска филология с ОКС 
„магистър“ в ШУ „Еп. Константин Преславски“ (1999). Преподавател по 
английски и латински език към Катедрата по здравни грижи, Филиал Шумен, 
МУ-Варна (2016). Основните и професионални и научни интереси са в 
областта на съвременните методи и дигиталните технологии в обучението по 
английски език за специални цели. Член на БАОЗ и на EUPHA. Има научна 
публикация, участия в национални и международни научни форуми.

СТОЯНОВ, д-р Александър Стоянов, д.м., доцент
УС по нефрология, хемодиализа и токсикология, Втора катедра по вътрешни 
болести, ФМ 
Роден на 6.05.1953 г. във Варна. Завършва медицина във ВМИ-Варна (1982). 
Асистент в Клиниката по нефрология и хемодиализа към Катедрата по 
вътрешни болести на МУ-Варна (1986). Придобити специалности – вътрешни 
болести (1988) и нефрология (1991). Защитава дисертационен труд на тема 
„Някои аспекти на адекватността на диализата и пътища за оптимизирането 
и“ (2002). Хабилитиран за доцент (2003). Има над 80 публикации и участия 
в научни конгреси. Съавтор в две монографии. Основните му научни 

разработки са в областта на ЛДЛ аферезата, адекватността на диализата, перитонеалната 
диализа. Член на Европейската асоциация по диализа и трансплантация, Американското 
дружество по нефрология, Международното дружество по нефрология, Балканската асоциация 
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по нефрология, трансплантация и изкуствени органи, Българското дружество по нефрология, 
Фондация „Бъбрек“. Към настоящия момент е научен ръководител на 2-ма докторанти.

СТОЯНОВ, д-р Венислав Ангелов, асистент 
Катедра по педиатрия, ФМ 
Роден на 24.09.1957 г. във Варна. Завършва МГ „Д-р П. Берон“ (1975) и 
медицина във ВМИ-Варна (1983). Асистент към Катедрата по педиатрия 
на МУ-Варна (1985). Придобита специалност – педиатрия (1989). От 1990 г. 
е ст. асистент, а от 1994 – гл. асистент. Работи във Втора детска клиника, а 
понастоящем е началник на Спешно отделение-деца в УМБАЛ „Св. Марина“. 
Има над 30 публикации и 15 участия в научни конгреси. Основните му 
научни разработки са в областта на дисморфичните генетични синдроми. 
Член на БПА, БЛС.

СТОЯНОВ, д-р Георги Стоянов, асистент 
Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология, 
ФМ 
Роден в Шумен през 1992 г. Завършва Гимназията по изкуства в Шумен и 
медицина в МУ-Варна (2017). Избран за асистент (2018) и за редовен докторант 
(2019). Научните му разработки са в областта на патологията на централната 
нервна система, патология и морфология на структури в областта на главата 
и шията и др. Автор на 57 научни публикации в международни и национални 
издания. Член на БЛС и СУ-Варна.

СТОЯНОВ, д-р Георги, гл. асистент
Катедра по акушерство и гинекология, ФМ 
Роден през 1925 г. в София. Завършва медицина в София (1953). Придобита специалност – 
акушерство и гинекология. Специализира в София. Асистент в Катедрата по акушерство и 
гинекология на МУ-Варна от 1962 г. до пенсионирането си през 1985 г. Едновременно е и главен 
лекар на АГ болница – Варна (1965–1985).

СТОЯНОВ, д-р Димо Стоянов, асистент 
Катедра по анатомия и клетъчна биология, ФМ 
Роден във Варна през 1990 г. Завършва ІV езикова гимназия (2009) и МУ-
Варна, специалност медицина (2015) с отличие. През 2014 г. заминава за 
Бордо, Франция, на студентски обмен по програма „Еразъм“. През 2016 г. след 
положен конкурсен изпит е избран за асистент към Катедрата по анатомия и 
клетъчна биология в МУ-Варна, като участва и в англоезичното преподаване 
на катедрата. Година по-късно е зачислен като редовен докторант с тема в 
областта на невробиологията: „Роля на транскрипционен фактор Zbtb20 за 
развитието на кортикалните интерневрони в мозък на бозайници“. 

СТОЯНОВ, д-р Драгомир Светозаров, асистент
Катедра по онкология, ФМ
Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, ФМ 
Завършва средно образование в МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна, с профил 
математика и информатика. Дипломира се като лекар в Медицински 
университет – Варна и е удостоен с награда „Златен Хипократ“ (2017). Започва 
работа като специализант в Клиниката по медицинска онкология към 
УМБАЛ „Св. Марина“ и като хоноруван асистент в Катедра по пропедевтика 
на вътрешните болести на МУ-Варна. Назначен е като редовен асистент и 
докторант към същата катедра (2018). От 2020 г. е асистент към Катедрата по 
онкология. 
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СТОЯНОВ, д-р Златислав Димитров, д.м.н., професор
УС по физиология, Катедра по физиология и патофизиология, ФМ
Роден през 1959 г. във Варна. Завършва медицина във ВМИ-Варна (1985). 
Има придобита специалност по физиология. Основните му професионални и 
научни интереси са в областта на психофизиологията, мозъчната асиметрия 
и нейните отражения в поведението и контрола на физиологичните функции. 
През 2000 г. защитава дисертационен труд на тема „Функционална мозъчна 
асиметрия: ръкост и пол“ за придобиване на ОНС „доктор“. През 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“. Декан на Факултета по медицина. Ръководител на Катедрата 
по физиология и патофизиология в МУ-Варна (2004–2008) и (2012–2018). През 2018 г. избран за 
декан на Факултета по медицина на МУ-Варна. 
Член на International Organization of Psychophysiology (IOP), Federation of European physiological 
societies (FEPS), БДФН и неговото ръководство, СУ-Варна и неговото ръководство. Автор и съавтор 
на 4 монографии и 5 учебници и ръководства. Има над 120 публикации и научни съобщения у нас 
и в чужбина. Участва в международни изследователски проекти – Individualized psychological bias 
to open vocational training: education without barriers. Research Support Scheme of the Open Society 
Institute – Higher education Support Programme, Grant №:1363/653/1996. Под негово ръководство 
са защитени 2 дисертации за придобиване на ОНС „доктор“. По негова инициатива за пръв път 
у нас в обучението по физиология се въвеждат симулационни методи. 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 СУ-
Варна: серия медицина и екология“, „Авиационна, морска и космическа медицина“. Носител е на 
колективна награда „Почетен знак със синя лента“ на МУ-Варна, удостоен е със Статуетката на 
СУ-Варна, носител на наградата „Любим преподавател“ на студентите от Факултета по медицина.

СТОЯНОВ, д-р Иван Ангелов, ст. асистент 
Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, ФМ
Роден на 20.08.1948 г. в Тутракан. Завършва Техникума по електротехника 
в Русе и медицина във Варна (1976). Придобити специалности – вътрешни 
болести и гастроентерология. Работи в РБ-Тутракан (1976–1978). Асистент в 
КПВБ на ВМИ-Варна (1979).

СТОЯНОВ, д-р Кристиян Иванов, гл. асистент
Катедра по рентгенология и радиология, Факултет по медицина
Роден на 18.09.1952 г. в гр. Златарица, Великотърновско. Завършва езикова гимназия (английски 
език) и медицина във Варна (1976). Придобита специалност – „Рентгенология и радиология“. 
Специализира в София, Германия и Унгария. Участъков лекар в Шабла (1976–1979), ординатор 
терапевт и рентгенолог в Курортна поликлиника – Варна (1979–1983). Асистент в Катедрата по 
рентгенология и радиология на МУ-Варна (1983–1992). Основните му научни разработки са в 
областта на интервенционалната рентгенология. От 1992 г. работи в ЮАР.

СТОЯНОВ, д-р Петър Георгиев, ст. асистент
Катедра по вътрешни болести, МУ-Варна
Роден на 9.05.1963 г. в с. Слатина, Ловешко. Завършва езикова гимназия 
(френски език) и медицина във Варна (1990). Придобита специалност 
„Вътрешни болести“ (1995). Специализира във Франция. Ординатор в БМП 
– Търговище (1990–1992). Ординатор от 1992, а от 1993 г. редовен асистент 
в Клиниката по белодробни болести на Катедрата по вътрешни болести на 
МУ-Варна. Основните му научни разработки са свързани с инвазивната 
диагностика в пулмонологията. От 1999 г. преминава на работа във 
Фармацевтична фирма в София.
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СТОЯНОВ, Стоян Хрусафов, биолог, д.б., доцент
Катедра по биология, ФФ
Роден на 13.10.1940 г. в с. Булаир, Варненско. Завършва гимназия в Айтос и биология в Карловия 
университет – Прага (1967). Специалност – биология на човека. Специализира в София, Прага 
и Лондон. Започва работа като специализант (1968–1970) и редовен аспирант по имунология 
(1971–1973) в Чешката АН – Прага. Асистент в Катедрата по биология на МУ-Варна (1974). 
Хабилитиран като доцент (1986). Ръководител на Катедрата по биология (1990–1992). Защитава 
кандидатска дисертация в Прага (1974) на тема „Модификация на специфичната алоимунна 
реакция с тъканни екстракти, съдържащи трансплантационни антигени“ (научен ръководител 
проф. М. Хашек). Основните му научни разработки са в областта на трансплантационната 
имунология. Член на Чешкото и на Международното дружество по имунология.

СТОЯНОВА, Виолета Тодорова, медицински лаборант
УС „Помощник-фармацевт“, МК 
Родена през 1974 г. Завършва МК-Варна (2016), специалност помощник-фармацевт. През 2021 
г. придобива магистърска степен „Фармацевтичен мениджмънт и грижи“ в МУ-Варна. Член на 
БАПФ. Има 2 публикации и участия в научни сесии на МК-Варна.

СТОЯНОВА, д-р Анастасия Димитрова, гл. асистент
Катедра по нервни болести и неврохирургия, МУ-Варна
Родена на 10.02.1946 . в Добрич. Завършва математическа гимназия в Добрич и медицина в 
София (1970). Придобита специалност „Неврология“. Ординатор в неврологично отделение на 
Окръжна болница – Варна (1971–1973). Асистент в Катедрата по нервни болести и неврохирургия 
на МУ-Варна от 1973 г. Основните й научни разработки са свързани с ЕМГ изследвания при 
екстрапирамидни заболявания и болести на периферната нервна система.

СТОЯНОВА, д-р Десислава Кирилова, асистент
Катедра по пародонтология и дентална имплантология, ФДМ 
Родена през 1986 г. във Варна. Завършва дентална медицина (2012) и здравен 
мениджмънт в МУ-Варна (2015). Придобита специалност – дентална 
имплантология (2017). Асистент от 2017 г. и   от 2020 г. в Катедрата по 
пародонтология и дентална имплантология в МУ-Варна. Към момента 
специализира „Пародонтология и патологии на оралната лигавица“ 
във ФДМ на МУ-Варна. Докторант е в същия факултет на МУ-Варна. 
Основните и професионални и научни интереси са в областта на денталната 
имплантология. Член на Българската асоциация по орална имплантология, 
БЗС, International Team for Implantology. Участва в научни проекти на Фонд 
„Наука“ към МУ-Варна. 

СТОЯНОВА, д-р Лилия Иванова, д.м., гл. асистент
Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, ФМ
Родена на 5.02.1967 г. във Варна. Завършва средното си образование в IV ЕГ-
Варна с преподаване на руски език (1985) и медицина в МУ-Варна (1992). 
Придобити специалности – вътрешни болести (1999) и нефрология (2013). 
Лекар ординатор в РБ-Каварна (1993–1995), след което е назначена като 
лекар в ЦСМП-Добрич, а от 1999 г. – в ЦСМП-Варна. От 2007 г. до настоящия 
момент е на работа в УМБАЛ „Св. Марина“ като лекар в Клиниката по 
вътрешни болести. Редовен асистент към КПВБ от януари 2016 г. Защитава 
дисертация на тема „Анализ на уринни маркери за ранна бъбречна увреда 

и тяхната предиктивна стойност при болни с таласемия майор“ за придобиване на ОНС 
„доктор“ (2019). Гл. асистент към КПВБ (2020). Завършени курсове: „Абдоминална ехографска 
диагностика“ първо ниво (1996); „Ехоскопия на коремни органи“ индивидуално обучение (2007); 
„Ултразвукова диагностика в ангиологията“ (2007); „КПР – кардиопулмонална ресусцитация“ 
(2007); „Актуална нефрология“ (2011); „Бъбречна трансплантация“ (2011). Владее руски и 
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английски говоримо и писмено. Има над 15 публикации в български списания. Научни интереси 
– хронични бъбречни увреждания при болни с метаболитни заболявания. Член на Българското 
нефрологично дружество.

СТОЯНОВА, д-р Мария Стоянова, гл. асистент
Катедра по факултетска терапия (вътрешни болести), МУ-Варна
Родена на 4.09.1942 г. във Варна. Завършва гимназия и медицина във Варна (1966). Придобити 
специалности – „Вътрешни болести“, „Ревматология“, „Физиотерапия и геронтология“. 
Участъков лекар в с. Аврен, Варненско (1966–1967). Стажант-асистент (1967) и редовен асистент 
(1970) в Катедрата по факултетска терапия (вътрешни болести) на МУ-Варна. Специализира 
ревматология (1971–1975) в Холандия. От 1977 работи в Германия. Ръководител на Клиниката 
по ревматология и на Клиниката по физиотерапия и геронтология в гр. Дуисбург, Германия. 
Автор е на монографии и учебници по ревматология и геронтология (на немски език). Член 
на Европейското, Германското и Холандското дружество по ревматология, на Германското 
дружество на интернистите, на Германското дружество по гериатрия и др.

СТОЯНОВА, д-р Милена Петрова, асистент 
Катедра по медицинска генетика, ФМ
Родена през 1978 г. в Ямбол. Завършва медицина в МУ-Варна (2002). От 2009 
г. е асистент в УНС по медицинска генетика към Катедрата по педиатрия 
и медицинска генетика към МУ-Варна (от 2015 г. Катедра по медицинска 
генетика). През 2010 г. постъпва и като лекар асистент в лабораторията 
по медицинска генетика на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. Придобити 
специалности – детски болести (2010) и медицинска генетика (2018). През 
същата година е зачислена като редовен докторант към Катедрата по 
медицинска генетика, с тема на дисертационния труд „Генетико-диагностично 
проучване при лица в детска възраст с наследствена патология, преминали 

през кабинета за генетично консултиране“ (научен ръководител проф. д-р Л. Ангелова, д.м.). 
Научни интереси в областта на генетичната диагностика при деца с вродена и наследствена 
патология, редки дисморфични синдроми. Специализирала в Англия и Унгария. Член на БДГГЧ 
и на ESHG.

СТОЯНОВА-ВАН ДЕР ЛААН, д-р Ирина Иванова, д.м., доцент 
Катедра по анатомия и клетъчна биология, ФМ 
Родена през 1958 г. в Севлиево. Завършва медицина в МА-София (1983). 
Придобита специалност – анатомия, хистология и цитология (1986). Асистент 
към Катедрата по анатомия, хистология и ембриология на ВМИ-Стара 
Загора (1983), доцент към същата катедра (2004). Гостуващ изследовател 
в Pennington Research Centre, Baton Rouge, Louisiana, USA (2002–2003). 
Изследовател в университета в Твенте, Нидерландия (2008–2015). Доцент 
към Катедра „Анатомия и клетъчна биология“, МУ-Варна (2015). Основните 
и професионални и научни интереси са в областта на невроморфологията 

– сетивни ганглии, мозъчна кора, механизми на инсулта и предотвратяването му. Член на 
Българското анатомично дружество, а за периода 2000–2016 – и на Нюйоркската академия на 
науките. Има над 80 научни публикации и участия в 125 международни и национални научни 
форума. Член на редколегиите на International Journal of Biomedical Science, списание Adipobiology 
и гостуващ редактор на Frontiers in Cell and Developmental Biology. Участник в 11 международни 
проекта и ръководител на 1 национален проект. Носител на 3 отличия от международни научни 
форуми. 

СТОЯНОВА, д-р Росица Демирова, асистент
Катедра по ушни, носни и гърлени болести, Медицински факултет – Добрич
Родена на 27.07.1958 г. в Елхово. Завършва гимназия в Тополовград и медицина във Варна 
(1982). Придобита специалност „Оториноларингология“. Специализира в София. Работи като 
цехов лекар в Работническа поликлиника – Добрич (1982–1987) и ординатор в УНГ отделение 
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на Окръжна болница – Добрич (1987–1990). Асистент в Катедрата по ушни, носни и гърлени 
болести на филиалния Медицински факултет в Добрич (1991–1993). От 1993 г. е ординатор в 
УНГ-отделение на Окръжна болница (МБАЛ) – Добрич.

СУКИАСЯН, д-р Харитюн Ширин, доцент
Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, ФМ
Роден на 12.04.1914 г. в Русе. Завършва медицина в МФ-София (1939). Признати специалности 
– вътрешни болести и ревмокардиология. Доброволен асистент в Катедрата по терапия на 
вътрешни болести на МФ-София (1945–1946). Редовен асистент в Терапевтичната клиника на 
МУ-Пловдив (1946), асистент в КПВБ на ВМИ-София (1949). Хабилитиран като доцент (1970). 
Ръководител на КПВБ на ВМИ-Варна до пенсионирането си (1975). Основните научни проблеми, 
които разработва, са от областта на кардиологията.

СЪБЕВ, д-р Йордан Петков, асистент
Катедра по ортодонтия, ФДМ
Роден през 1993 г. във Варна. Завършва Първа езикова гимназия – Варна 
(2012), и дентална медицина в МУ-Варна (2018), като през същата година е 
назначен за редовен асистент в Катедрата по ортодонтия към ФДМ-Варна. 
Специализира ортодонтия от 2019 г. Зачислен е за редовна докторантура 
(2020). Основните му професионални и научни интереси са в сферата 
на диагностиката и лечението на ретинираните молари в долна челюст, 
прилагането на сегментна техника при лечението на ЗЧД, неекстракционното 
лечение при Клас II ЗЧД, както и ортодонтското лечение на пациенти с цепки. 

В своята практика прилага иновативни методики като диагностика чрез анализ на профилна 
телерентгенография с помощта на дигитално разчертаване, ортодонтско лечение чрез фиксирана 
техника (SAT и Straight-wire), както и чрез снемаеми механично действащи и функционални 
апарати. Член на БОО и БЗС. Владее английски и немски език.

СЪБЕВА, Юличка Събева, д.м., инженер-химик, доцент
Катедра по фармакология, токсикология и фармакотерапия, ФФ
Родена през 1949 г. във Варна. Завършва ВХТИ-София (1975). Гост-доцент по научна специалност 
„Токсикология“ в Катедрата по фармакология, токсикология и фармакотерапия, ФФ, МУ-Варна 
(2015–2018). Създава и развива учебно-научна лаборатория за анализ на лекарствени и токсични 
вещества и терапевтичен лекарствен мониторинг. Дългогодишен началник на Лабораторията 
по химико-токсикологични изследвания във ВМА-МБАЛ-Варна (1993–2014) Основните и 
професионални и научни интереси са в областта на аналитичната токсикология (клинична 
и съдебна) – токсикологичен анализ и анализ на лекарствени препарати, инструментални 
хроматографски методи, токсико- и фармакокинетика, персонализирана терапия, терапевтичен 
лекарствен мониторинг, съдебно-химико-токсикологични експертизи. Внедрени редица методики 
и иновации в практиката. Член на Федерацията на европейските токсиколози и европейските 
общества по токсикология (EUROTOX), Българското дружество по клинична токсикология, 
Българското сдружение по авиационна, морска и космическа медицина – член на Европейския 
съюз на медицинските специалисти (UEMS) и на Европейската асоциация по авиационна и 
космическа медицина (ESAM). Има над 80 научни публикации, участия в над 90 международни и 
национални научни форуми. Под нейно ръководство е защитена една дисертация.

СЪБЕВА-ПЕЕВА, д-р Елица Петкова, д.м., гл. асистент
Катедра по пародонтология и дентална имплантология, ФДМ 
Родена през 1989 г. във Варна. Завършва дентална медицина във ФДМ, 
МУ-Варна (2014). Асистент в Катедрата по пародонтология и дентална 
имплантология във ФДМ, МУ-Варна (2014). Придобива ОНС „доктор“ 
(2016) г. Заема длъжността гл. асистент (2017). Придобита специалност – 
дентална имплантология. Автор на една монография и автор/съавтор на 31 
пълнотекстови публикации. Научните и трудове са цитирани в български 
и международни издания. Участва в два научни проекта. Професионалните 



364

и интереси са в сферата на денталната имплантология и пародонтологията, в частност: 
възстановяване на дъвкателния апарат с помощта на дентални имплантати, костна аугментация, 
профилактика и лечение на биологичните усложнения след имплантологично лечение, 
нехирургично и хирургично лечение на заболяванията на пародонта. 

СЪЛОВСКИ, д-р Пенчо Цветков, д.м.н., професор
Катедра по медицина на бедствените ситуации и морска медицина, ФОЗ
Роден на 19.09.1939 г. в с. Соколаре, Врачанско. Завършва гимназия в Бяла Слатина и медицина 
в София (1963). Придобити специалности – хигиена на труда и професионални заболявания, 
радиобиология и медицина на бедствените ситуации. Специализира в София и Фонтен-
о-Роз (Франция). Работи като участъков лекар в с. Асеновци, Ловешко (1964–1966) и зав. 
токсикологична лаборатория в ХЕИ-Плевен (1966–1976). Асистент в Катедрата по хигиена на 
ВМИ-Плевен (1976). Хабилитиран като доцент в Катедрата по медико-санитарна защита на МУ-
Варна (1987). Ръководител на Катедрата по медико-санитарна защита на ВМИ-Плевен (1989). 
Професор по медицина на бедствените ситуации (1990). Защитава канд. дисертация (1974) на 
тема „Токсикологична характеристика на българските нефтове“ (научен ръководител проф. 
Спасовски) и докторска дисертация (1989) на тема „Ранни фази на биологичния ефект в белите 
дробове при комбинирано въздействие с радиационен и химически фактори“. Основните му 
научни разработки са в областта на медицината на бедствените ситуации. Под негово научно 
ръководство е защитена една канд. дисертация (д-р Дауд, Сирия) и е хабилитиран един негов 
научен сътрудник (доц. Шопова). Съавтор е на монографии и учебници по медицина на 
катастрофите и медико-санитарна защита. Член на международна организация по медицина на 
бедствени ситуации и на СУБ.

СЮЛЕЙМАН, д-р Нермин Наджи, асистент
Катедра по нервни болести и невронауки, ФМ
Родена на 4.06.1989 г. в Шумен. Завършва ПМГ,,Нанчо Попович“ – Шумен 
(2008), и медицина в МУ-Варна (2014). Лекар в ЦСМП-Варна (2015–2017). 
Започва работа като лекар ординатор в Първа КНБ към УМБАЛ,,Св. Марина“ 
– Варна (2016). Хоноруван асистент към Катедрата по нервни болести и 
невронауки към МУ-Варна, зачислена за специализант по нервни болести и 
след конкурс назначена за асистент към същата катедра (2018). Зачислена след 
конкурс за редовен докторант към МУ-Варна (2020). Води упражнения на 
студенти от специалностите,,Медицина“,,,Дентална медицина“,,,Акушерка“ 

и,,Медицинска сестра“ към МУ-Варна. Член на БЛС, БДН, EAN. Основните и професионални 
интереси са в областта на епилепсията, МСБ, демиелинизиращите и невродегенеративните 
заболявания на нервната система. Взема активно участие в национални и регионални конгреси, 
симпозиуми и форуми.

ТАБАКОВ, д-р Атанас Тодоров, асистент
Катедра по ортопедия и травматология, ФМ
Роден на 3.05.1987 г. в Горна Оряховица. Завършва МУ-Варна (2012). След 
конкурсен изпит е зачислен за специализация по ортопедия и травматология 
(2013) Назначен след изпит като асистент към Катедрата по ортопедия и 
травматология на МУ-Варна (2017). Придобита специалност – ортопедия и 
травматология (2018). Научни разработки има в областите ендопротезиране 
на големи стави, коленна и глезенна артроскопска хирургия, миниинвазивни 
оперативни техники.
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ТАБАКОВА, д-р Николета Георгиева, д.м., асистент
Катедра по акушерство и гинекология, ФМ 
Родена на 28.08.1987 г. в Каварна. Завършва Първа езикова гимназия във Варна 
с интензивно изучаване на немски и английски език (2006) и медицина в МУ-
Варна (2013). По време на обучението си по медицина заминава по Програма 
„Еразъм“ на лекарски стаж в Магдебург, Германия. Там е стажант-лекар 6 
месеца в отделение по пластична и реконструктивна хирургия, обща и съдова 
хирургия, кардиохирургия. Започва работа като лекар ординатор в родилно 
отделение на МБАЛ „Света Анна“ – Варна (2013). Успешно полага изпит и се 
зачислява като специализант в същото отделение (2014). През 2015 г. е избрана 

чрез конкурсен изпит за асистент в Катедрата по акушерство и гинекология на МУ-Варна, където 
работи и към момента. Придобита специалност – акушерство и гинекология (2018). От 2019 г. 
започва работа като акушер-гинеколог в отделението по гинекология към СБАГАЛ-Варна, където 
работи и към настоящия момент. Успешно защитава дисертационен труд на тема „Миомектомия в 
хода на абдоминално родоразрешение“ (2020). Допълнителни квалификации и курсове в страната 
и чужбина: ултразвукова диагностика в акушеро-гинекологичната практика, обучителни курсове 
по фетална морфология, колпоскопия и деструктивно лечение на преканцерози на маточната 
шийка, курс по хистероскопия, лазерно лечение на гинекологични заболявания, курсове по 
естетични хирургични процедури в гениталната област, курс по плазмотерапия в гениталната 
област. Автор е на доклади и публикации, свързани с дисертационната тема. Член на БЛС и 
Българското дружество по акушерство и гинекология.

ТАНЧЕВА, д-р Стоянка (Стоянка Танчева Илиева), ст. асистент
Катедра по клинична лаборатория, ФМ
Родена е на 15.02. 1962 г. в с. Доброплодно, Варненско. Завършва медицина във Варна (1986). Има 
придобита специалност по клинична лаборатория и вътрешни болести. Работи като акушер-
гинеколог в гр. Лозница, Разградско (1986-1988), асистент в Катедрата по патофизиология на 
МУ-Варна (1988-1990). От 1990 г. е назначена за ординатор, а от 1992 г. е избрана за асистент 
в Централна клинична лаборатория на МБАЛ „Св. Марина“ към МУ-Варна (Катедра по обща 
медицина и клинична лаборатория). 

ТАНЧЕВА-СТЕФАНОВА, Даниела Миткова, ст. преподавател 
Катедра по славянски езици и комуникации, Департамент по чуждоезиково 
обучение, комуникации и спорт
Родена на 12.02.1976 г. във Варна. Завършва НГХНИ-Варна (1995) и ШУ,,Еп. 
Константин Преславски“ (2000). Магистър по българска филология с 
професионална квалификация „Специалист по български език и литература, 
преподавател“. Има десет години стаж в сферата на средното образование като 
учител по български език и литература, езикова култура, старобългарски език, 
фолклор и митологии (Спортно училище,,Георги Бенковски“, Първа езикова 
гимназия, ОУ,,Васил Априлов“, НГХНИ-Варна). От 2015 г. е преподавател 

в Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт към МУ-Варна. Преподава 
български език като чужд. Интереси в областта на методиката на преподаване на български език 
като чужд и български език за специални цели, електронното обучение, лингвистика и медиен 
език, стилистика на интернет общуването за здраве. Има участия в национални и международни 
конференции. Автор на 12 научни разработки, публикувани в наши и чужди издания. Съавтор 
на учебник по български език за чужденци,,Аз уча в България“, B1, 2017, MУ-Варна. Автор на 
електронни упражнения в Блекборд, съавтор в подготовката на електронни изпитни тестове. 
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ТАРГОВА д-р Теодора, д.м. 
Катедра по орална и лицево-челюстна хирургия, пародонтология и специална 
образна диагностика, ФДМ
Катедра по пародонтология и дентална имплантология, ФДМ
Родена е на 3.07.1965 г. в гр. Сливен. Завършва дентална медицина в 
Медицински университет – София (1996). От 2009 г. е асистент в Медицински 
университет – Варна. Има придобита специалност по пародонтология и 
заболявания на оралната лигавица (2010). Член е на Български зъболекарски 
съюз, Българско научно дружество по дентална медицина, Дентално лазерно 
общество. 

ТАСЕВА, Даниела Събева, асистент 
Катедра по здравни грижи, Филиал Велико Търново 
Родена през 1963 г. Завършва с отличие ПМИ-Велико Търново, специалност 
„Детска медицинска сестра“. Придобива професионална квалификация по 
педагогика (1988). Завършва ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ с магистърска 
степен по социални дейности и здравноосигурителни системи (1997). 
Придобива магистърска степен по управление на здравните грижи в МУ-
Варна (2018). Преподавател в МК-Велико Търново (1983–2007). Главен 
експерт в Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ на Община 
Велико Търново (2012–2015). Един от създателите и в периода 2015–2019 

зам.-директор на Филиал Велико Търново. През октомври 2019 г. след спечелен конкурс е 
назначена за асистент в Катедра „Здравни грижи“. От юни 2019 г. е зачислена на свободна форма 
на докторантура към Катедра „Здравни грижи“ на ФОЗ в МУ-Варна. 

ТАСИНОВ, Оскан Бахидинов, д.б., гл. асистент 
Катедра по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика, ФФ
Роден през 1986 г. в Нови пазар, област Шумен. Завършва магистратура по 
молекулярна биология и биотехнологии в ПУ „Паисий Хилендарски“ (2011) и 
бакалавърска степен по молекулярна биология в СУ „Св. Климент Охридски“ 
(2009). Защитава дисертационен труд за придобиване на ОНС „доктор“ и 
е награден от СУБ с грамота за научни постижения в дисертации (2015). 
Придобита специалност – биохимия (2016). Основните му професионални и 
научни интереси са в областта на субклетъчните механизми на оксидативен 
стрес и възпаление; молекулни механизми на инсулиновата резистентност 

и диабета при хора и модели на клетъчни култури; оценка на нови молекулни диагностично-
прогностични маркери при колоректален карцином; изследване на молекулните механизми на 
действие на хомеопатични препарати; апробиране и въвеждане на нови за катедрата молекулярно 
биологични методики и експериментални модели на клетъчни култури. Член на Европейската 
организация по нутригеномика (NuGO); Федерацията на европейските биохимични дружества 
(FEBS); СУБ; СУ-Варна. От юли 2017 г. е член на ръководството на секция „Медицина и дентална 
медицина“; Асоциация на биохимичните катедри в България (АБКБ). Посещава над 15 курса 
за обучение и квалификация в България и чужбина. Реализира научен обмен в Университета 
на Сантяго де Компостела, Испания (2014). Има над 25 научни публикации и над 50 участия 
в конференции, от които над 40 международни. Има 6 отличия и награди от конференции в 
България и чужбина. 

ТАЧЕВА, Виолетка Горанова, д.ф., професор
Катедра по славянски езици и комуникации, Департамент по чуждоезиково 
обучение, комуникации и спорт
Най-важните етапи на професионалната и научната дейност на проф. 
Виолетка Горанова Тачева след придобиване на магистратура по български 
език през 1976 г. обхващат 10 специализации в България и чужбина, защита на 
дисертация в БАН през 1997 г. на тема „Тестова проверка на комуникативната 
компетентност по български език като чужд за общи и академични цели“, 
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хабилитации като доцент през 2001 г. (ВАК при БАН) и през 2014 г. като професор по научна 
специалност „Български език“ (като чужд и за медицински цели) в МУ-Варна. Като ръководител 
от 1998 до 2014 г. проф. Тачева усъвършенства и развива Катедрата по чужди езици в Департамента 
по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт, на който е директор в периода 2001–2014 г. Тя 
обособява и Катедрата по славянски езици и комуникации, чийто ръководител е в периода 2014–
2018 г. Проф. Тачева разработва, апробира и въвежда в системата на академичното образование 
в МУ-Варна над 30 нови учебни програми и лекционни курсове. Води лекции на български, 
английски и руски език. Автор е на 5 монографии, 5 студии, 12 учебника, 5 речника, 4 учебни 
помагала, 90 статии и доклади. Участвала е като рецензент в 20 научни журита за присъждане 
на образователни и научни степени и длъжности в различни български университети. Научен 
ръководител на 3-ма успешно защитили докторанти. Гост-лектор е в различни университети в 
Европа. Проф. Тачева е инициатор и мениджър на проекта, ръководител на творческия екип, 
главен редактор, автор и основен изпълнител на всички интерактивни дейности в цялостната 
система на онлайн видеокурс по български език като чужд „Аз уча в България“, ниво А1-А2 от 2018 
г. Съществен принос на проф. Тачева за разпространението и популяризирането на постиженията 
на водещи европейски и български учени е подготовката, организирането и провеждането на 
осем международни конференции и издаването на осем сборника на изнесените доклади в 
периода 1998–2017 г. Като специфичен принос, важен за съвременното академично развитие, се 
открояват авторството, ръководството и участието на проф. Тачева в изпълнението на 9 големи 
международни проекта за чуждоезиково обучение за медицински цели на обща стойност 1 300 
000 евро. За цялостния си принос като преподавател, учен с международна известност и като 
ръководител на Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт проф. Виолета 
Тачева е наградена с най-високото отличие на МУ-Варна „Почетен знак със синя лента“ (2014). 
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 проф. Виолета Тачева получава награда „Варна“ през 2018 г. 

ТАШЕВ, д-р Иван Георгиев, д.м., асистент
Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология, ФМ 
Роден на 16.03.1938 г. в Несебър. Завършва гимназия в Бургас и медицина във Варна (1966). 
Придобита специалност – патология и цитопатология. Патолог в Окръжна болница – Добрич 
(1966–1972), и в Несебър (1973). Асистент в Катедрата по патология на МУ-Варна (1973). 
От 1975 г. се премества на работа в Бургас като зав. цитологично лабораторно отделение на 
Окръжния онкодиспансер. Пенсионира се през 2000 г. Защитава кандидатска дисертация (1982) 
на тема „Експресна интраоперативна морфологична диагноза на карцинома на млечната жлеза“. 
Основните му научни разработки са по въпросите на цитодиагностиката на карциномите на 
женската гърда и матката.

ТАШЕВ, д-р Ташо Стефанов, д.м., доцент
Хоноруван асистент в Катедра по вътрешни болести, Медицински факултет – Добрич
Гост-лектор по клинична токсикология, МУ-Варна
Роден на 22.02.1936 г. в София. Завършва гимназия в Добрич и медицина в София (1959). Придобити 
специалности – „Вътрешни болести“, „Нефрология“ и „Клинична токсикология“. Участъков 
терапевт и ординатор във вътрешно отделение в Окръжна болница – Добрич (1960–1963), зав. 
отделение за спешна медицинска помощ (1963–1968) зам. главен лекар (1969–1976), основател 
и завеждащ ІІ вътрешно отделение (1976–1999) и главен лекар на болницата (1993). Хоноруван 
асистент в Катедрата по вътрешни болести на филиалния Медицински факултет в Добрич 
(1981–1984) и лектор по клинична токсикология (1986–1990). Хабилитиран е като доцент (1991) 
и ръководител на филиалната катедра по вътрешни болести до закриването й (1992–1993). Гост-
лектор по клинична токсикология в МУ-Варна (1996–2000). Защитава кандидатска дисертация 
(1988) на тема: „Някои аспекти на епидемиологията, токсичното въздействие и организацията на 
спешната помощ при острите отравяния с фосфороорганични пестициди“ (научен ръководител 
проф. Д. Ненов). Основните му научни разработки са в областта на клиничната токсикология. Под 
негово научно ръководство е защитена една кандидатска дисертация. Създател е на организация 
за оказване на спешна токсикологична помощ в Добричка област, която е обявена за национален 
регионен модел (1982). Съавтор е на монография. Освен в областта на медицината, се проявява и 
като активен общественик. Председател на Общинския съвет на гр. Добрич (1999–2003).
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ТЕЛБИЗОВА, д-р Татяна Иванова, асистент
Катедра по психиатрия и медицинска психология, ФМ
Родена на 18.01.1976 г. във Варна. Завършва медицина в МУ-Варна (2001). 
Става магистър по бизнес администрация в Нов български университет 
(2008). Започва специализация по съдебна психиатрия (2011). Назначена 
като лекар ординатор в Четвърта психиатрична клиника в УМБАЛ „Св. 
Марина“ – Варна (2012), преназначена в Трета психиатрична клиника (2015). 
Придобити специалности – съдебна психиатрия (2017), психиатрия (2019). 
Хоноруван асистент в Катедрата по психиатрия и медицинска психология на 
МУ-Варна (2018). След проведен конкурс е назначена като редовен асистент 
и става докторант в самостоятелна форма на обучение в същата катедра 
(2019). Член на БПА. 

ТЕМЕЛКОВ, д-р Темелко Добролюбов, д.м.н., професор
Катедра по обща и оперативна хирургия, ФМ
Ректор на Медицински университет – Варна (1999-2004)
Роден е на 15.12.1937 г. в гр. Варна. Завършва медицина във Варна (1966). 
Има придобита специалност по хирургия. Специализира в Русия, Австрия 
и Англия. Работи като ординатор-хирург в ОРКБ-Добрич (1967-1968) 
и ОРКБ-Варна (1968-1973). От 1973 г. е избран за редовен асистент в 
Катедрата по обща хирургия на ВМИ-Варна. От 1976 г. е завеждащ сектор по 
колопроктология. Хабилитиран е за доцент (1981) и за професор (1987). От 
1988 г. е завеждащ Клиника по колопроктология и ръководител на Катедрата 

по обща и оперативна хирургия. Заместник-ректор по научната работа (1987-1990) и ректор 
на МУ-Варна (1999-2004). Научната му работа е посветена главно на проблемите на стомашно-
чревната, гнойносептичната и онкологична хирургия, колопроктологията и лапароскопската 
хирургия. Председател е на Съюза на учените – клон Варна (1991-1997) и заместник-председател 
на Републиканското хирургическо дружество (2002). Член е на Европейското дружество по 
хирургия, Международния колеж на хирурзите и Световната университетска организация на 
колоректалните хирурзи. 

ТЕМНЯЛОВ, д-р Николай Димитров, д.м., гл. асистент
Катедра по фармакология, клинична фармакология и терапия, ФМ
Роден през 1935 г. в с. Гложене, Ловешко. Завършва медицина във ВМИ-
София (1959). Придобита специалност – фармакология. Специализира в 
Москва, Донецк, Сегед. Асистент в Катедрата по фармакология на ВМИ-Варна 
(1961). Хоноруван преподавател във Факултета по екология на Техническия 
университет във Варна (1997–1999). Защитава кандидатска дисертация 
през 1995 г. (научен ръководител проф. д-р Д. Желязков). Научните му 
проучвания са главно върху фармакологията на катехоламините и уреята, 
фармакотоксичните ефекти на антибиотици и лечебните ефекти на нови 
лекарствени препарати. Бил е член на Научното дружество по фармакология, 
член и лектор на Дружеството за разпространение на научни знания в 
България. 

ТЕНЕВА, д-р Цветелина Георгиева, асистент
Катедра по образна диагностика, интервенционална рентгенология и 
лъчелечение, ФМ
Родена на 24.06.1987 г. във Варна. Завършва езикова гимназия и МУ-Варна. 
Придобита специалност – рентгенология и радиология (2019). Асистент към 
Катедрата по образна диагностика от 2012 г. Основните и професионални и 
научни интереси - медицинската онкология, по-специално индивидуалния 
подход в тази насока и разработването на образни биомаркери (radiomics). 
Специализира в клиниките по образна диагностика във Виена, Росток и 
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Хамбург. Член на Българското дружество по кардиоторакална рентгенология (член в борда), 
ESR, ESR Undergraduate committee (член в борда). Член в редколегията на онлайн медицинско сп. 
Медикалнюс.

ТЕНКОВА, д-р Татяна Илиева, гл. асистент
Катедра по анатомия и клетъчна биология, ФМ
Родена на 27.03.1950 г. в Провадия. Завършва английска езикова гимназия и 
медицина (1975) във Варна. Придобита специалност – анатомия и хистология. 
Работи като терапевт в Районна болница – Балчик (1975–1976), и ординатор в 
Клиниката по ендокринология във Варна (1976–1977). Асистент в Катедрата 
по анатомия и хистология на МУ-Варна (1978–1993). Научните и разработки 
са посветени главно на проучване на ултраструктурата на съдовете на 
цилиарното тяло на окото. От 1993 г. работи в Морфологичната лаборатория 
на Вашингтонския университет в Сент Луис (САЩ).

ТЕОДОРОВА, д-р Илиана Георгиева, д.м., гл. асистент
УС по нефрология, хемодиализа и токсикология, Втора катедра по вътрешни 
болести, ФМ 
Завършва медицина в МУ-Варна (1996). Придобити специалности – 
вътрешни болести (2005) и нефрология (2011). Работи като асистент към 
УС по нефрология, диализа и токсикология (2013–2018). Придобива ОНС 
„доктор по медицина“ (2017). Автор и съавтор на множество научни статии 
в български и международни издания. Член на редакционния съвет на 
българо-германското списание „Варненски нефрологичен форум“. Член на 
Българското нефрологично дружество, Българската бъбречна асоциация, 
Европейската асоциация по диализа и трансплантация.

ТЕРЗИЕВА, д-р Мария Любомирова, гл. асистент
Катедра по неврология, МУ-Варна
Родена е на 6.05.1955 г. във Варна. Завършва гимназия и медицина във Варна(1979). Придобита 
специалност – „Неврология“. Специализира в Израел. Асистент в Катедрата по неврология 
на МУ-Варна от 1979 г. Основните й научни разработки са в областта на иглотерапията на 
неврологичните заболявания. Член е на научните дружества по неврология, по главоболие и по 
акупунктура.

ТЕРЗИЕВА, д-р Стефания Георгиева, д.м., гл. асистент
Катедра по анатомия и клетъчна биология, ФМ
Родена на 2.07.1966 г. във Варна. Завършва медицина във ВМИ-Варна 
(1990). Започва работа като асистент в Катедрата по анатомия, хистология 
и ембриология (1991). Придобита специалност – анатомия, хистология 
и цитология (1996). Защитава дисертация в Лудвиг-Максимилиан 
Университет в Мюнхен, Германия (2001). Научните и разработки са свързани 
с изследването на субхондралната костна плътност като морфологичен 
параметър на ставното натоварване.

ТЕРЗИИВАНОВ, д-р Димитър Николов, д.м.н., професор 
Катедра по фармакология, клинична фармакология и терапия, ФМ 
Роден през 1948 г. във Варна. Завършва медицина във ВМИ-Варна (1973). 
Придобита специалност – фармакология и терапия. Специализира в Прага. 
Работи като асистент в Катедрата по фармакология на ВМИ-Варна (1974–
1978). Хабилитиран като доцент (1987) и професор (1991). Началник на 
отделение по клинична фармакология и фармакокинетика (1991–2000) и 
изпълнителен директор на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ – София (2000–2001). 
Защитава кандидатска дисертация (1981) в Прага и докторска дисертация 
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(1990). Основните му научни разработки са посветени на проблеми от областта на клиничната 
фармакология и фармакокинетика. Съавтор е на няколко монографии и учебници. Член на 
ръководството на дружеството по клинична фармакология и терапия в България и член на 
изследователския борд на съветниците на Американския биографичен институт.

ТИВЧЕВ, д-р Огнян Стефанов, асистент
Катедра по Катедра по протетична дентална медицина и ортодонтия, ФДМ
Роден на 17.02.1974 г. в гр. Варна. Завършил дентална медицина в София (1998). От 2006 г. е 
асистент в Катедра по ПДМ и ортодонтия. Придобити специалности: Обща Дентална медицина 
(2003 г.). Член на БЗС.

ТИТЕВА, Стефка (Стефка Николова Иванова-Титева), д.ф., доцент 
Катедра по фармацевтични технологии, ФФ
Доцент в Катедрата по фармацевтични технологии до 2018 г.
Придобити специалности – технология на лекарствените средства и клинична 
фармация. Ръководител на дипломанти, докторанти и специализанти за 
СДО за придобиване на специалност в системата на здравеопазването на МЗ 
по специалност „Технология на лекарствата с биофармация“ и специалност 
„Клинична фармация“. Съавтор на студентски ръководства за практически 
упражнения по технология на лекарствените форми, учебник по приложна 
козметика. Съръководител на три успешно защитени дисертации за 

присъждане на ОНС „доктор“. Автор и съавтор на повече от 100 научни и приложни разработки, 
от тях около 90 научни статии (20 в международни списания с IF), авторски свидетелства, 
патенти, над 60 участия в български и международни форуми. Има внедрени 10 фармацевтични 
препарата в производството. 

ТОДОРОВ, д-р Банко Моев, гл. асистент
Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, ФМ
Роден на 7.12.1941 г. в с. Съево, Троянско. Завършва гимназия в Троян и медицина във Варна 
(1968). Придобити специалности – вътрешни болести и кардиоревматология. Терапевт в 
Районната болница – Ген. Тошево (1968–1971). Асистент в КПВБ на МУ-Варна (1971–1998). Умира 
при автомобилна катастрофа във Варна на 13.04.1998 г.

ТОДОРОВ, д-р Георги Николаев, д.м., гл. асистент
Катедра по образна диагностика, интервенционална рентгенология и 
лъчелечение, ФМ
Роден през 1988 г. в Стара Загора. Завършва медицина в МУ-Варна (2013). Лекар 
ординатор в ангиографския сектор към Клиниката по образна диагностика 
на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, от 2013 г. Завършва магистратура 
по здравен мениджмънт (2015). Защитава дисертационен труд на тема 
„Интервенционални подходи и диагностика при злокачествени заболявания 
на хепатобилиарната система“ и придобива ОНС „доктор“ (2016). Придобита 
специалност – образна диагностика (2018). Асистент към Катедрата по 
образна диагностика и лъчелечение (2014–2018), гл. асистент в Катедрата 

по образна диагностика, интервенционална рентгенология и лъчелечение в МУ-Варна от 2018 г. 
Преминава множество курсове, обучения и специализации в реномирани европейски центрове и 
болници. Основните му професионални и научни интереси са в областта на интервенционалната 
рентгенология. Член на БАР, ESR, ESGAR, CIRSE. Има над 40 пълнотекстови научни публикации, 
участия в над 20 международни и национални научни конгреси.

ТОДОРОВ, д-р Иван Георгиев, гл. асистент
Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, ФМ 
Роден на 10.06.1931 г. в Пловдив. Завършва гимназия и медицина в Пловдив (1955). Придобита 
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специалност – вътрешни болести. Специализира в София. Участъков лекар в с. Орляк, Тервелско 
(1955–1956). Специализант във вътрешно отделение на Окръжна болница – Варна (1956–1957). 
Зав. вътрешно отделение на РБ-Тервел (1957–1963). Асистент в КПВБ на МУ-Варна (1963–1971). 
От 1971 г. е на работа като терапевт в Мароко, а от 1976 г. е зам. главен лекар и зав. вътрешно 
отделение на санаториума на МНЗ край Варна до пенсионирането си (1991).

ТОДОРОВ, д-р Илия Тодоров, д.м., доцент
УС по морелечение, физиотерапия и рехабилитация, Катедра по 
физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални заболявания, 
ФОЗ
Роден на 29.09.1976 г. във Варна. Завършва английска езикова гимназия и 
медицина в МУ-Варна. Асистент в Катедрата по физикална и рехабилитационна 
медицина (2002), доцент в същата катедра (2012). Придобита специалност 
– физикална и рехабилитационна медицина (2007). Ръководител на УНС 
(2014–2019). Има над 30 публикации и участия в научни конгреси в страната 
и чужбина. Основните му  научни разработки са в областта на мануалната 
медицина. Член на БЛС, БАФРМ, БДММ.

ТОДОРОВ, д-р Илиян Тодоров, д.м., асистент
УС по инфекциозни болести и паразитология, Катедра по инфекциозни 
болести, паразитология и дерматовенерология, ФМ
Роден през 1987 г. в Габрово. Завършва медицина с отличие в МУ-Варна (2012). 
След успешно положен конкурсен изпит е назначен като редовен асистент 
към Катедрата по инфекциозни болести (2013). Придобита специалност 
– инфекциозни болести (2017). Основните му професионални и научни 
интереси са свързани с промените, които настъпват във възпалителните 
маркери при инфекциозните заболявания. Защитава успешно дисертация 
за придобиване на ОНС,,доктор“ на тема,,Промени в серумния амилоид А 

протеин при някои инфекциозни заболявания с вирусна етиология“ (2020). Член на Българското 
дружество по инфекциозни болести, БЛС и Съюза на учените в България. Има над 30 научни 
публикации, както и множество участия в национални/международни научни форуми. 

ТОДОРОВ, д-р Стефан Иванов, гл. асистент
Катедра по нервни болести, МУ-Варна
Роден е на 8.06.1949 г. в Добрич. Завършва математическа гимназия и 
медицина във Варна (1973). Придобита специалност – „Нервни болести“ 
(1981). Специализира в София. Асистент в Катедрата по нервни болести 
на МУ-Варна от 1974 г. Основните му научни разработки са по въпросите 
на мануалната терапия при периферните нервни заболявания и на 
рехабилитацията при мозъчно-съдовите заболявания. Консултант-невролог 
в Себха, Либия (1982–1986). Член е на Републиканското дружество по 
неврология и Дружеството по главоболие.

ТОДОРОВ, д-р Стефан Иванов, д.м., професор
Катедра по психиатрия, Факултет по медицина
Ръководител на Катедрата по психиатрия и медицинска психология, МУ-
Варна и и.д. декан на новосъздадения Медицински факултет на МУ-Варна
Роден е на 18.06.1938 г. в гр. Истрия, Румъния. Завършва гимназия в Добрич и 
медицина във ВМИ-София (1963). Придобита специалност – „Психиатрия“. 
Специализира в Будапеща, Москва и Париж. Участъков лекар в с. Стефаново, 
Добричко (1964–1969), ординатор в Окръжна психиатрична болница – Варна 
(1970–1972). Асистент в Катедрата по психиатрия на МУ-Варна от 1973 г. 
Хабилитиран като доцент (1981) и професор (1997). Ръководител на Катедрата 
по психиатрия и медицинска психология на МУ-Варна (1985–1993 и отново 
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от 1995). И.д. декан на новосъздадения Медицински факултет на МУ-Варна (2001). Защитава 
кандидатска дисертация (1980) на тема: „Агресивни и автоагресивни действия на шизофренно 
болни“ (научен ръководител проф. Вл. Иванов). Под неговото научно ръководство са защитени 
2 кандидатски дисертации (Т. Милева и И. Бончева). Основните научни проблеми, които 
разработва, са посветени на шизофренията, клинико-терапевтичните въпроси при депресивните 
разстройства, теоретичните въпроси на психиатрията и др. Автор е на монографията „Синдром 
на психичен автоматизъм и симптоми от І ранг по К. Шнайдер при шизофрения“ и съавтор 
на 11 монографии (една на чужд език) учебници и ръководства по психиатрия и медицинска 
психология. Лауреат на премията на името на акад. В. П. Протопопов за 1990 г., присъдена му 
от Украинското републиканско научно дружество на невролозите и психиатрите. Член на 
редколегиите на сп. „Неврология и психиатрия“, „Психосоматична медицина“, на канадското 
„Sante mentale an Quebec“ и на швейцарското „Etudes psychiatriques de Bellelay“. Член на БПА, 
на Българското психосоматично дружество, зам.-председател на СУВ, чуждестранен член на 
френското Медико-психологично дружество. Поставя началото и по-нататък активно работи 
и ръководи от българска страна уникално българо-швейцарско сътрудничество в областта на 
психиатрията, осъществявано между Катедрата по психиатрия и медицинска психология, респ. 
психиатричните клиники и Кантоналната психиатрична болница в гр. Листал. В резултат на това 
сътрудничество, финансирано изцяло от швейцарска страна (досега с над 1 500 000 швейцарски 
франка) няколко десетки психиатри, психолози, медицински сестри и социални работници са 
специализирали в Швейцария.

ТОДОРОВ, д-р Тодор Илиев, д.м., доцент 
УС по морелечение, физиотерапия и рехабилитация, Катедра по 
физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални заболявания, 
ФОЗ 
Роден на 24.04.1950 г. във Варна. Завършва езикова гимназия (немски език) 
и медицина във Варна (1976). Придобита специалност – физиотерапия, 
рехабилитация и курортология (1983). Специализира в София и Прага. 
Работи като ординатор в хирургично отделение на Районна болница – 
Кубрат (1976–1979), и завеждащ ортопедичен кабинет в Градска болница – 
Варна (1979–1980). Ординатор в клиниката по физиотерапия на МУ-Варна 

(1980). Научен сътрудник в Катедрата по курортология, физиотерапия и рехабилитация на МУ-
Варна (1981). Хабилитиран като доцент (1993). Ръководител на клиника (1994), ръководител на 
Катедрата по физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални болести на МУ-
Варна (2001). Защитава кандидатска дисертация (1989) на тема „Проучване ефекта на мануалната 
терапия при цервикокраниални и цервикални блокажи“ (научен ръководител доц. д-р Т. Краев, 
д.м.). Основните му научни разработки са свързани с проучванията на ефекта на мануалната 
терапия при ставни блокажи и на ефекта на физикалната терапия при белодробни, сърдечни 
и неврологични заболявания. Под негово научно ръководство са защитени два дисертационни 
труда на (д-р Желева и д-р Владева). Съавтор е на учебник „Мануална медицина“ (на турски език). 
Член на редколегията на сп. „Физикална медицина и рехабилитация“. Основател на мануалната 
медицина в Турция. Провежда специализирани курсове за лекари по мануална терапия в Италия 
и Турция.

ТОДОРОВ, д-р Тодор Михайлов, д.м.н., професор
Катедра по пропедевтика на хирургическите болести, МУ-Варна
Роден е на 12.03.1931 г. в Ботевград. Завършва гимназия в Ботевград и медицина в София (1955). 
Придобита специалност „Хирургия“. Участъков лекар в с. Калугерово, Софийско (1955–1957) и 
ординатор хирург в Р. болница – Ботевград (1957–1962). Асистент в Катедрата по пропедевтика на 
хирургическите болести на МУ-Варна от 1962 г. Хабилитиран като доцент (1974) и зав. І хирургична 
клиника (стомашно-чревна) на катедрата (1972–1981). Защитава кандидатска дисертация 
(1971) на тема: „За избора на оперативен метод и за някои сложни пластики при лечението на 
слабинните хернии“ (научен ръководител проф. Т. Андреев) и докторска дисертация (1976) на 
тема: „Проучване възможности за запазване на дуоденалния пасаж при стомашни резекции 
и гастроектомии и възстановяването му след изключване“. Втора хабилитация – професор 
(1983). Началник на хирургическа клиника в МВР болница – София (1981–1996) и професор 
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към клиниката (1996–1999). Основните му научни разработки са свързани с оперативното 
лечение на язвената болест и рака на стомаха, херниите, болестното затлъстяване и др. Под 
негово научно ръководство са защитени 3 кандидатски дисертации (д-р Темелков, д-р Андреев 
и д-р Александров) и са хабилитирани 7 от неговите научни сътрудници (проф. Темелков, доц. 
Кондарев, доц. Мошев, доц. Златанов, доц. Янчев, доц. Пашев и доц. Трошев). Съавтор е на 
монографиите „Хернии на предната коремна стена“ и „За хирургията и за хирурга“ и на учебник 
по хирургия за медицински сестри. Председател на секцията на хирургическото дружество в 
Североизточна България (1974–1976), зам.-председател на Хирургическото дружество – София 
(1988–1991), член на Международния колеж на хирурзите и на Европейската асоциация за 
култура, наука и изкуства.

ТОДОРОВА, Анна Христова, маг.-фарм, д.м., доцент
Катедра по организация и икономика на фармацията, ФФ
Родена на 13.03.1980 г. във Варна. Завършва фармация във Фармацевтичния 
факултет на МУ– София (2004). Придобива ОНС „доктор“ по научната 
специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и 
фармацията“ с тема на дисертационен труд „Лекарствена употреба и роля на 
фармацевтите за подобряване качеството на живот при пациенти с астма в 
детска възраст“ (2016). Придобити специалности – организация и икономика 
на дистрибуторската и аптечната практика и организация и икономика на 
фармацевтичното производство. Ръководител на Катедрата по организация 
и икономика на фармацията, ФФ, МУ-Варна (от 2019). Ръководител на УС 

„Социална фармация“ към Катедрата по фармацевтични науки и фармацевтичен мениджмънт 
(2016–2019).
Основните и  професионални и научни интереси са в областта на фармацевтичното законодателство, 
лекарственатa политика, управление на лекарственото снабдяване, лекарствена употреба, 
фармацевтични грижи и качество на живот, фармацевтичен маркетинг, фармакоикономика. Член 
на БФС и Българската асоциация по фармакоикономика към ISPOR. Автор и съавтор на повече 
от 60 научни труда, между които публикации в международни и български научни списания, 
издаден монографичен труд, съавторство в учебници и учебни помагала за обучение на студенти 
по фармация, има участия в над 30 международни и национални научни конгреса.

ТОДОРОВА, д-р Ваня Станчева, д.м., доцент
УС по нефрология, хемодиализа и токсикология, Втора катедра по вътрешни болести, ФМ 
Родена на 9.07.1948 г. във Варна. Завършва английска езикова гимназия и медицина в МУ-Варна 
(1973). Придобити специалности – вътрешни болести и нефрология. Работи като ординатор във 
вътрешно отделение на Р. болница – Провадия (1974–1979). Асистент в нефрологичната клиника 
на МУ-Варна през 1979 г. Защитава кандидатска дисертация (1993) на тема „Проучване ефекта от 
лечението с рекомбинантен човешки еритропоетин при болни с бъбречна анемия на периодична 
хемодиализа“ (научен ръководител проф. Д. Ненов). Разработва научни проблеми от областта 
на геронтонефрологията и ХБН. Съавтор е на монографиите „Реверзибилни елементи на ХБН“, 
„Ранна диагноза и лечение на бъбречни заболявания“ и „Съвременна геронтонефрология“ 
(редактор и съавтор).

ТОДОРОВА, д-р Ивелина Тодорова, асистент
УС по инфекциозни болести и паразитология, Катедра по инфекциозни болести, паразитология 
и дерматовенерология, ФМ 
Родена през 1978 г. във Варна. Завършва с отличие медицина в МУ-Варна (2002). Професионален 
опит в доболничната неотложна и спешна медицинска помощ и медицинското осигуряване на 
военнослужещи. Хоноруван асистент по инфекциозни болести (2017), редовен асистент (2019) 
към Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология. Придобита 
специалност –  инфекциозни болести (2019). Основните и професионални интереси са в областта 
на антивирусното лечение и мониторинга на пациенти с ХИВ/СПИН. Член на БДИБ и БЛС.
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ТОДОРОВА-НЕНОВА, д-р Коралия Стефанова, д.м., доцент
Катедра по психиатрия и медицинска психология, ФМ 
Завършва медицина във ВМИ-Варна с отличен успех. Има магистърска степен 
по здравен мениджмънт от МУ-Варна. Психиатър в психиатричните клиники 
на УМБАЛ „Св. Марина“ (от 1990). Придобита специалност – психиатрия 
(1993). Началник на психиатрично отделение в Първа психиатрична клиника 
на УМБАЛ „Св. Марина“ (2006–2016). Началник на Първа психиатрична 
клиника (2017). Защитава дисертация за ОНС „доктор“ (2012). От 2015 
г. е доцент по психиатрия към Катедрата по фармакология и клинична 
фармакология и терапия на МУ-Варна, от 2017 - към Катедрата по психиатрия 

и медицинска психология. Самостоятелен автор е на две монографии и едно учебно помагало, 
съавтор в шест монографии и учебници, има над 70 публикации в български и международни 
списания. Има много участия в научни форуми у нас и в чужбина. Основните й научни разработки  
са в областите на депресивните разстройства, шизофренията, психофармакологията, терапията 
и качеството на живот при психичните разстройства и др. Участва в редакционната колегия на 
международното списание „Molecular & Cellular Epilepsy“, реферира статии за международни 
специализирани списания. Член на БПА, Асоциацията на европейските психиатри и Балканския 
медицински съюз.

ТОДОРОВА, д-р Моника Тошкова, асистент
УНС по клинична лаборатория, Катедра по обща медицина и клинична лаборатория, ФМ
Родена през 1977 г. в Русе. Завършва Математическата гимназия в Русе и медицина в МУ-Варна  
(2004). Работи в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, като лекар ординатор в клинична лаборатория 
(2007). Понастоящем е лекар специалист в клинична лаборатория в ДКЦ „Св. Марина“ – Варна. 
Асистент в Катедрата по обща медицина и клинична лаборатория, УС „Клинична лаборатория“ 
(2018). Докторант с разкрита процедура на тема „Роля на витамин D и витамин В12 при бременни 
жени и новородени“ (2019). Има 2 публикации. Член на БЛС, Българското дружество по клинична 
лаборатория.

ТОДОРОВА, д-р Станка Стоилова, гл. асистент
Катедра по рентгенология и радиология, МУ-Варна
Родена на 1.04.1946 г. във Варна. Завършва гимназия и медицина във Варна (1970). Придобита 
специалност – „Медицинска радиология“. Асистент в сектор радиология на Катедрата по 
рентгенология и радиология на МУ-Варна от 1970 г. Основните й научни разработки са свързани 
с перфузионната сцинтиграфия на белите дробове.

ТОДОРОВА, Милена Милкова, доктор, асистент
Катедра по здравни грижи, Филиал Шумен 
Родена на 27.08.1974 г. в Шумен. Завършва средно образование в ПМГ „Нанчо 
Попович“ (1992). Получава професионална квалификация „Медицинска 
сестра – общ профил“ в ПМИ-Шумен (1995). Завършва „Социални дейности“ 
във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (2003). Придобива ОКС „магистър“ по 
управление на здравните грижи в МУ-Варна (2015). Асистент в Катедрата 
по здравни грижи във Филиал Шумен на МУ-Варна (2017). Придобива 
специалност „Обществено здравеопазване“ (2019). Защитава дисертационен 
труд и придобива научна степен „доктор“ (2020). Има 11 публикации, от 

които 6 са свързани с темата на дисертационния труд, и 14 участия в национални научни форуми. 
Нейни трудове са публикувани в сп. „Здравни грижи“, „Сестринско дело“, сборници с доклади 
от научни форуми. Системно повишава квалификацията си – 11 курса към БАПЗГ, 6 курса към 
докторантското училище и 8 други. Член на БАОЗ и EUPHA.
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ТОДОРОВА, Татина Тодорова, биолог, д.б., доцент
Катедра по микробиология и вирусология, ФМ
Родена на 18.06.1980 г. в Ямбол. Завършва магистратура по микробиология 
и микробиологичен контрол в СУ „Св. Климент Охридски“ (2004). Редовен 
докторант в екип по микробиология на околната среда, университет 
„Луи Пастьор“, Страсбург, и в лаборатория по приложна микробиология, 
СУ „Св. Климент Охридски“ (2004–2007). Придобива ОНС „доктор по 
микробиология“ с дисертация на тема „Glutathione S-transferases and 
oxidative stress in Saccharomyces cerevisiae“ (2007). Асистент в Катедрата по 
предклинични и клинични науки към МУ-Варна (2014), гл. асистент (2015), 

доцент към същата катедра (2017). Назначена като доцент в Катедрата по микробиология 
и вирусология (2019). Автор е на над 60 научни публикации в международни и български 
реферирани списания. Основните и научни интереси са в областта на молекулярната биология 
на микроорганизмите и епидемиологията на обществено значимите инфекции.

ТОДОРОВА, Теодора Йорданова, асистент
Катедра по здравни грижи, Филиал Шумен
Родена през 1985 г. във Велинград. Завършва бакалавърска степен в МУ-
Пловдив, специалност „Акушерка“ (2009). Магистър по управление на 
здравните грижи“ (2015). Асистент в МУ-Варна, Филиал Шумен (2018–2020). 
Настоящ докторант в докторска програма „Управление на здравните грижи“ 
– МУ-Варна. Участва в национален форум на специалистите по здравни 
грижи „Информираност на студентите от специалност „Акушерка“ относно 
ваксината срещу човешки папилома вирус“ (2018) и „Причини, пораждащи 
страх и притеснение от бременността“ (2019, Шумен), както и във втора 
конференция с международно участие „Отлагане на родителството – причини 

и последици“ (2019, Варна). Публикация за списание „Здравни грижи“: „Фактори, влияещи върху 
решението за раждане на дете“, бр. 2/2019 г. Преминава обучение за придобиване на първоначална 
педагогическа компетентност към ЦПАК на МУ-Варна, както и в сферата на грижи и разбиране 
за женското здраве; палиативни грижи и лечение на терминално болни; комуникативни умения 
при палиативни пациенти; промоция на здраве и здравно образование; свят без туберкулоза.

ТОКИН, д-р Радиум Тодоров, д.м., доцент
Катедра по акушерство и гинекология, ФМ
Роден на 4.02.1922 г. в с. Горна Лука, Монтанско. Завършва гимназия във 
Видин и медицина в София (1950). 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). Асистент в Катедрата по акушерство и гинекология 
на ВМИ-София (1958). Хабилитиран като доцент (1969). Ръководител 
на Катедрата по акушерство и гинекология на МУ-Варна (1977–1987). 
Защитава кандидатска дисертация (1968) 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-има от неговите научни сътрудници (доц. Цветков, доц. Янева, доц. Маркова, доц. Патанов и 
доц. Кисьов). Съавтор е на учебници по акушерство и гинекология. Член на СУБ.
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ТОМОВ, д-р Димитър Томов, д-р по наукознание, доцент
Катедра по икономика и управление на здравеопазването
Роден е 31.I.1948 г. в гр. Варна. Завършва медицина във ВМИ-Варна (1974) 
и библиотекознание, библиография и научна информация в Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“ (1982). Специализира в Констанц и 
Берлин (Германия) и Ротердам (Нидерландия). Работи като участъков лекар 
в Девня, Варна и с. Бозвелийско, Варненски окръг (1977-1978). Библиограф-
информатор в библиотеката с бюро за научна информация във ВМИ-Варна 
(1978-1987); в Медународния библиотечен фонд-Варна към Изследователския 
комитет № 34 (Социология на младежта) на Международната социологическа 

асоциация (1987-1990) и в библиотеката с бюро за научна информация в Медицинския 
университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“-Варна (1990-2002). Доцент по научна информация 
в Катедрата по здравен мениждмънт (2002-2006), хонорован преподавател в Катедрата по 
икономика и управление на здравеопазването и библиограф-информатор в университетската 
библиотека (2006-2012). Защитава дисертация за степен „доктор по наукознание“ (1998) на 
тема „Интернационализация на интердициплинарните научни комуникации (на примера 
на тестикуларната морфология)“ и дисертация за степен „доктор на философските науки“ 
(2010) на тема „Институционализация на интердисциплинарните изследвания в условията на 
интернационализация (наукометрично-историографски аспекти на проблема „памет“)“. Автор е 
на два учебника за студенти, няколко глави в три монографии, повече от 170 статии в български 
и чужди научни списания и периодични сборници, публикувани доклади и резюмета в сборници 
на национални и международни научни форуми, рецензии на монографии от български и 
чужди автори. Освен това е съставител и редактор на библиографски указатели, редактор на 
сборници от научни форуми и член на редакционните колегии на български и чужди списания. 
Съосновател и член е на Международната мрежа за сътрудничество в науката COLLNET 
(Берлин) и е член на Европейската мрежа по невронауки и общество (Лондон, Великобритания), 
Атланто-евро-средиземноморската академия на медицинските науки (София), Съюза на 
българските библиотечни и информационни работници и на Специализирания научен съвет по 
информационни науки и наукознание при ВАК (2005-2010 г.). Има над 60 цитирания в български 
и чужди публикации.

ТОМОВ, д-р Димчо Христолов, асистент
УС по хигиена, Катедра по хигиена и епидемиология, ФОЗ 
Роден на 11.06.1959 г. в Поморие. Завършва гимназия в Поморие и медицина 
във Варна (1985). Придобита специалност – обща хигиена (1992) и трудова 
медицина (2004). Работи като участъков педиатър в Добрич (1985–1986). 
Асистент в Катедрата по хигиена на МУ-Варна (1986). Основният научен 
проблем, който разработва, е за въздействието на факторите на жизнената 
среда върху човешкото здраве и управление на здравния риск на работещите 
и на населението. Ръководи разработването на специализиран софтуер за 
оценка на фактическо хранене, който е внедрен в 8 здравни инспекции в 
страната. Член на: БЛС, ИМАБ, ССТМБ, БДХД, ОЦОСУР, Клуб 9000.

ТОМОВ, д-р Шидери Георгиев, д.м., доцент
Катедра по биология, МУ-Варна
Катедра по дерматовенерология, МУ-Варна
Роден на 16.10.1938 г. в с. Могилище, Добричко. Завършва гимназия в Каварна 
и медицина в МУ-Варна (1968). Придобита специалност – „Дерматология“. 
Асистент в Катедрата по биология на МУ-Варна от 1968 г. От 1970 г. напуска по 
собствено желание и работи като участъков лекар в с. Червенци, Варненско 
(1970–1973). Асистент в Катедрата по дерматовенерология на МУ-Варна от 
1973. Хабилитиран е като доцент през 1985 г. Главен лекар на Окръжна болница 
– Варна (19861990). От 2001 г. е ръководител на НУС по дерматовенерология. 

Защитава кандидатска дисертация (1982) на тема: „Върху разпространението, клиниката и 
протичането на рецидивиращия херпес зостер“ (научен ръководител проф. Дундаров). Основните 
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му научни разработки са свързани с проблемите на вирусните заболявания на кожата. Съавтор 
е на учебника „Терапия на кожните болести“. Член е на редколегията на сп. „Дерматология и 
венерология“.

ТОМЧЕВА, д-р Стела Александрова, гл. асистент
Катедра по психиатрия, Факултет по медицина
Родена е на 18.03.1951 г. във Варна. Завършва гимназия във Варна и медицина във Варна (1978). 
Придобита специалност – „Клинична лаборатория“ (1985). Специализира в София. Участъков 
терапевт в Добрич (1979–1981). Асистент по клинична лаборатория към Катедрата по психиатрия 
на МУ-Варна от 1981 г. От 2000 г. е асистент в Централната клинична лаборатория на МБАЛ „Св. 
Марина“ – Варна. Основните й научни разработки са свързани с оценката на нови лабораторни 
методи за контрол на страничните ефекти при лечението на психично болните.

ТОНЕВ, д-р Антон Йорданов, д.м., доцент
Катедра по обща и оперативна хирургия, ФМ
Роден в Стара Загора (1981). Завършва ПМГ „Гео Милев“ (1999). Медицинското 
си образование получава в МУ-Варна (2008). Асистент в Катедрата по обща и 
оперативна хирургия към МУ-Варна (2009). Защитава дисертационен труд на 
тема „Комплексен подход за откриване, стадиране и ендоскопско радикално 
лечение на ректални аденоми и ранни аденокарциноми“ и придобива ОНС 
„доктор“ (2013). Доцент към катедрата (2016-2021). Специализира в Германия, 
Южна Корея, САЩ, Холандия, Франция. Научната му дейност е представена 
от 198 научни статии и съобщения в страната и чужбина и 122 участия с 
доклади на научни форуми.

ТОНЕВА-СТОЯНОВА, д-р Албена Борисова, д.м., гл. асистент
УС по хигиена, Катедра по хигиена и епидемиология, ФОЗ 
Родена през 1964 г. в Русе. Завършва медицина в МУ-Варна (1989). Има 
придобити специалности по хранене и диететика и обучение по хомеопатична 
терапия. Избрана е за асистент и гл. асистент в Катедрата по хигиена и 
епидемиология в МУ-Варна (2015–2020). Основните и професионални 
и научни интереси са в областта на храненето на деца с нервно-психични 
увреждания, със специфични диетични потребности, ранното детско 
развитие и качеството и безопасността на храните. Член на БЛС, Българското 
дружество по хранене и диететика, Българската медицинска хомеопатична 

организация, Българското дружество по детска гастроентерология, хепатология и хранене, 
БАОЗ, EUPHA, научна група „Ранно детско развитие“ към Алианса за ранно детско развитие. 
Има 12 научни публикации и участия в 12 национални и международни научни конференции 
и конгреси. Под нейно ръководство са трима специализанти по хранене и диететика. Курсов 
ръководител е на студенти от магистърска програма „Опазване и контрол на общественото 
здравеопазване“ към ФОЗ.

ТОНКОВА, д-р Диляна Тошкова, асистент
УС по кардиология, Първа катедра по вътрешни болести, ФМ
Асистент по кардиология в Първа катедра по вътрешни болести от 2019 г. 
Родена на 13.05.1991 г. във Варна. Средното си образование завършва в Първа 
езикова гимназия – Варна, с английски език (2010). Висше образование 
по медицина придобива в МУ-Варна с отличие (2016). Специализант 
по кардиология към Втора клиника по кардиология – инвазивна (2017). 
Хоноруван асистент към Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести 
(2017–2019). Завършва магистратура по здравен мениджмънт в МУ-Варна 
(2018). Проведен стаж по програма „Еразъм“ във Варшава, Полша (2016), 
както и стажове в клиники по кардиология в Санкт Петербург и Москва, 
Русия (2018 и 2019). 
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ТОНЧЕВ, д-р Антон Божидаров, д.м.н., професор
Катедра по анатомия и клетъчна биология, ФМ
Завършва медицина в МУ-Варна (1998). Работи в научното звено на Катедрата 
по неврохирургия, Университет на Каназава, гр. Каназава, Япония (1998–
2003). Асистент в Катедрата по съдебна медицина, деонтология и клетъчна 
биология (2004), в Катедрата по анатомия, хистология и ембриология (2008). 
Гл. асистент (2009), а от 2010 г. е доцент в Катедрата по предклинични и 
клинични науки към ФФ. Ръководител на Катедрата по анатомия, хистология 
и ембриология (2012), професор към същата катедра (2013). Придобита 
специалност – анатомия, хистология и цитология (2008). Защитава дисертация 

за придобиване на ОНС „доктор“ на тема „Количество и фенотип на пролифериращи клетки 
в постисхемичния мозък на възрастни маймуни“ (2003). 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“ (2007). 
Носител е на Хумболтова стипендия (2008) за осъществяване на съвместен научен проект с Макс 
Планк Институт по биофизична химия, 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 му са стволовите клетки в 
мозъка, адултната неврогенеза и мозъчната регенерация. Научен ръководител и консултант на 
6-има завършили и 6-има настоящи докторанти. Основател на свободно избираемия курс по 
невробиология в МУ-Варна. От 2018 г. е директор на Научноизследователския институт на МУ-
Варна.

ТОНЧЕВ, д-р Цветан Любенов, д.м., професор
Катедра по обща и оперативна хирургия, ФМ
Роден на 20.06.1963 г. в София. Завършва стоматология в София (1988). 
От 2007 г. е асистент, от 2010 г. доцент. Декан на ФДМ на МУ-Варна (2010-
2018). Придобити специалности: хирургична стоматология (1992); лицево-
челюстна хирургия – придобита по адаптирана към изискванията на 
Европейския съюз и EACMFS (Eurоpean Association for Cranio-Maxillo-Facial 
Surgery) учебна програма (2003); ОКС „магистър“ по здравен мениджмънт 
(2008). Защитава дисертационен труд на тема „Клинични и функционални 
резултати при пластика на долната устна по Karapandzic“ като свободен 
докторант към Катедрата по стоматологична и лицево-челюстна хирургия 

на Стоматологичен факултет към МУ-София (2006). Има над 50 публикации и 20 участия в 
научни конгреси. Основните му научни разработки са в областта на онкологията и пластично-
възстановителната хирургия на глава и шия, орбиталната хирургия, функционалните изследвания 
и антропометричните корелации.

ТОНЧЕВА, д-р Борислава Цветанова, асистент 
Катедра по орална хирургия, ФДМ
Родена във Варна. Завършва СУЕО-Варна с руски и английски, средно 
образование в Първа езикова гимназия – профил английски език, с отличен 
успех. Дипломира се като магистър по дентална медицина в МУ-Варна като 
първенец на випуска (2019). Провежда стаж по орална и лицево-челюстна 
хирургия в Първи московски държавен МУ и Северозападен държавен МУ 
„И. И. Мечников“ – Санкт Петербург. Посещава редица курсове, семинари и 
лекционни модули в страната и чужбина. Започва работа като ординатор в 
Клиника ЛЧХ в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. Назначена е като хоноруван 

асистент в Катедрата по орална хирургия към ФДМ на МУ-Варна (2019). Става редовен асистент 
в Катедрата по орална хирургия към ФДМ на МУ-Варна и зачислена на редовна специализация 
по орална хирургия в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна (2020).
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ТОНЧЕВА, д-р Диана Тончева, гл. асистент 
Катедра по образна диагностика, интервенционална рентгенология и 
лъчелечение, ФМ
Родена на 4.06.1955 г. Завършва медицина в МУ-Варна (1979). Асистент в 
Катедрата по образна диагностика (1986), гл. асистент (1990). Придобита 
специалност – рентгенология (1990). Има над 30 публикации и 22 участия 
в научни конгреси. Основните и научни разработки са в областта на 
ехографската и компютър-томографската диагностика на заболяванията 
на белите дробове, гастроинтестиналния тракт, ендокринната система и 
главния мозък. Член на БАР и БЛС, ISMRM.

ТОНЧЕВА, Соня Колева, д.оз.н., професор 
Филиал Шумен 
Директор на Филиал Шумен 
Родена на 29.09.1960 г. в Шумен. Завършва ПМИ-Шумен (1981) като детска 
медицинска сестра, а по-късно – ШУ „Еп. Константин Преславски“ като 
магистър по биология (1989) и по социални дейности (2004). Придобива 
ОНС „доктор“ (2003). Избрана е за доцент (2005) и е първият ръководител 
на Катедрата по здравни грижи в МУ-Варна (2006–2015). Придобива 
специалност медицинска педагогика в МУ-Варна (2007). Професор по 
социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията в 

МУ-Варна (2013). Придобива НС „доктор на науките“ по управление на здравните грижи (2018). 
Научен ръководител на 21 докторанти. Директор на филиала на МУ-Варна в Шумен от 2015 г. Два 
мандата е избирана за председател на Националния съвет по качество към БАПЗГ, член на УС на 
БАПЗГ (2015). Член на редакционните колегии на специализирани списания у нас и в 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). Национален консултант 
по здравни грижи от 2016 г., главен координатор на ЕС по здравни грижи към МЗ (2019). 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 – 
хилядолетен символ на Сливен“ от кмета на гр. 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 педагогическите науки с „Наградата на Шумен“ в системата на 
образованието и науката – диплом, почетен знак и вписване в Почетната книга на гр. Шумен. 
Членува в национални и международни организации: СБУ – клон Варна, ОС на БЧК–Шумен, 
БАПЗГ, БАОЗ, ЕАОЗ, БАСА.

ТОПАЛОВА-ПИРИНСКА, д-р Снежанка Запринова, д.м., професор
Катедра по консервативно зъболечение и орална патология, ФДМ 
Родена на 17.01.1952 г. в с. Беглеж, Плевенско. Завършва дентална медицина 
във ФДМ на МУ-София (1975). Доцент в Катедрата по консервативно 
зъболечение и детска дентална медицина към ФДМ на МУ-Варна (2008–
2013). Придобити специалности – терапевтична дентална медицина (1982) 
и обща дентална медицина (2006). Защитава дисертационен труд на тема 
„Характеристика на зъбната плака и ролята на основните плакоочистващи 
средства“ (1981). Има над 90 публикации и 80 участия в научни конгреси. 
Основните и научни разработки са в областта на ролята на бактериалната 

плака в етиологията на зъбния кариес, методи и средства за лична хигиена и профилактика на 
оралните заболявания, оценка на оралнохигиенното състояние, съвременни диагностични и 
лечебни методи в оперативното зъболечение и ендодонтията. Председател на БНСД. Член на BaSS. 
Зам.-председател на БЗС и председател на Комисията по квалификация и акредитация на БЗС. 
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Член на редакционните колегии на сп. „Дентална медицина“ и на вестник „Дентална медицина“, 
издавани от БНСД. Зам.-председател на Контролния съвет на МУ-София. Съучредител и зам.-
председател на Българското ендодонтско общество. Участва и в други съвети към M3 и МУ-
София.

ТОШЕВА, д-р Мария Георгиева, д.м., доцент
Катедра по хигиена и епидемиология, ФОЗ
Родена на 1.03.1938 г. в с. Дерменци, Ловешко. Завършва гимназия в родното си село и медицина 
в МУ-София (1963). Придобита специалност – комунална хигиена. Работи като участъков лекар 
в с. Есеница и гр. Суворово, Варненско (1963-1969) и зам.-директор на ХЕИ-Варна (1969–1979). 
Избрана е за научен сътрудник в Катедрата по хигиена на МУ-Варна – филиал Девня (1979–1983). 
Хабилитирана е като ст.н.с. ІІ ст. (доцент) в Катедрата по хигиена на МУ-Варна (1983). Защитава 
кандидатска дисертация през 1980 г. на тема „Влияние на замърсяването на атмосферния 
въздух върху здравето на населението от район с развита химическа промишленост“ (научен 
ръководител проф. К. Басмаджиева). Разработва научнопрактически проблеми, свързани със 
замърсяването на атмосферния въздух в Девня и Варна, и организира и провежда с участието 
на висококвалифицирани специалисти от МУ-Варна масови профилактични прегледи с оглед 
опазване на здравето на работещите в Девненския промишлен комплекс. Член на Научното 
дружество по хигиена във Варна. 

ТОШЕВА, Яна Toшкова, асистент
УС „Инспектор по обществено здраве“, МК
Родена през 1978 г. във Варна. Завършва с отличие МК-Варна (2000), 
специалност „Санитарен инспектор“. Работи като инспектор по обществено 
здраве в системата на ХЕИ, РИОКОЗ и ОДБХ (2001–2016). Придобива 
бакалавърска степен по управление на здравни грижи в МУ-Варна (2015) и 
започва работа в МК-Варна като хоноруван преподавател в УС „Инспектор по 
обществено здраве“. Завършва магистърска степен по управление на здравни 
грижи в МУ-Варна (2016). От септември 2016 г. е назначена като асистент 
в УС „Инспектор по обществено здраве“. Зачислена е като специализант 

по медицинска педагогика и докторант към катедра „Здравни грижи“ при МУ-Варна (2018). 
Назначена е като   (2020). Основните и научни интереси са свързани с професионалната среда и 
дейността на здравния инспектор и в сферата на състава и безопасността на храната. До момента 
има едно участие в учебно помагало, 16 научни публикации в национални и международни 
списания и 11 участия в български и международни научни форуми. Член на БНДОЗ.

ТРАЕВ, д-р Трайчо Костадинов, гл. асистент
УС по гастроентерология, хепатология и хранене, Втора катедра по вътрешни болести, ФМ
Роден през 1941 г. в с. Бяла, Варненско. Завършва медицина във Варна (1968). Придобити 
специалности – вътрешни болести (1980) и гастроентерология (1984). Асистент в клиниката 
по гастроентерология на Катедрата по вътрешни болести на МУ-Варна (1979–2002). Научни 
интереси – в областта на абдоминалната ехография и функционалните/мотилитетни болести на 
ГИТ.

ТРАЙКОВА, Даниела Пепиева, асистент
Катедра по биология, ФФ 
Родена през 1972 г. във Варна. Завършва магистратура в Биологическия 
факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ със специалност „Биохимия и 
микробиология“ (1995). Има специализация „Биофизика и радиобиология“. 
От 2019 г. е асистент към Катедрата по биология на МУ-Варна. Области на 
професионален интерес – биологически науки, биохимия и молекулярна 
биология. Член на Българското дружество по медицинска биология.
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ТРАНУЛОВ, д-р Георги Петров, д.м., доцент
Катедра по рентгенология и радиология, МУ-Варна
Роден на 2.01.1938 г. в Балчик. Завършва медицински техникум в Русе и медицина във Варна 
(1966). Придобита специалност – „Медицинска радиология“ (1973). „Корабен лекар във ВМФ 
(1966–1970). Асистент в секция радиология на Катедрата по рентгенология и радиология на 
МУ-Варна от 1970 г. Хабилитиран като доцент (1990) и ръководител на секцията по радиология. 
Защитава кандидатска дисертация (1987) на тема: „Комплексно изследване на пространство-
заемащи процеси в черния дроб чрез визуални методи – ангио-, ехо- и сцинтиграфия“ 
(научен ръководител доц. А. Майсторски). Основните му научни разработки са свързани със 
сцитиграфските изследвания на костите, черния дроб и др. Под негово научно ръководство е 
защитена 1 кандидатска дисертация (д-р А. Клисарова) и е хабилитирана една негова научна 
сътрудничка (доц. А. Клисарова). Член е на редколегията на сп. „Рентгенология и радиология“. 
Член на Европейската асоциация по нуклеарна медицина.

ТРЕНДАФИЛОВА, Светла Димитрова, ст. преподавател
Катедра по западни и класически езици, Департамент по чуждоезиково 
обучение, комуникации и спорт 
Филолог, старши преподавател по английски език
Родена на 19.05.1958 г. във Варна. Завършва Първа езикова гимназия 
(английски език) във Варна, английска филология в СУ „Св. Климент 
Охридски“ (1981) и магистратура по здравен мениджмънт към МУ-Варна 
(2002). Преподава английски език в Първа езикова гимназия (1981–1984) и 
МУ-Варна (1985–2018). Специализира в Оксфорд и многократно в Единбург, 
Великобритания, участва в съвместни европейски проекти. Има над 50 

публикации и близо 40 участия в международни научни конференции. Съавтор на учебници 
по английски език за медици, дентални медици, здравни мениджъри и акушерки. Основните и 
научни разработки са в областта на приложната лингвистика и методиката на преподаване на 
английски език за специални цели.

ТРИФОНОВ, д-р Александър Димитров, асистент 
УС по гастроентерология, хепатология и хранене, Втора катедра по 
вътрешни болести, ФМ
Роден на 18.08.1994 г. Завършва медицина в МУ-Варна през 2019 г. с отличие, 
след това започва работа в мултипрофилно спешно отделение към УМБАЛ 
„Св. Марина“, а от 2020 г. е най-младият асистент на УС „Гастроентерология, 
хепатология и хранене“. Основните му клинични интереси са в областта на 
спешните състояния, ендоскопските интервенции и хепатологията.

ТРИФОНОВ, д-р Драган Люцканов, гл. асистент
Катедра по пропедевтика на хирургическите болести, МУ-Варна; Клиника по гръдна хирургия на 
катедрата по хирургически болести
Роден на 14.07.1928 г. в с. Езеро, Сливенско. Завършва гимназия в Нова Загора и медицина в София 
(1954). Придобита специалност – „Хирургия“ (1961). Асистент в Катедрата по пропедевтика на 
хирургическите болести на МУ-Варна от 1963 г. От 1967 г. до пенсионирането си през 1990 г. е 
асистент в Клиниката по гръдна хирургия на Катедрата по хирургически болести. Основните 
му научни разработки са в областта на острия хирургически корем, жлъчно-чернодробната и 
торакалната хирургия и проблемите на ехинококозата. Бил е зам. главен лекар по лечебната част 
на Окръжна болница – Варна (1967–1970).
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ТРИФОНОВА, д-р Гергана Трифонова, асистент 
Катедра по детска дентална медицина, ФДМ 
Родена през 1982 г. във Варна. Завършва дентална медицина в МУ-Пловдив 
(2006). Има придобита специалност по детска дентална медицина. Асистент 
в Катедрата по детска дентална медицина на ФДМ в МУ-Варна от 2010 г. 
Основните и професионални и научни интереси са в областта на детската 
дентална медицина. Член на БЗС, БНДДМ. Има 5 научни публикации, 
участия в над 15 международни/национални научни конгреси.

ТРИФОНОВА, д-р Лили Славчева, д.м., доцент
УС по гастроентерология, хепатология и хранене, Втора катедра по 
вътрешни болести, ФМ
Родена на 22.12.1963 г. в Попово. Завършва ПМГ-Търговище (1981) и МУ-
Варна (1987). Ординатор в Трето ВО в Търговище (1987–1990) и във ВМИ-
Варна (1990). След спечелване на конкурс е диетолог към УМБАЛ „Св. 
Марина“ (1992). Придобити специалности – вътрешни болести (1996), 
здравен мениджмънт (2002), хранене и диететика (2006). Асистент към 
УС „Гастроентерология, хепатология и хранене“ (2017). Придобива степен 
„доктор“ с тема на дисертационния труд „Оптимизиране на клиничния 

подход и диетолечението при глутенова ентеропатия“ (2018). Доцент към Катедрата по хигиена 
и епидемиология на МУ-Варна (2020). Автор е на 2 монографии и 2 учебни пособия, има 28 
публикации и е известен специалист и преподавател по хранене и диететика. 

ТРИФОНОВА, д-р Маргарита Драганова, асистент
Катедра по онкология, ФМ 
Родена на 28.03.1960 г. Завършва гимназия във Варна и медицина в МУ-Варна 
(1984). Придобива специалност вътрешни болести (1992) и онкология (1997). 
Цехов терапевт в Добрич (1984–1987), асистент в Катедрата по вътрешни 
болести на филиалния Медицински факултет – Добрич (1987–1900), 
завеждащ ПСО в МБАЛ „Св. Марина“ (1993–1995), ст. асистент (1995), гл. 
асистент (2006) в Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести на МУ-
Варна. Разработва проблеми, свързани с химиотерапията на злокачествените 
заболявания и качеството на живот при онкологично болните.

ТРИФОНОВА, Теменуга Петрова, асистент
УС по радиофармация, Катедра по фармацевтични технологии, ФФ 
Завършва ПУ „Паисий Хилендарски“ като магистър по химия (1995). 
Придобива СДО специалност „Санитарна химия“ в МУ-София (2000). 
Химик в РЗИ-Варна (1996–1999). Асистент и гл. асистент в катедра „Химия“, 
МУ-Варна (1999–2015). Химик в Циклотронен комплекс на Клиниката по 
нуклеарна медицина към УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна (2013). Печели 
конкурс за асистент по радиофармация към катедра „Фармацевтични 
технологии“. Редовен докторант е в Катедрата по химия. Научните и интереси 
са в областта на биоорганичната химия и химия на храните. Съавтор е на 
учебник „Промишлено-санитарна химия“ (2018), изд. МУ-Варна. Член на 
WiN–България.
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ТРОШЕВ, д-р Константин Георгиев, д.м., доцент
Катедра по обща и оперативна хирургия, ФМ 
Роден на 27.01.1940 г. в Русе. Завършва гимназия във Варна и медицина в 
Карловия университет – Прага (1964). Придобити специалности – обща 
хирургия (1970) и пластична хирургия (1985). Специализира в София и 
Прага (Чехия). Ординатор-хирург в болницата на гр. Провадия (1965–1968). 
Асистент в Катедрата по обща хирургия на МУ-Варна (1968). Хабилитиран 
като доцент (1989). Зам.-началник (1988–1989) и началник на Клиниката по 
термични травми и пластична хирургия във Военноморска болница – Варна 
(1989–2000). От 2001 г. е ръководител на Сектора за пластична хирургия и 
изгаряния в Катедрата по обща и оперативна хирургия на МУ-Варна. Защитава 

кандидатска дисертация (1976) на тема „Дейността на чешките лекарски мисии в България 
през Балканските войни 1912–1913 г.“ (научен ръководител проф. Т. Андреев). Основните му 
научни разработки са по проблемите на пластичната и естетичната хирургия, изгарянията и 
тяхното лечение, кожните рани, история на медицината и др. Автор е на монографиите „Чешки 
лекарски мисии в България през Балканските войни 1912–1913 г.“ (на чешки и български език) 
и „Изгаряния“ и съавтор на учебниците „Пластична хирургия“, „Медицинска козметика“ (на 
български и руски език) и „Красиви всеки ден“ (на български и руски) в няколко издания. Член 
на редколегията на международното сп. „Акта хирургие пластице“. Председател на Българското 
дружество по пластична хирургия и изгаряния (1996–2000). Член на българските дружества 
по хирургия, по история на медицината, на международните и на европейските дружества по 
изгаряния (IBI и ЕРА). Основател и председател на Сдружението за термична травма и пластична 
хирургия – Варна. Създател на отделение за козметична хирургия в Дома на красотата във Варна 
(1971–1992). Изявява се и като активен общественик и публицист. Основател и дългогодишен 
председател на Дружеството за българо-чешко и словашко приятелство – Варна.

ТРОШЕВ, д-р Орлин, д.м., асистент
Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология, ФМ 
Роден на 7.03.1959 г. във Варна. Завършва гимназия и медицина във Варна (1983). Придобита 
специалност – микробиология и вирусология. Асистент в Катедрата по патология на МУ-Варна 
(1983–1986). Научен сътрудник в Централната лаборатория по СПИН на Националния център 
по инфекциозни и паразитни болести – София (1986–1994). Защитава кандидатска дисертация 
(1994) на тема „Разработване и оценка на лабораторни методи за откриване на антитела срещу 
HIV“ (науч. ръководител проф. Р. Аргирова). От 1994 г. е на работа в САЩ.

ТРОШЕВА, Маргарита Трошева, биолог, гл. асистент 
Катедра по анатомия и клетъчна биология, ФМ
Родена на 23.11.1944 г. във Варна. Завършва гимназия във Варна и биология в СУ „Кл. Охридски“ 
(1973). Придобита специалност – биология на човека. Работи като лаборант в Клиниката по 
инфекциозни болести (1965–1967), в Катедрата по хистология (1967–1974) и специалист-биолог 
в Катедрата по анатомия и хистология на МУ-Варна. Избрана е за научен сътрудник (асистент) 
в катедрата през 1978 г., в която работи до пенсионирането си през 2001 г. Води практически 
занятия по хистология и в МК-Варна (1998–2002). Научните и разработки са свързани главно 
със сравнително-морфологични проучвания на съдовата стена при гръбначните животни, на 
ендотела и съдовия матрикс на микроциркулаторното съдово русло в белите дробове и др. Член 
на Българското анатомично дружество.

ТУНЧЕВА, Кръстина Славова, биолог, гл. асистент
Катедра по микробиология и вирусология, ФМ
Родена на 16.03.1933 г. в с. Неново, Варненско. Завършва средно училище за медсестри във Варна 
и биология в СУ „Кл. Охридски“ (1965). Придобита специалност – микробиология и вирусология. 
Специалист-биолог (1966-1968), научен сътрудник (1968-1969) и асистент (1969-1993) в Катедрата 
по микробиология и вирусология на МУ-Варна. Основните и научни разработки са в областта 
на вирусологията (аденовирусни инфекции). Член на Научното дружество по микробиология и 
вирусология. Пенсионира се през 1993 г.
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ТЪРПОМАНОВА, д-р Цветелина Христова, д.м., доцент 
УС „Инспектор по обществено здраве“, МК
Родена през 1970 г. във Варна. Завършва МУ-Варна (1994). Придобита 
специалност – психиатрия  (2002).  Магистър по здравен мениджмънт в 
МУ-Варна (2007). В продължение на 15 години работи в сферата на лечение 
на зависимости и е управител на Центъра за психично здраве – Варна. 
След успешно защитена дисертация на тема „Развитие на системата за 
лечение на зависимости – създаване и управление на мрежа от структури в 
Община Варна“ (2012) и е присъдена ОНС „доктор“ по научна специалност 
„Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“. От 
същата година започва работа като асистент в МК-Варна в УС „Инспектор 

по обществено здраве и социални дейности“. От 2015 г. е гл. асистент и , а от 2018 г. – доцент 
в учебния сектор. Преминава редица квалификационни курсове в областта на лечението и 
рехабилитацията на зависимости и общественото здраве и квалификационен курс „Педагогически 
основи на академичното преподаване“. Владее немски, английски и руски език. Член на БЛС, 
Съюза на учените – Варна, БНДОЗ, БАОЗ, EUPHA. Има издадени две монографии. Автор е на 70 
публикации и има 50 участия в национални и международни научни форуми.

УЗУНОВ, д-р Георги Константинов, д.м.н., професор
Катедра по рентгенология и радиология, МУ-Варна
Роден е на 22.10.1940 г. в Смолян. Завършва медицина в Пловдив (1966). 
Придобита специалност – „Рентгенология и радиология“. Участъков 
педиатър в Р. болница – Балчик (1966–1969). Асистент в Катедрата по 
рентгенология и радиология на МУ-Варна от 1969 г. Хабилитиран като 
доцент (1983) и професор (1992). Ръководител на сектора по рентгенология 
на катедрата (1983–1991). Защитава кандидатска дисертация през 1978 г. на 
тема: „Рентгенологично изследване на регионалната белодробна функция при 
вродени сърдечни пороци и белодробни заболявания“ (научен ръководител 

проф. М. Димитров) и докторска дисертация през 1985 г. на тема: „Функционално-диагностични 
и терапевтични възможности на ангиографията“. Научните му разработки са свързани предимно 
с интервенционалната рентгенология. От 1991 г. е на работа в Кувейт.

УЗУНОВ, д-р Петко Димитров, д.б.н., професор
Катедра по фармакология, клинична фармакология и терапия, ФМ
Роден през 1932 г. в Айтос. Завършва медицина във ВМИ-София (1958). Придобита специалност 
– фармакология. Специализира в Бетезда, САЩ. Асистент в Катедрата по фармакология на 
ВМИ-Варна (1962). Хабилитиран е като доцент (1973) и професор (1990). От 1973 г. е доцент в 
Катедрата по фармакология на Научния институт по вътрешни болести и фармакология – София, 
и ръководител на катедрата. Защитава кандидатска дисертация през 1969 г. (научен ръководител 
проф. д-р Д. Желязков) и докторска дисертация (1974). Бил е председател на Българското научно 
дружество по фармакология, член на Асоциацията на САЩ по фармакология и на Унгарската 
асоциация по фармакология, зам.-декан на Медицински факултет – София, директор на дирекция 
„Медицинско образование“ на МЗ, председател на Медицинска академия – София (1991–1992), 
и зам.-министър на здравеопазването (1994–1996). Под научното му ръководство са защитени 
4 кандидатски дисертации (M. Gnegy, R. Lehne, С. Томова, С. Кръстева). Основните му научни 
разработки са посветени на фармакобиохимичните аспекти на хистамина и на цикличния 
3,5-аденозин монофосфат. Съавтор е на монографии и учебници по фармакология, създател и 
отговорен редактор на „Справочник на лекарствените средства“ (4 издания). 

УЗУНОВ, д-р Цонко Тодоров, д.м., доцент
Катедра по орална и лицево-челюстна хирургия, пародонтология и специална образна 
диагностика, ФДМ
Роден на 28.08.1950 г. в гр. Горна Оряховица. Завършва дентална медицина в МУ-София 
(1977). От 2010 г. е доцент в Катедра по орална и лицево-челюстна хирургия, пародонтология и 
специална образна диагностика. Защитава дисертация на тема „Експериментални и клинични 
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изследвания за влиянието на хелий-неоновия лазер при хроничен пародонтит” (2000). Има 
придобити специалности по обща дентална медицина, орална хирургия и терапевтична дентална 
медицина”. Научно-изследователската му работа е насочена в областта на приложението на 
нискоинтензивните лазери при диагностиката и лечението на стоматологични и дентални 
заболявания. Член на БЗС, Научно стоматологично дружество, BaSS.

УЗУНОВА, д-р Анелия Дякова, д.м.н., професор
УС по патофизиология, Катедра по физиология и патофизиология, ФМ Катедра по 
патофизиология на МУ-Варна
Родена през 1933 г. в с. Джулюница, Великотърновско. Завършва медицина в София (1958). 
Придобита специалност – патофизиология. Специализира в Германия и САЩ. Работи като 
педиатър в Окръжна болница – В. Търново (1958–1961). Асистент в Катедрата по патофизиология 
на МУ-Варна (1961–1973), гл. асистент в Катедрата по патофизиология на МА-София (1973–1981). 
Хабилитирана е като доцент (1981) и професор (1990). От 1982 г. е ръководител на Катедрата 
по патологична физиология на ВМИ-Плевен до пенсионирането си през 2000 г. Защитава 
първата във ВМИ-Варна кандидатска дисертация (1969) на тема „Експериментален миокардит 
и артрит на фона на променена имунологична реактивност“ и докторска дисертация (1989) на 
тема „Експериментални проучвания върху патогенезата на артериалната тромбоза“. Основните 
и научни разработки са в областта на имунологията и по-специално за влиянието на тимуса 
в имунните процеси и за участието му в патогенезата на артериалната тромбоза. Разработва 
редица експериментални методи за моделиране на патологичните процеси. Под нейното научно 
ръководство е хабилитиран един от научните и сътрудници в Плевен (д-р Д. Страшимиров). 
Съавтор е на учебници по патофизиология. Била е член на международни асоциации по 
патологична физиология и по тромбоза и хемостаза.

УШЕВА, д-р Наталия Василевна, д.м., доцент
Катедра по социална медицина и организация на здравеопазването, ФОЗ 
Родена през 1975 г. в Украйна. Завършва медицина в МУ-Варна (2000). 
Редовен докторант в Катедрата по социална медицина, организация на 
здравеопазването и биостатистика (2001), а през 2015 г. е избрана за доцент 
към същата катедра. Придобива специалност по социална медицина и 
здравен мениджмънт (2004). След защита на дисертация на тема „Успешно 
кърмене и захранване на децата – съвременни тенденции, проблеми и 
възможности за решаването им“ получава ОНС „доктор“ (2013). Зам.-декан 
„Научна дейност“ на Факултета по обществено здравеопазване. Ръководител 

на Катедрата по социална медицина и организация на здравеопазването (2019) и заместник-
декан „Научна дейност“ на ФОЗ към МУ-Варна от 2020 г. Участва в краткосрочни курсове за 
повишаване на квалификацията у нас и в чужбина както в областта на изследователската, така 
и на преподавателската работа. Изследовател е в 12 научни проекта, от които три са свързани 
с разработване на нови обучителни програми, а два са международни и финансирани от 
Европейската комисия за научни изследвания и иновации по Седма рамкова програма и „Хоризонт 
2020“ (ToyBox, Feel4Diabetes, DigiCare4You). Има над 70 научни публикации и 40 участия в 
конгреси и конференции с i10-index =18 за 2020 г. Основните и научни интереси и разработки 
са в областите по промоция на здравето и профилактиката в детска възраст, епидемиология на 
социално-значимите заболявания. Издава монография на тема „Изследователски и образователни 
аспекти на кърменето“ (2015). За активна дейност в успешно приключилия и високо оценен 
проект по Седма рамкова програма на ЕК „ToyBox“ е удостоена с колективна награда Академично 
отличие на МУ-Варна „Почетен знак със синя лента“ (2014); за научни постижения в областта на 
общественото здраве има награда на името на проф. М. Попов (2014). Председател е на БНДОЗ; 
Член на национални и международни професионални и научни организации: БЛС, EUPHA – 
EUPHA; БАОЗ, Сдружение с нестопанска цел „Обществено здравеопазване-99“, Националната 
асоциация „Подкрепа за кърменето“. Член на редакционната колегия на Scripta Scientifica Salutis 
Publicae – издание на МУ-Варна. 
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ФАРУК, д-р Салих Мохамедали, асистент
Катедра по психиатрия и медицинска психология, ФМ
Роден на 12.03.1990 г. Завършва Професионална гимназия по електроника и енергетика – Банско 
(2008), и медицина в МУ-Варна (2015). Започва работа в Центъра за спешна медицинска помощ 
– Варна. Назначен е като лекар ординатор в Първа психиатрична клиника към УМБАЛ „Св. 
Марина“ (2018). През 2020 г. започва специализация по специалност „Психиатрия“ и е назначен 
като асистент в Катедрата по психиатрия и медицинска психология към МУ-Варна.

ФЕСЧИЕВА, д-р Невяна Георгиева, д.м., доцент
Катедра по социална медицина и организация на здравеопазването, ФОЗ
Ръководител на Катедрата по социална медицина и организация на 
здравеопазването (КСМОЗ) в МУ– Варна (1988–2000), първи декан на 
Факултета по обществено здраве (2001–2002)
Родена на 31.12.1936 г. в София. Завършва гимназия във Варна и медицина 
в МА-София (1960). Работи последователно като завеждащ селска здравна 
служба, ординатор в нервна клиника, зам. главен лекар на Окръжна болница-
Варна. От 1970 г. хоноруван, а от 1976 г. гл. асистент в КСМОЗ. Същевременно 
завежда организационно-методично отделение, провеждащо приложни 

изследвания, насочени към оптимизация на болничната и поликлиничната дейност. Защитава 
дисертация през 1981 г., доцент от 1984 г. Инициатор е на първия в страната медицински 
TEMPUS проект, с принос за развитието на дисциплините по обществено здравеопазване 
(1991); директор на Варненските международни летни курсове по модерна епидемиология 
и обществено здравеопазване (1993–1997), в които се обучават над 120 изследователи от 
цялата страна. Ръководител и участник в образователни и изследователски международни 
проекти. Съосновател на специалността „Здравен мениджмънт“ през (1993). Има придобити 
специалности по социална медицина и организация на здравеопазването и по здравен 
мениджмънт и медицинска информатика. Основните и научни интереси са в областта на здраве 
на населението в период на социално-икономическа преход, здравни неравенства, здравна 
политика, медицинско образование, здраве на жените, история на медицината. Дългогодишен 
преподавател. В последните години е ангажирана с работа по възстановяване на обучението 
по история на медицината в МУ-Варна. С нейно активно участие е създадено Сдружение 
„Обществено здравеопазване-99“. Член на EUPHA, почетен член на БАОЗ. Има над 250 научни 
публикации и над 60 участия в международни и национални научни конгреси и конференции. 
Под нейно ръководство са защитени 9 дисертации. Зам. главен редактор на сп. „Социална 
медицина“, отг. редактор на „Асклепий“. Председател на Българското дружество по история на 
медицината. Носител на множество отличия като лекар и общественик. 

ФИАЛКОВСКА, д-р Нели Александрова, асистент
Катедра по биология, ФФ
Родена през 1974 г. във Варна. Завършва медицина в МУ-Варна (1998). 
Придобива специалност ушни-носни и гърлени болести в МУ-Варна (2004) 
и следдипломна квалификация магистър на науките по аудио-вестибуларна 
медицина в Университетски Колеж Лондон (2010). От 2008 до 2013 г. работи 
в областта на аудио-вестибуларната медицина в Кралската УНГ болница в 
Лондон, Националната болница по неврология и неврохирургия - Лондон, 
Националната детска болница – Лондон, Университетската болница „Сейнт 
Джордж“ – Лондон. Защитава дипломна работа в областта на аудиологичните 

тестове за диагностика на централните слухови увреждания при децата в Университетски Колеж 
Лондон. От 2014 г. е асистент към Катедрата по биология на МУ-Варна. Има една публикация, 
лектор е в 4 научни форума, 3 от които са международни. Член на Българския и Британския 
лекарски съюз.
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ФИЛИПОВ, д-р Антоний Тончев, д.м., професор
Катедра по обща и оперативна хирургия, ФМ 
Завършва МУ-София през 1987 г. Придобива специалност по обща хирургия 
през 1993 г. Трудовият му стаж започва в Радомир. През 1990–2017 г. работи в 
УМБАЛСМ „Пирогов“ като лекар хирург, от 2014 г. е началник на IV клиника 
по хирургия. Защитава ОНС „доктор“ (2014), след което се хабилитира 
като доцент. През 2020 г. се хабилитира като професор по хирургия в 
Катедрата по обща и оперативна хирургия на МУ-Варна. Преминава 
следните специализации: курс по лапароскопска хирургия и миниинвазивна 
хирургия с основна тема „Лапароскопска холецистектомия“, курс „Основи на 

лапароскопската хирургия“, Тютлинген, ФРГ, специализация в Центъра за ендоскопска хирургия 
към Академичната учебна база на клиника „Рупинер“ във ФРГ; завършен „Master class“ по 
лапароскопска колоректална хирургия на COVIDIEN FRANCE SAS; завършено обучение „Hands-
On Lab“ в Синсинати, Охайо, САЩ; индивидуално обучение по съдова хирургия, НЦСС, курс по 
лапароскопска колоректална хирургия за напреднали – Риека, Република Хърватия. 

ФИЛИПОВ, Георги Георгиев, ст. преподавател 
УС по физическо възпитание и спорт, ДЧЕОКС
Роден на 12.08.1985 г. във Варна. Завършва магистратура в ШУ „Епископ 
Константин Преславски“ (2014). Придобита специалност – педагогика на 
обучението по физическо възпитание. От 2004 г. е професионален футболист 
в Спартак Варна. Състезавал се е за Пиерикос - Гърция, Черноморец - Балчик, 
Калиакра - Каварна. От 2017 г. е преподавател по физическо възпитание в УС 
по физическо възпитание на МУ-Варна. Треньор е на футболния отбор на 
МУ-Варна.

ФИЛИПОВ, Феньо Иванов, физик, асистент
Катедра по медицинска физика, МУ-Варна; Катедра по рентгенология и радиология, МУ-Варна
Роден на 9.02.1952 г. във Варна. Завършва гимназия в Разград и физика в СУ „Кл. Охридски“ 
(1978). Придобита специалност – „Медицинска и санитарна физика“. Специалист-физик в 
Министерството на машиностроенето (1978–1981) и в МЕИ-Варна (1981–1982). Асистент в 
Катедрата по медицинска физика на МУ-Варна (1983–1997), а от 1998 г. е физик в Катедрата по 
рентгенология и радиология на МУ-Варна. Научните му разработки са в областта на медицинската 
физика и електроника.

ФИЛИПОВА-МАРИНОВА, Мариана Владимирова, д.б.н., професор 
Катедра по биология, ФФ
Родена през 1944 г. в Омуртаг, Търговищка област. Завършва биология в Биологическия факултет 
на СУ „Св. Климент Охридски“ със специалност „Систематика на растенията“. През 1985 г. 
защитава дисертационен труд на тема „Поленово-аналитични изследвания на Шабленското и 
Езерецкото езеро и Северобългарския шелф“. През 2007 г. получава научната степен „Доктор 
на биологическите науки“ с дисертационен труд на тема „Палинологични данни за динамиката 
на растителността и промените в климата по Българското черноморско крайбрежие през 
кватернера“. Хабилитира се през 1990 г. като старши научен сътрудник - II степен, а от 2008 г. е 
старши научен сътрудник - I степен, в отдел „Природа“ към Регионалния исторически музей - 
Варна. От 2009 г. до 2012 г. е професор по ботаника в Катедрата по биология и фармацевтични науки 
при ФФ на МУ-Варна. Има над 90 публикации и над 40 участия в научни симпозиуми. Основните 
и научни разработки са в областта на квартернерната палеоекология и фитоценологията. 
Участва в повече от 10 национални и международни научноизследователски проекта, от които 
е ръководител на 2. Член на Българското ботаническо дружество, СУБ, Международното 
дружество за микропалеонтология, микробиология и мейобентология на околната среда, УС на 
СНЦ „Общество на еколозите новатори в България“. Член на Специализирания научен съвет по 
ботаника и микология при ВАК, Научния съвет на Института по рибарство и аквакултури при 
ССА (2005-2008) и Научния съвет на Института по океанология „Фритьоф Нансен“ при БАН 
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(от 2011 г.). От 1998 г. е заместник-председател на Обществения съвет за запазване на зелената 
система на Община Варна. От 2005 г. е член на Изпълнителното бюро на Европейската програма 
за поленов мониторинг.

ФИЛКОВА, Силвия Иванова, д.оз., гл. асистент
УС „Рехабилитатор“, МК 
Родена през 1969 г. във Варна. Завършва специалност „Рехабилитатор“ 
в ПМИ-София (1992). Има придобити магистърски степени „Здравен 
мениджмънт“ (2000) и „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа“ (2016) 
в МУ-Варна. След конкурс е назначена за асистент в УС „Рехабилитатор“ 
към МК на МУ-Варна (2012). След защита на дисертационен труд на тема 
„Профилактика на гръбначни изкривявания при деца в предучилищна 
възраст“ (2017) получава ОНС „доктор“. Академичната длъжност „Гл. 
асистент“ придобива през 2018 г. Ръководител на УС „Рехабилитатор“ от юли 

2020 г. 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). Основните и професионални и научни интереси са в областта на промоция и 
профилактика на гръбначните изкривявания и рехабилитация при функционални и структурни 
гръбначни изкривявания. Участва в научни мероприятия на национални и международни научни 
форуми. Има над 50 публикации в национални и чужди научни издания. Член на национални 
професионални и научни организации: АФБ и БНДОЗ.

ФОТЕВ, Петър Петров, ст. преподавател 
Катедра по славянски езици и комуникации, Департамент по чуждоезиково 
обучение, комуникации и спорт
Роден на 4.04.1976 г. във Варна. Завършва НГХНИ „Епископ Константин 
Преславски“ – Варна (1995). Дипломира се във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ 
– специалност „Българска филология“, ОКС „магистър“ (2000). Повече от 
10 години е учител по български език и литература в СОУ „Пейо Яворов“ 
– Варна. От 2014 г. след спечелен конкурс е преподавател в Департамента 
по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт към МУ-Варна. От 2018 
г. е старши преподавател в Катедрата по славянски езици и комуникации 

към МУ-Варна. Преподава български език като чужд и за медицински цели. Има над 10 научни 
публикации.

ФОТКОВА, Светлана (Светлана Фоткова Георгиева), д.ф., доцент
Катедра по фармацевтична химия, ФФ
Доц. Светлана Фоткова Георгиева, д.ф. – ръководител на Катедрата по 
фармацевтични науки и фармацевтичен мениджмънт в МУ-Варна, ФФ 
(2014–2019), ръководител на Катедрата по фармацевтична химия в МУ-
Варна, ФФ (от 2019) 
Родена 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 ШУ „Епископ Константин 
Преславски“. През 2019 г. придобива специалност „Анализ на лекарствените продукти“ по 
Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. 
От 2012 г. е асистент към Катедра „Фармацевтични науки“, ФФ при МУ-Варна. През 2013 г. е 
избрана за доцент по научна специалност „Фармацевтична химия“ към Катедра „Фармацевтични 
науки“, ФФ при МУ-Варна. Има над 60 научни публикации в български и чуждестранни научни 
списания с над 150 цитирания от български и чужди автори. Има участие в 15 проекта, на два 
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от които възложител е МОМН, Фонд „Научни изследвания“ и Фонд „Наука“ на МУ-Варна. 
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. От създаването 
му до сега е заместник главен редактор на научното списание Scripta Scientifica Pharmaceutica на 
МУ-Варна. Член на Научното дружество по фармация. 

ФУЧИДЖИЕВА, д-р Радина Светлозарова, асистент
Катедра по нервни болести и невронауки, ФМ
Родена на 11.07.1989 г. във Варна. През 2008 г. завършва средното си 
образование в „Св. Константин-Кирил Философ“ – Русе, с чуждоезиков 
профил английски/руски език и трети чужд език – испански. Завършва 
медицина през 2014 г. в МУ-Варна. Започва трудовия си стаж като лекар 
в Отделението по обща и съдова неврология в МБАЛ-Русе, а от 2015 г. е 
зачислена като лекар специализант. От ноември 2015 г. е лекар специализант 
във Втора КНБ с ОЛОМИ и ОИЛНБ към УМБАЛ „Св. Марина“-Варна с 
ръководител на специализацията проф. д-р Силва Андонова. През 2016 г. 

участва в международен проект на Европейската асоциация за инсулти, който цели обучение 
на медицинските сестри в грижите и лечението на острите мозъчни инсулти – ЕSO EAST. 
След конкурс през февруари 2017 г. е асистент във Втора КНБ към Катедра „Нервни болести и 
невронауки“ на МУ-Варна. От август 2019 г. след конкурс е зачислена като редовен докторант към 
катедрата. Води упражнения на студентите от специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ 
и „Акушерка“ към МУ-Варна, както и на студентите от чуждоезиково обучение по медицина. 
Владее английски и руски, притежава компютърна грамотност. Има интереси в областта на МСБ, 
демиелинизиращите и възпалителните заболявания на нервната система, епилепсията. Взема 
активно участие в национални и регионални конгреси, симпозиуми и форуми. Член на БЛС, БДН.

ФЪРТУНОВ, д-р Стефан Костов, асистент
Катедра по обща медицина и клинична лаборатория, ФМ 
Роден на 5.03.1971 г. във Варна. Завършва средно специално образование в 
ОТМЕ „Антон Иванов“ – Варна (1990). Магистър по медицина (1998) и здравен 
мениджмънт (2010) на МУ-Варна. Започва трудовия си стаж като санитар 
във ВО на ОКРБ – Варна (1994); фелдшер (1998–1999), лекар ординатор в 
ЦСМП-Варна (1999–2006) и медицински представител (2006–2010). След 
придобиване на специалност по акушерство и гинекология (2003) е акушер-
гинеколог в Транспортна болница – Варна (2011). Понастоящем специалист 
АГ в ДКЦ „Св. Марина“ и консултант по АГ в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна 

(от 2011). Асистент в Катедрата по ОМ и клиничната лаборатория при МУ-Варна (от 2015). 
Специализации: ехомамография и колпоскопия. От 2019 г. е докторант с разкрита процедура на 
тема „Медико-социални проблеми и нагласи към абортите по желание в България“. Публикации: 
11 статии и 2 съобщения – 11 у нас и 1 в чужбина Членство: БЛС (член на УС 2004–2008), EURACT 
(European Academy of Teachers in General Practice and Family Medicine) и СОИБОМ.

ХАВЕЗОВА, д-р Лиляна Петрова, д.м., доцент
Катедра по неврология, ФМ; Катедра по икономика и управление на 
здравеопазването, ФОЗ; Ръководител на Катедрата по здравен мениджмънт 
(1998–2000); Зам.-ректор по управление на качеството и акредитация 
(2000–2003)
Родена през 1943 г. в Хасково. Завършва медицина във Варна (1966). Придобита 
специалност по неврология (1974). Работи като педиатър в Р. болница - 
Тервел  (1966-1969), като клиничен ординатор 1969-1972) и асистент (от 1972) 
в Катедрата по неврология на МУ-Варна. Хабилитирана като доцент (1991). 
Сътрудник е на учебен отдел и СДО в университета (1991–2000). Ръководител 
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на Катедрата по здравен мениджмънт (1998-200), където 18 години преподава дисциплината 
„Организация на здравните грижи“. Зам.-ректор по управление на качеството и акредитация 
в МУ-Варна (2000–2003). Създава и ръководи Центъра по качество (2004-2009). Основните 
и научни разработки са в областта на невроонкологията, мозъчно-съдовите заболявания, 
неврорехабилитацията и управление на качеството в системата на висшето образование и 
здравеопазването. Съавтор е на монографиите „Клинична неврология“ и „Неврология за 
общопрактикуващите лекари“. Член на редколегията на сп. „Мозъчно-съдови заболявания“. Има 
над 160 научни публикации в български и международни научни издания. Притежава диплом за 
официален експерт към Националната агенция за оценка и акредитация към Министерски съвет. 
Професионалната и подготовка в областта на акредитация и оценка на качеството е свързана с 
международни сертификати след курсове в Израел, Франция и Швейцария. За периода 2009–
2018 г. е зам.-председател на Акредитационния съвет към Министерството на здравеопазването 
и взема дейно участие в обсъждане и оценяване качеството на здравеопазването. Носител е на 
множество отличия като лекар, преподавател и общественик.

ХАДЖИВЕЛИ, д-р Мехмед Бехчет, асистент
Катедра по обща и оперативна хирургия, ФМ
Лекар хирург в Първа клиника по хирургия към УМБАЛ „Св. Марина” – 
Варна, и асистент към Катедрата по обща и оперативна хирургия към МУ-
Варна.
Роден на 16.10.1982 г. в Кубрат. Завършва средното си образование през 2001 
г. в ПМГ „Никола Обрешков“ – Разград, с отличие. През 2001–2007 г. следва 
медицина в МУ-София. След завършването си започва специализация 
в Първа клиника по хирургия на УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“ – София. 
Придобива специалност по обща хирургия (2014). Започва специализация 

по гръдна хирургия и работа в Първа клиника по хирургия към УМБАЛ „Св. Марина“. Работи 
и като асистент към Катедрата по обща и оперативна хирургия. Придобива втора специалност 
– гръдна хирургия (2019). Основните му професионални и научни интереси са в областта на 
миниинвазивните оперативни методи в гръдната и коремната хирургия, хирургия на хранопровод 
и горен ГИТ. Участва в над 20 научни доклади и постери на конференции в страната и чужбина 
на следните теми: хиатална херния, лапароскопска адреналектомия, апендектомия, VATS при 
плеврални емпиеми и др. Член на БЛС и Българското хирургично дружество.

ХАДЖИДЕЧЕВА, Илияна Николова, инженер-химик
УС по съдебна медицина и деонтология, Катедра по обща и клинична 
патология, съдебна медицина и деонтология, ФМ
Родена на 24.07.1952 г. в София. Завършва ВХТИ-София (1976), специалност 
„Технология на химичните влакна и текстилното облагородяване“. Работи 
в същата катедра до 1978 г. Постъпва на работа в МУ-Варна, катедра 
„Съдебна медицина и деонтология“ (1979) като химик. Има разработки в 
областта на тънкослойната хроматография при доказване на наркотични и 
упойващи вещества в биологични обекти. Има сертификат за работа с газов 
хроматограф.

ХАДЖИЕВ, Богдан Русев, д.б., гл. асистент
Катедра по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика, ФФ
Роден през 1978 г. в Пловдив. Завършва магистратура по биология в 
Университета във Валенсия през 2004 г. Има придобита специалност по 
клинична химия в МУ-Пловдив. Основните му професионални и научни 
интереси са в областта на биохимията, молекулната биология и клиничната 
биохимия. Член на Официалната колегия на биолозите в Испания, HCPC 
(Health and Care Professions Council) във Великобритания и на Асоциацията 
на биохимичните катедри в България. Има 10 научни публикации и участия 
в международни/национални научни конгреси. 
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ХАДЖИЕВ, д-р Георги Йорданов, асистент
Клиника по анестезиология, реанимация и активно лечение, МУ-Варна
Роден е на 7.12.1964 г. в Русе. Завършва езикова гимназия (английски език) в Русе и медицина във 
Варна (1992). Придобита специалност – „Анестезиология и реанимация“ (1998). Специализира в 
Израел. Ординатор (1992–1997) в Клиниката по анестезиология, реанимация и активно лечение 
на МУ-Варна. Асистент в клиниката от 1997 г.

ХАДЖИЕВА, д-р Адриана Димитрова, асистент 
Катедра по педиатрия, ФМ
Родена на 3.01.1991 г. Завършва езикова гимназия във Варна (2011) и МУ-София 
(2017). Започва работа в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, (2018). Зачислена 
за редовен докторант с тема „Ранна диагностика, оценка на терапевтичния 
подход и прогноза при деца с остри респираторни заболявания, лекувани в 
интензивно отделение“ (2020). Д-р Хаджиева е асистент към катедрата през 
същата година. Работи в детско интензивно отделение към Първа детска 
клиника. Основните и научни интереси са в областта на детската пулмология. 
Член на БПА, БДББ, БЛС, European Respiratory Society (ERS).

ХАДЖИЕВА, д-р Елица Георгиева, асистент
УС по ендокринология и болести на обмяната, Втора катедра по вътрешни болести, ФМ
Родена на 17.02.1988 г. във Варна. Завършва Първа езикова гимназия (2006) и медицина в МУ-
Варна (2012). Започва специализация по ендокринология и болести на обмяната и е назначена 
на работа като лекар ординатор в Клиниката по ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ 
„Св. Марина“ – Варна (2013). Придобита специалност – ендокринология и болести на обмяната 
(2017). Асистент към УС „Ендокринология“, Втора катедра по вътрешни болести, МУ-Варна 
(2016), зачислена като докторант към същия УС (2020). Основните и научни разработки са в 
областта на захарния диабет.

ХАДЖИЕВА, д-р Станислава Емилова, д.м., асистент 
УС по хигиена, Катедра по хигиена и епидемиология, ФОЗ 
Родена през 1979 г. в Девин. Завършва медицина в МУ-Варна (2002). 
Придобива специалност по детски болести през 2009 г. Асистент в Катедрата 
по хигиена и епидемиология в МУ-Варна от 2014 г. Към настоящия момент 
специализира хранене и диететика в Катедрата по хигиена и епидемиология 
на МУ-Варна. Защитава дисертационен труд на тема „Фактори, формиращи 
нагласите за имунизиране и ваксиниране сред родители на деца до 7-годишна 
възраст“ (2019). Основните и професионални и научни интереси са в областта 
на профилактиката в детска възраст, ваксинопрофилактиката, храненето и 
хигиена на детско-юношеската възраст. Член на БЛС, Българската педиатрична 

асоциация, БНДОЗ, Българското дружество по хранене и диететика. Има публикации и участия 
в национални конгреси и форуми, свързани с проучване на родителските нагласи за ваксиниране 
и влиянието на различни фактори за формирането им.

ХАДЖИЙСКИ, Николай Георгиев, физик, д.ф., доцент
Катедра по физика и биофизика, ФФ
Роден на 3.09.1951 г. във Варна. Завършва английска гимназия във Варна 
и физика в СУ през 1975 г. Асистент по физика в СУ (1976). През периода 
1977–1979 г. е редовен аспирант в Московския държавен университет. От 
1980 г. е научен сътрудник в Института по хидро- и аеродинамика–Варна, 
където през 1992 г. е хабилитиран като ст.н.с. ІІ ст. През 1997 г. е избран 
за доцент и ръководител на Катедрата по физика на МУ-Варна. Защитава 
кандидатска дисертация по физика през 1979 г. на тема „Нелинейна лазерна 
спектроскопия на резонансната кубична възприемчивост в твърди тела“ 
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(научни ръководители проф. Ажманов и Коротеев). Основните му научни разработки са 
посветени на проблемите на лазерната доплерова анемометрия и микропроцесорните системи 
за измерване и управление. Пенсионира се през 2015 г.

ХАДЖИЛАРСКА, Димка Иванова, химик, д. х., гл. асистент
Катедра по епидемиология, МУ-Варна
Родена на 13.10.1937 г. в Иримлик, Румъния. Завършва Техникум по индустриална химия във 
Варна и химия в Софийския държавен университет (1965). Започва работа в Катедрата по 
епидемиология на МУ-Варна като химик (1962). След завършване на висшето си образование е 
научен сътрудник (асистент) в Катедрата по епидемиология от 1973 г. Пенсионира се през 1996 
г. Защитава кандидатска дисертация (198) на тема: „Възможности за повишаване ефективността 
на дезинфекционните мероприятия в детски заведения“ (научен ръководител ст.н. сътр. І ст. Св. 
Аврамова). Основните й научни разработки са по проблемите на дезинфекцията, дезинсекцията 
и дератизацията и по проблемите на епидемиологията и профилактиката на вирусните хепатити. 
Член е на СУБ.

ХАЛАЧЕВА, инж. Лиляна Петкова, к.х.н., ст.н.с. ІІ ст.
Катедра по хигиена и епидемиология, ФОЗ
Родена на 7.01.1926 г. в София. Завършва Девическата гимназия във Варна и Химико-техническия 
институт – София, през 1950 г. Придобита специалност – инженер-химик. Работи като 
преподавател в Техникума по индустриална химия – Варна (1950–1955), и като инженер-химик 
в санитарен отряд на поделение на Военноморските сили (1955–1962). Асистент в Катедрата 
по химия на МУ-Варна през 1962 г., а от 1967 г. е научен сътрудник в Катедрата по хигиена. 
Хабилитирана е като ст.н.ст. ІІ ст. през 1979 г. Защитава кандидатска дисертация през 1975 г. на 
тема „Транссулфуриране при манганово въздействие“ (научен ръководител проф. В. Бояджиев). 
Основател на биохимичното направление в научните изследвания на катедрата. Научната и 
продукция е свързана главно с експериментални биохимични изследвания на въздействието 
на някои тежки метали (олово, манган). Разработва съвместно с Вл. Бояджиев и Пр. Николова 
констелация за ранна диагностика на оловно отравяне. Заедно с хистолога проф. В. Доков има 
признато изобретение за цитохимично откриване на включен в клетките манган. Многобройните 
си изследвания инж. Халачева обобщава в дисертационен труд на тема „Патохимия на главния 
мозък при подостро отравяне с манган“, който остава незащитен. Съавтор е на ръководство за 
практически упражнения по „Хигиена“.

ХАМИД, Зюмбюл Наим, асистент
УС „Рехабилитатор“, МК
Родена в Дулово. През 2000 г. придобива магистърска степен „Кинезитерапия“ от Русенския 
университет „Ангел Кънчев“. От 2003 г. до 2006 г. е назначена за асистент в УС „Рехабилитатор“ 
в МК-Добрич. От 2006 до 2014 г. е асистент в УС „Рехабилитатор“ в МК-Варна към МУ-Варна. 

ХАРАЛАНОВА, д-р Галина Атанасова, асистент
Катедра по социална медицина и организация на здравеопазването, ФОЗ
Родена през 1986 г. във Варна. Завършва медицина през 2012 г. Започва специализация по 
социална медицина и здравен мениджмънт през 2017 г. Зачислена е като редовен докторант към 
катедрата през 2018 г. От септември 2018 г. е редовен асистент в катедрата. Има 7 публикации. 
Участва в два научи проекта – международния „NuTransAge“ – Nutritional Transitions and Healthy 
Ageing: Understanding Challenges, Exploring Opportunities и националния „Социално-медицински 
проблеми, свързани с институционализацията на лицата на възраст 65 и повече години“ към 
Фонд „Наука“, МУ-Варна.

ХАРИЗАНОВА, д-р Елена Димитрова
Катедра по анатомия и клетъчна биология
Родена на 11.12.1994 г. в Гоце Делчев. Завършва медицина с отличие в МУ-Варна през 2019 г. 
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През октомври с.г. започва работа като хоноруван асистент в Катедра „Анатомия и клетъчна 
биология“ и лекар в Клиниката по неврохирургия в МБАЛ „Света Анна“ – Варна. След успешно 
положен изпит е зачислена за докторант към Катедра „Анатомия и клетъчна биология“ през 
януари 2020 г. От юни 2020 г. след успешно издържан конкурс е назначена за лекар специализант 
по неврохирургия. Понастоящем е докторант в Катедра „Анатомия и клетъчна биология“ и лекар 
специализант в МБАЛ „Света Анна“ – Варна. 

ХАРИЗАНОВА, д-р Здравка Асенова, гл. асистент
Катедра по анатомия и клетъчна биология, ФМ
Родена на 16.07.1947 г. в Бургас. Завършва гимназия в Бургас и медицина във Варна през 1971 
г. Придобита специалност – хистология и ембриология (1979). От 1971 г. е стажант-асистент, а 
от 1974 г. – редовен асистент в Катедрата по анатомия и хистология на МУ-Варна. Основните и 
научни разработки са свързани с цитохимията на сперматозоида, с оглед на мъжкия стерилитет; 
стереологични и диференциално-дензитометрични изследвания на черния дроб в норма, при 
някои патологични състояния и при различни експер. въздействия; количествени цитологични 
проучвания при острата лимфобластна левкемия в детската възраст и др.

ХАРИЗАНОВА, д-р Лиляна Асенова, гл. асистент
Катедра по психиатрия и медицинска психология, Факултет по медицина
Родена на 23.04.1945 г. в Бургас. Завършва гимназия в Бургас и медицина във Варна (1971). 
Придобита специалност – „Психиатрия“ (1978) и „Детска психиатрия“ (1982). От 1972 г. е стажант-
асистент, а от 1974 г. редовен асистент в Катедрата по психиатрия и медицинска психология на МУ-
Варна. Основните й научни разработки са в областта на лечението на психичните заболявания и 
детската психиатрия.

ХАЧМЕРИЯН, д-р Антония Пламенова, д.м., гл. асистент
УС по физиология, Катедра по физиология и патофизиология, ФМ
Родена на 19.06.1986 г. в Сливен. Завършва езикова гимназия в Сливен и 
медицина във Варна (2011). От 2012 г. е асистент в УС по физиология. През 2018 
г. защитава дисертационен труд на тема „Експериментални доказателства за 
хипокоагулабилитет, породен от тимусните пептиди тимулин, тимозин-алфа 
1 и тимозин-бета 4“. Придобива специалност по физиология (2019)г. Съавтор 
в „Ръководство за практически упражнения по физиология“ и „Ситуационни 
задачи по физиология“. Член на БЛС, БДФН и FEPS.

ХАЧМЕРИЯН-АНДРЕЕВА, д-р Мари Ара, д.б., гл. асистент
Катедра по медицинска генетика, ФМ
Родена през 1986 г. във Варна. Завършва медицина в МУ-Варна (2011) и 
магистърска степен в областта на молекулярната биология и биотехнологиите 
в ПУ „Паисий Хилендарски“ (2015). От 2012 г. е назначена за асистент в УНС 
по медицинска генетика и лекар асистент в Лабораторията по медицинска 
генетика към УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. През 2017 г. придобива 
специалност „Медицинска генетика“ и защитава дисертация на тема „Майчин 
биохимичен скрининг като метод за пренатална генетична профилактика“ 
(научен ръководител доц. д-р Л. Ангелова). От 2018 г. е гл. асистент към 

катедрата, а от юни 2019 – ръководител на лабораторията по медицинска генетика към УМБАЛ 
„Св. Марина“ – Варна. Научните й интереси са в областта на молекулярно-генетичните методи 
за диагностика на редките генетични болести и често срещаните социалнозначими болести с 
наследствено предразположение. Специализира в Англия, Италия, Холандия, Турция, Полша. 
Член на БДГГЧ и на ESHG. 
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ХВЪРЧАНОВА, Надежда Руменова, маг.-фарм., д.ф., гл. асистент 
Катедра по фармакология, токсикология и фармакотерапия, ФФ 
Родена на 6.02.1987 г. във Варна. Завършва немска езикова гимназия 
във Варна и фармация в МУ-Пловдив (2011). Асистент към Катедра 
„Предклинични и клинични науки“(2013-2014), асистент и гл. асистент към 
Катедра „Фармакология, токсикология и фармакотерапия“ на ФФ от 2014 г. 
През 2018 г. защитава дисертационен труд на тема „Фармакотерапевтично 
проучване, потенциални странични и токсични ефекти на кардиоактивни 
медикаменти при лечение на хоспитализирани пациенти с хронична 
сърдечна недостатъчност“. Придобита специалност – токсикология и 

токсикологичен анализ (2018). Има над 10 публикации и над 20 участия в научни конгреси, 
съавтор е на 2 ръководства за упражнения по фармакология и токсикология за студенти. 
Основните й научни разработки са свързани с фармакотерапевтични проучвания на пациенти 
със сърдечна недостатъчност, проучване на потенциални взаимодействия между едновременно 
прилагани кардиоактивни и други лекарства и рисковете, свързани с тях, проучвания, свързани 
с активността на природни продукти, взаимодействия и протективни ефекти върху организма и 
морска фармакология. Член на БФС, Комисията по етика и качество към РФК – Варна, Българското 
дружество по клинична токсикология, Българското дружество по хранене и диететика.

ХИНЕВ, д-р Александър Иванов, д.м., професор
УС по урология, Катедра по хирургични болести, ФМ 
Роден на 2.06.1957 г. в с. Н. Козлево, Шуменско. Завършва езикова гимназия 
(английски език) във Варна и медицина във Варна през 1984 г. Придобити 
специалности – урология и здравен мениджмънт. Специализира в София, 
Берлин, Испания, Малта, Париж, Швеция и Египет. Завършва клинична 
ординатура в Урологична клиника – Варна (1984–1987). Научен сътрудник в 
Клиниката по урология на Катедрата по хирургически болести на МУ-Варна 
(1988). Защитава кандидатска дисертация (1996) на тема „Прогноза и 
метафилактика на суперфициалните тумори на пикочния мехур“ (научни 

ръководители доц. Денчев и проф. Патрашков). Хабилитиран е като доцент (2000) и професор 
(2013). Специализира в Германия (1994), Франция (1998 и 2007), Швеция (1999), Египет (2001), 
Япония (2003-2004), Швейцария (2008), Великобритания (2010, 2011 и 2013), Италия (2013). 
Внедрил е в клиничната урологична практика редица нови диагностични и лечебни методи. 
Автор е на 4 монографии и съавтор на 16 учебника и 18 научни сборника. Членувал е в 
международни асоциации по урология и андрология, в редколегията на сп. „Андрология“ (бълг.) 
и на сп. „Асклепийон“ (Русия), бил в ръководството на Българското урологично дружество, 
както и консултант-уролог в Медицински център в Абу Даби (ОАЕ). Починал през 2017 г.

ХИНОВ, д-р Явор Кирилов, асистент 
Катедра по онкология, ФМ
Роден на 18.07.1994 г. Завършва средното си образование в ПЕГ – Велико 
Търново, с немски и английски език. През 2019 г. завършва медицина в МУ–
Варна. До март 2020 г. е хоноруван асистент в Катедра „Пропедевтика на 
вътрешните болести“ към МУ-Варна, като през март същата година е избран 
за редовен асистент – англоезично обучение, към Катедра „Медицинска 
онкология“. От април с.г. започва работа като специализант-лекар в 
Клиниката по медицинска онкология на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна.

ХОЛЕВИЧ, д-р Захари Петров, ст. асистент 
УС по морелечение, физиотерапия и рехабилитация, Катедра по физиотерапия, рехабилитация, 
морелечение и професионални заболявания, ФОЗ 
Катедра по анатомия и клетъчна биология, ФМ
Роден е на 17.06.1955 г. в гр. Варна. Завършва езикова гимназия и медицина във Варна (1983). 
Завършва и второ висше образование – право, в Юридическия факултет на ТУ-Варна (1998). Има 
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придобити специалности – физиотерапия, рехабилитация и курортология (1991). Специализира 
в София, Цюрих, Цунах и Бад Радау (Швейцария). Работи като ординатор в ХЕИ-Силистра 
(1983). Асистент е в Катедрата по анатомия и хистология на МУ-Варна (1983–1987). От 1987 г. е 
асистент в Клиниката по физиотерапия, рехабилитация и морелечение на МУ-Варна. Основните 
му научни разработки са в областта на рефлексотерапията, лазертерапията, кинезитерапията, 
балнео- и хидролечението. Член е на Световната организация на иглотерапевтите и на 
Българското дружество по традиционна китайска медицина, на ИМАБ и СУБ. Освен в областта 
на медицината се проявява и като активен общественик и публицист. Общински съветник е в 
Община Варна (1995–1997) и депутат в 38-ото Народно събрание (1997–2001). Член е на МЕНСА-
България. 

ХРИСТАНОВА, Петя Иванова, д.п, асистент
Катедра по логопедия и медицинска педагогика, ФОЗ 
Родена през 1977 г. в Горна Оряховица. През 2000 г. се дипломира с отличие в специалност 
„Специална педагогика – Логопедия“ в ШУ „Епископ Константин Преславски“ – Шумен. През 
2009 г. придобива магистърска степен и по психология. През 2018 г. придобива ОНС „Доктор 
по Специална педагогика – Логопедия“. В периода от 2003 г. до 2020 г. работи в структури на 
МОН и Община Варна като логопед и експерт в регионален екип за оценка на деца и ученици със 
специални образователни потребности. Участва в разработването на мултисензорна система за 
обучение на деца със специални образователни потребности (СОП). Има участия в конференции 
и форуми. Публикациите и са свързани с иновациите в обучението на деца и ученици със СОП.

ХРИСТОВ, д-р Ивайло Георгиев, асистент 
Катедра по пародонтология и дентална имплантология, ФДМ 
Роден през 1988 г. във Враца. Завършва с отличие дентална медицина в 
МУ-Варна през 2013 г. Има придобита специалност по дентална образна 
диагностика. Основните му професионални и научни интереси са в 
областта на 3D образните изследвания за целите на оралната хирургия и 
имплантологията. Член на БЗС, Българското дружество по пародонтология, 
СУБ. Има научни статии и участия в международни/национални научни 
конгреси.

ХРИСТОВ, д-р Иван Николов, гл. асистент
Катедра по детски болести, МУ-Варна
Роден на 17.08.1953 г. в Разград. Завършва гимназия в Разград и медицина в Пловдив (1983). 
Педиатър в Окръжна болница – Разград (1983–1985). Асистент в Катедрата по детски болести 
на МУ-Варна от 1985 г. Придобити специалности – педиатрия (1988) и детска пневмология и 
фтизиатрия (2009). Основните му научни разработки са в областта на детската пневмология. 
Член на: Българска педиатрична асоциация, Асоциация по детска пневмология.

ХРИСТОВ, Красимир Христов, ст. асистент 
УС по патофизиология, Катедра по физиология и патофизиология, ФМ 
Роден на 29.10.1954 г. в гр. София. Завършил медицина през 1982 г. в 
Медицински университет – Варна. Асистент в Катедрата по патофизиология 
(1986). Придобити специалности „Патофизиология“ (1991), „Стопанско 
управление – индустриални отношения“ (1997) и „Преподавател по английски 
език“( 2010). Област на научните разработки – хипербарна медицина; 
електроакупунктура; въздействие на факторите на околната среда. Член на: 
Българското дружество по физиологични науки, Европейското дружество 
по физиологични науки, СУБ, БЛС.
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ХРИСТОВ, Петьо Христов, ст. преподавател 
УС по физическо възпитание и спорт, Департамент по чуждоезиково 
обучение, комуникации и спорт 
Роден на 11.07.1981 г. в Добрич. Завършва Националната спортна академия 
„В. Левски“ през 2007 г. Работи като ски учител във „Витоша ски“ от 2006 до 
2008 г. От 2008 до 2010 г. работи като хоноруван преподавател, а след 2010 г. – 
като преподавател в МУ-Варна.

ХРИСТОВА, Бистра Тодорова, организатор
Катедра по здравни грижи, ФОЗ
Родена през 1972 г. във Варна. Завършва ВСУ „Черноризец Храбър“, специалност „Публична 
администрация“. Работи в ДКЦ-1 „Света Клементина“ – Варна, като статистик (1998–2002), в 
Регионалния център по здравеопазване – Варна, като главен специалист медико-статистическа 
информация (2002–2007). Организатор е на Катедра „Здравни грижи“ (2007–2009). Основнитеи 
професионални интереси са усъвършенстване при организиране и планиране на дейности в 
учебния процес, образователната сфера, работа в мултидисциплинарен екип медицински сестри, 
акушерки, преподаватели, администрация в МУ и др. институции.

ХРИСТОВА, д-р Весела Добрева, д.м., асистент
Катедра по консервативно зъболечение и орална патология, ФДМ 
Родена на 9.05.1986 г. в Добрич. Завършва дентална медицина във ФДМ, МУ-
Варна (2011). Започва като асистент в Катедра „Консервативно зъболечение 
и детска дентална медицина“ към ФДМ на МУ-Варна, а от 2013 г. работи 
в новосформираната Катедра „Консервативно зъболечение и орална 
патология“. През 2020 г. защитава дисертация на тема „Клиновидни дефекти 
– епидемиология, клинична картина и възможности за обтуриране“ с научен 
ръководител проф. Вл. Панов и доц. Ц. Дикова. От 2017 г. има призната 
специалност по оперативно зъболечение и ендодонтия. Има 10 публикации, 
4 участия в научни конгреси. Основните и научни разработки са в областта 
на кариесологията. Член на БЗС.

ХРИСТОВА, д-р Диана Костадинова Петрова, асистент 
Катедра по анатомия и клетъчна биология, ФМ
Родена на 23.10.1961 г. във Варна. Завършва езикова гимназия (руски и английски език) и 
медицина във Варна през 1986 г. Придобита специалност – анатомия. Работи като ординатор-
терапевт в Окръжна болница – Търговище (1986–1988). Асистент в Катедрата по хистология и 
анатомия на МУ-Варна през 1988 г. От 1994 г. заминава на работа в Швейцария като асистент по 
анатомия в Медицински институт – Цюрих (1994-1996), и лекар в Кант. болница – Люцерн (от 
1996 г.).

ХРИСТОВА, д-р Елица Герчева, д.м., гл. асистент 
УС по оптометрия, Катедра по физиотерапия, рехабилитация, морелечение 
и професионални заболявания, ФОЗ
Родена през 1987 г. в Нови пазар. Завършва медицина в МУ-Варна през 2012 
г. Има придобита специалност по очни болести и защитен дисертационен 
труд на тема „Микроструктурни характеристики на промените в макулата 
при заболявания на ретината със социално значение”. Гл. асистент към 
Катедрата по физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални 
заболявания на ФОЗ на МУ-Варна в периода 2016–2020 г. Основните 
ипрофесионални и научни интереси са в областта на изследване на ретината 
в норма и патология с оптична кохерентна томография, клинична и научна 
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оценка на ретинални заболявания със социално значение в нашата страна, окулопластичната 
хирургия – възможности за естетична хирургична корекция на пациенти с доброкачествени 
и злокачествени новообразувания на клепачите и такива, претърпели сериозни травматични 
увреждания на окото и неговите придатъци. Член на БЛС, Съюза на очните лекари в България, 
СУБ, Българското дружество по офталмология, Европейската академия по алергология и 
клинична имунология. Има 16 научни публикации, участия в над 20 международни/национални 
научни конгреси. Носител на 4 награди от национални медицински научни форуми и 2 гранта на 
международни научни организации. 

ХРИСТОВА, д-р Ивелина Людмилова, асистент
Катедра по обща медицина и клинична лаборатория, ФМ 
Родена на 24.01.1993 г. Завършва средно образование в ПМГ-Габрово през 2012 г. и медицина в 
МУ-Варна през 2019 г. Започва работа през 2019 г. в АИППМП „Д-р Ваня Александрова“ ЕООД 
като лекар. От декември 2019 г. е зачислена като специализант към Катедра „Обща медицина 
и клинична лаборатория“. Хоноруван преподавател от февруари 2020 г., а от октомври същата 
година е асистент в Катедрата по обща медицина и клинична лаборатория, УС „Обща медицина“. 
От 2020 г. е докторант с разкрита процедура на тема „Вродени аномалии на отделителната система 
при деца до 3-годишна възраст“. Член на БЛС.

ХРИСТОВА, д-р Марта Илиева, д.м., доцент
Катедра по анатомия, МУ-Варна
Родена през 1933 г. в гр. Коломен, Украйна. Завършва гимназия в София и медицина в ВМИ-София 
(1957). Придобита специалност – „Анатомия“. Специализира във Варшава и Москва. Ординатор 
в участъкова болница с. Килифарево, Великотърновско (1957–1960), ординатор в кожно-
венерологичен кабинет – Враца и училищен лекар във Варна (1961–1962). Асистент в Катедрата 
по анатомия на МУ-Варна (1962). От 1969 г. е научен сътрудник и зав. секция по морфология на 
стареенето в Центъра по геронтология и гериатрия – София, а от 1976 г. е гл. асистент в Катедрата 
по анатомия на ВМИ-София. Хабилитирана като доцент (1983) в Катедрата по анатомия на ВМИ-
Пловдив. Пенсионира се през 1997 г. Основните й научни разработки са свързани с изследването 
на строежа, васкуларизацията и хистохимията на венозната стена у човека и някои лабораторни 
животни в процеса на стареенето. Защитава кандидатска дисертация (1973).

ХРИСТОВА, д-р Минка (М. Х. Александрова), д.м., гл. асистент 
УС по патофизиология, Катедра по физиология и патофизиология, ФМ 
Родена през 1971 г. в гр. Тополовград. Завършва МГ „Н. Лобачевски“ в 
Ямбол (1989) и медицина във ВМИ-Пловдив (1995). От 2002 г. е асистент в 
УС по патофизиология към Катедрата по физиология и патофизиология на 
МУ-Варна. Придобива специалност по патофизиология (2007). През 2016 г. 
защитава дисертационен труд на тема „Проучване на възможни механизми 
за увреждане на стомашната лигавица и влиянието на мелатонина при 
модел на термична травма“. Има над 40 публикации и участия в национални 
и международни научни форуми. Съавтор в 3 учебни помагала по 

патофизиология. Основните й научни интереси са в областите оксидативен стрес, възпаление, 
антиоксиданти, мелатонин, травма, гастроентерология. Член на БДФН, ЕДФН, СУБ, БЛС.

ХРИСТОВА, д-р Росица Христова, асистент 
УС по кардиология, Първа катедра по вътрешни болести, ФМ
Родена на 19.09.1991 г. във Варна. През 2016 г. завършва с отличие 55-ия 
випуск на МУ-Варна. Асистент към Първа катедра по вътрешни болести, УС 
„Кардиология“, от 2017 г. Основните и професионални интереси са в областта 
на ИБС и острите коронарни синдроми. През юни 2018 г. провежда стаж в 
Кардиологичната клиника за лечение на болни с остър миокарден инфаркт 
към Северозападния държавен МУ„И.И. Мечников“ – Санкт Петербург, 
Русия.
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ХРИСТОВА, д-р Светлана Христова, д.м., гл. асистент
Катедра по обща медицина и клинична лаборатория, ФМ 
Родена на 8.09.1974 г. в Шумен. Завършва ПМГ в родния си град. През 1998 г. 
завършва медицина в МУ-Варна. От 2005 г. е асистент в МУ-Варна, Катедра по 
ОМ и клинична лаборатория, а от 2020 г. е гл. асистент. От 2011 г. е ординатор 
в Клиниката по ревматология на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. Придобити 
специалности – вътрешни болести (2007), ревматология (2011) и обща 
медицина (2017). Специализации: семейно планиране, превенция и контрол 
на СПИН, здраве и развитие на подрастващите, депресия и тревожност в 
общата практика. Преподавани дисциплини: „Обща медицина“ (студенти 

по медицина, стажант-лекари, специализанти ОПЛ и СДО на лекари); „Организация на грижи 
за болния“ (здравен мениджмънт – бакалаври и магистри); „Медицинска терминология“ 
(здравен мениджмънт – бакалаври и магистри). Защитава дисертация за ОНС „доктор“ на тема 
„Предиктори и прогностични индекси за клинично протичане и ефекта от лечение при болни 
от ревматоиден артрит“ (2020). Публикации: над 40 публикации и 30 участия в научни конгреси 
и конференции. Член на БЛС, Дружеството по ревматология, EURACT (European Academy of 
Techers in General Practice and Family Medicine) и СОИБОМ.

ХРИСТОВА-КОСТОВА, д-р Теодора Филипова, асистент
Катедра по пародонтология и дентална имплантология, ФДМ
Родена е през 1995 г. в гр. Плевен. Завършва като първенец на випуска дентална 
медицина в Медицински университет – Варна (2020). От началото на 2021 г. е 
назначена като редовен асистент към Катедра по пародонтология и дентална 
имплантология. В момента е специализант по дентална имплантология. Член 
е на Български зъболекарски съюз. 

ХРИСТОВА, Севда Иванова, ст. преподавател
Катедра по славянски езици и комуникации, Департамент по чуждоезиково 
обучение, комуникации и спорт 
Родена на 9.01.1956 г. в с. Мировци, Шуменско. Завършва ВТУ „Св. св. Кирил 
и Методий“ през 1977 г. – руска филология; българска филология. От 1983 г. 
е преподавател в МУ-Варна, Катедра по чужди езици. През 2007 г. придобива 
магистърска степен по съвременна българска лингвистика. Има над 40 
публикации и участия в научни сесии. Основните и научни интереси са в 
областта на медицинската терминология и методиката на преподаването на 
чужд език за специални цели.

ХРИСТОВА, Татяна Георгиева, д.х., гл. асистент
Катедра по фармацевтична химия, ФФ 
Завършва химия в СУ – София (2005), медицинска химия в СУ – София (2008). 
През 2009 г. спечелва конкурс за асистент по химия в Катедрата по медико-
биологични науки и постъпва на работа по заместване, а от 2011 г. е избрана 
за редовен асистент в УС по фармакология, химия, биохимия и биология. 
През 2016 г. защитава дисертационен труд на тема „Нови полимерни форми 
на паклитаксел. Синтез, охарактеризиране и антитуморна активност“. През 
2019 г. придобива специалност по теоретични основи на медицинската химия. 
Във връзка с приложението на високомолекулните съединения в медицината, 

стоматологията и фармацията и възможностите за разрастването им в научно и практическо 
отношение, гл. ас. Христова взема активно участие при решаването на проблемите, свързани с тях. 
Тя разширява своите интереси и в разработването на хидрофилизирани ненаситени полиестери, 
тъй като те могат да се използват като нови материали с различни аспекти на приложение.
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ХРИСТОВА-ГЕНЧЕВА, Антония Димитрова, асистент 
УС „Помощник-фармацевт“, МК 
Завършва МК-Варна през 2003 г., специалност „Помощник-фармацевт“. През 
2014 г. завършва фармация в Медицински университет „Проф. д-р Параскев 
Стоянов“ – Варна. Специализира „Технология на лекарствата с биофармация“. 
Води упражнения по технология на лекарствата с биофармация, хранителни 
добавки, ОТС и фитопрепарати, технология на козметичните препарати. 
Член на БФС. Има 16 научни публикации и участва активно в научни форуми 
и проекти.

ХРИСТОЗОВ, д-р Кирил Христов, д.м., професор
УС по ендокринология и болести на обмяната, Втора катедра по вътрешни 
болести, ФМ
Роден е на 14.12.1957 г. в гр. Средец, обл. Бургас. Завършва медицина във 
Варна (1983). Има придобити специалности по вътрешни болести (1989) и по 
ендокринология (1991). Работи като ординатор в БНМП-Бургас (1983-1984), 
асистент в Клиниката по ендокринология към ВМИ-Варна (1984-1991), гл. 
асистент в същата клиника (1991-2004). Хабилитира се като доцент през 2004 
г. От същата година е ръководител на Клиниката по ендокринология в УМБАЛ 
„Св. Марина“ – Варна. Инициатор е на ежегодни „Варненски ендокринни 

дни“. Основните му научни разработки са в областта на тиреоиден карцином, тиреоидна 
офталмопатия, тиреоидни заболявания и сърце, захарен диабет, мъжка гонада, остеопороза. Член 
е на Управителния съвет на научното дружество по ендокринология, Европейската тиреоидна 
асоциация, Европейското дружество за изучаване на диабет, Националното научно дружество 
по УЗ в медицината, редколегията на сп. „Ендокринология“, методологичен ръководител 
по ендокринология за Североизточна България, Международната федерация по тиреоидна 
офталмопатия, Български лекарски съюз.

ХРИСТОЗОВ, д-р Христо Грозев, гл. асистент
Катедра по факултетска терапия, клиника по кардиология и ревматология, 
МУ-Варна
Роден на 13.12.1931 г. в с. Скобелево, Хасковско. Завършва гимназия и 
медицина в Пловдив (1955). Придобита специалност – „Вътрешни болести“. 
Специализира в София. Ординатор, завеждащ вътрешно отделение и главен 
лекар на Околийската болница в гр. Грудово (1955–1961) и ординатор в 
МСЧ на Корабостроителния завод във Варна (1961–1962). Един от първите 
асистенти на Катедрата по факултетска терапия (вътрешни болести) на МУ-
Варна (1962), в която работи в Клиниката по кардиология и ревматология до 

пенсионирането си (1991). Основните му научни разработки са по проблемите на епидемиологията, 
клиничното протичане и промените в кръвосъсирването на ИБС и хипертоничната болест; 
калциурията и нефролитиазата; клиничните и етиологичните особености на острите пневмонии; 
пневмокониозата при електрозаварчиците и др. Член на Дружеството на интернистите и на СУБ. 
Починал на 11.09.1995 г.

ХРИСТОЗОВА, д-р Христина Янева, д-р, асистент 
УС по медицински науки, Катедра по клинични медицински науки, ФДМ 
Родена през 1970 г. във Варна. Завършва с отличие медицина в МУ-Варна 
(1994). Има придобити специалности по детски болести, онкология, детска 
клинична хематология и магистратура по здравен мениджмънт. Основните 
ипрофесионални и научни интереси са в областта на детските хематологични 
и онкологични заболявания и качеството на живот при млади възрастни, 
преживели лечение за малигнени хемопатии и солидни тумори в детска 
възраст. Има над 35 научни публикации, участия в над 40 международни/
национални научни форума. Член на Международната асоциация по детска 
онкология – Европа (SIOPЕ), Европейската хематологична асоциация (EHA), 
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Българската педиатрична асоциация, Националното сдружение по хематология и Българското 
онкологично научно дружество. 

ХРУСАФОВ, д-р Деян Стоянов, д.м., доцент 
Катедра по психиатрия и медицинска психология, ФМ
Роден през 1980 г. във Варна. Завършва медицина в МУ-Варна през 2004 г. От 
2010 г. е асистент по психиатрия към Катедрата по психиатрия и медицинска 
психология. Придобива специалност по обща психиатрия през 2010 г. 
Специализира в Оксфорд, Англия, и Париж, Франция. Професионалните му 
интереси са в областта на общата психопатология, психофармакологията и 
биологичната психиатрия. Главен секретар на БПА от 2012 г.

ХУБЕНОВ, д-р Ангел Георгиев, асистент
Катедра по акушерство и гинекология, ФМ 
Роден на 21.11.1927 г. в с. Малко Градище, Свиленградско. Завършва гимназия в Свиленград 
и медицина в София през 1952 г. Придобита специалност – акушерство и гинекология. 
Специализира в София, Прага, Белград и Загреб. Работи като ординатор във вътрешно отделение 
на Районна болница – Свиленград (1952–1953). Клиничен ординатор в Катедрата по АГ на МА 
(Майчин дом) – София (1953–1955), и зав. АГ отделение в Р. болница – Свиленград (1955–1962). 
Асистент в Катедрата по акушерство и гинекология на МУ-Варна (1962–1968). От 1968 г. до 
пенсионирането си през 1992 г. е зав. АГ отделение на Р. болница – Провадия. Основните му научни 
разработки са в областта на оперативното акушерство и оперативната гинекология. Съавтор е на 
учебник по оперативна гинекология и на монографиите „Грешки, опасности и усложнения при 
гинекологичните операции“, „Остър корем в гинекологията“, „Влагалищно-коремни операции“ 
(наградена като книга на годината – 1998) и др.

ХУБЕНОВ, д-р Петър (П. Х. Петров), д.м.н., професор
Катедра по неврология, МУ-Варна; Ръководител на Катедрата по неврология и неврохирургия, 
МУ-Варна
Роден на 8.01.1924 г. в с. Великан, Хасковско. Завършва гимназия в Хасково и медицина в София 
(1955). Придобита специалност по неврология (1962). Специализира в София. Участъков лекар 
в с. Любимец, Хасковско (1955–1962). Асистент в Катедрата по неврология на МУ-Варна от 1962 
г. Хабилитиран като доцент (1974) и професор (1978). Ръководител на Катедрата по неврология 
и неврохирургия на МУ-Варна (1985–1986). Защитава кандидатска дисертация (1971) на тема: 
„Реоенцефалографски промени при тумори и съдови заболявания на главния мозък“ (научен 
ръководител проф. Койнов) и докторска дисертация (1977) на тема: „Нарушение на мозъчното 
кръвообращение при травми, тумори и исхемия на главния мозък при каротидна и вертебро-
базиларна недостатъчност“. Основните му научни разработки са в областта на съдовите 
заболявания на главния мозък. Член на СУБ. Починал на 10.01.1987 г.

ЦАЛТА-МЛАДЕНОВ, д-р Михаел Емилов, асистент 
Катедра по нервни болести и невронауки, ФМ 
Роден на 13.02.1991 г. във Варна. Завършва медицина в МУ-Варна (2016). 
Лекар ординатор във Втора КНБ с отделение за ОЛОМИ и ОИЛНБ към 
УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна (2016). Докторант към МУ-Варна с тема на 
дисертационния си труд „Качество на живот при пациенти, преживели 
исхемичен мозъчен инсулт – клинико-социални и невроизобразяващи 
проучвания“ (от2018). Хоноруван асистент към Катедра „Нервни болести и 
невронауки“ към МУ-Варна и зачислен за специализант по нервни болести. 
Редовен асистент към катедрата по нервни болести и невронауки от 2018 г. 

Провежда обучения в Швейцария, Унгария и Хърватия. Има публикувана 1 монография и над 
10 пълнотекстови публикации в български и чуждестранни списания; над 10 научни доклада. 
Основните му професионални и научни интереси са в областта на МСБ, двигателните нарушения, 
приложението на дълбока мозъчна стимулация при двигателни нарушения, демиелинизиращите 
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и възпалителни заболявания на нервната система. Членува в редица научни организации: БЛС, 
БДН, Европейската организация по инсулт (European Stroke Organization – ESO), Световната 
организация по инсулт (World Stroke Organization – WSO), Mеждународното дружество по ПБ и 
двигателни нарушения (International Parkinson and Movement Disorder Society – MDS), Световното 
общество на гръбначния стълб (World Spinal Column Society – WSCS), EAN, Международното 
дружество по главоболие (International Headache Society – IHS).

ЦАНЕВ, д-р Дамян Цанков, асистент
УС по пропедевтика на протетичната дентална медицина, Катедра по 
дентално материалознание и пропедевтика на протетична дентална 
медицина, ФДМ 
Роден през 1988 г. във Варна. Завършва с много добър успех МУ-Варна (2013). 
През 2018 г. е зачислен за специализация по протетична дентална медицина. 
Редовен асистент в Катедра „Дентално материалознание и пропедевтика на 
протетичната дентална медицина”, ФДМ, МУ-Варна от 2014 г.

ЦАНЕВ, д-р Димитър Цанков, д.м., гл. асистент
Катедра по биология, ФФ 
Роден на 14.07.1950 г. в гр. Вълчи дол, Варненско. Завършва гимназия във 
Вълчи дол и медицина във Варна през 1975 г. Придобита специалност – 
биология. Специализира в София, Берлин и Констинц (Германия). Редовен 
аспирант в Института по биохимия на Хумболтовия университет в Берлин 
(1977-1980), където защитава кандидатска дисертация (1980) на тема 
„Електрофоретично характеризиране на пируваткиназни форми и мутанти 
в човешки еритроцити“ (научни ръководители проф. Якобаш, доц. Шулц и 
проф. Рапопорт). Асистент в Катедрата по биология през 1981 г. Основните 
му научни разработки са свързани с пречистването на биопродукти от 

човешки биопсичен материал и изготвяне на антисеруми с помощта на биохимични методи. 
Член на Германското научно дружество по биохимия и на Българското биологично дружество. 
Носител е на Хумболтова награда (1980).

ЦАНЕВ, д-р Станчо Димитров, д.м.
УС по морелечение, физиотерапия и рехабилитация, Катедра по физиотерапия, рехабилитация, 
морелечение и професионални заболявания, ФОЗ 
Роден на 29.03.1923 г. в с. Крамолин, Габровско. Завършва Априловската гимназия в Габрово и 
медицина в София през 1951 г. Придобита специалност – вътрешни болести. Специализира в 
София. Работи като участъков лекар в с. Безмер, Добричко, и гр. Тервел (1951–1955), завеждащ 
здравен пункт в Градска болница – Варна (1955–1975), ординатор и завеждащ функционален 
кабинет в Работническа болница – Варна. От 1977 г. до пенсионирането си през 1986 г. е бил 
завеждащ отделение в Клиниката по физиотерапия, рехабилитация и морелечение на МУ-Варна. 
Защитава кандидатска дисертация (1975) на тема „Промени във външното дишане при някои 
професионални групи работници от корабостроенето“ (научен ръководител проф. Хр. Цолов). 
Основните му научни разработки са в областта на функционалните изследвания на дихателната 
и сърдечно-съдовата система. Член на СУБ.

ЦАНЕВА, д-р Валентина Иванова, д.м.н., професор
Катедра по педиатрия на МУ-Варна
Ръководител на ІІІ детска клиника; Ръководител на Специализираната 
клиника по детска ендокринология, гастроентерология и хранене на 
катедрата
Родена на 6 април 1945 г. в Балчик в семейство на държавни служители. 
Завършва с пълно отличие IV политехническа гимназия и ВМИ-Варна като 
първенец на випуск 1972 г. Започва работа като стажант-асистент в Катедрата 
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по педиатрия, където преминава целият й професионален път. Доцент (1991) и професор (2000). 
Специализира в Чехословакия (1986), Съветския съюз (1989) и Израел (1996). През 1992 г. основава 
в УМБАЛ „Св. Марина“ единствената извънстолична специализирана клиника по диабет, 
детска ендокринология, гастроентерология и хранене, която ръководи до 2010 г. Понастоящем 
продължава да работи в доболничната помощ като специалист по детска ендокринология. Автор 
е на две дисертации – за „кандидат на медицинските науки“ (1986) и „доктор на медицинските 
науки“ (1999) и на над 200 научни съобщения, статии и книги, сред които монографията „Захарен 
диабет в детска и юношеска възраст“ и първото в България „Ръководство за деца и юноши със 
захарен диабет“. Участва в две международни проучвания за изследване на захарния диабет у 
децата в продължение на 10 години. Председател на две държавни изпитни комисии в София за 
придобиване на специалност по детски болести и детска ендокринология и обмяна на веществата 
(2007–2010). Член е на български и европейки дружества по педиатрия, детска ендокринология, 
диабет и затлъстяване. През 2018 г. получава годишната награда на БПА за „цялостен принос в 
развитието на педиатрията  в България“. Включена е в световната енциклопедия „Who’s Who in 
Medicine and Healthcare”.

ЦАНЕВА, д-р Деница Тодорова, д.м., гл. асистент 
Катедра по микробиология и вирусология, ФМ 
Родена на 27.02.1983 г. във Варна. Завършва III ПМГ„Акад. Методий Попов“ 
– Варна (2001), и медицина (2007) в МУ-Варна. Придобива специалност по 
вирусология през 2011 г. В периода 2015–2016 г. е хоноруван преподавател, 
а от 2016 г. е асистент към Катедра „Микробиология и вирусология“ на 
МУ-Варна. От 2019 г. е гл. асистент към същата катедра. Същата година 
защитава успешно дисертация за присъждане на ОНС „доктор“ на тема 
„Клинико-лабораторно проучване върху разпространението на вирусни 
хепатити B и D в обща популация и при пациенти с хронични чернодробни 

заболявания в Североизточна България. Продължителност на HBV – постваксиналния имунен 
отговор при ваксинирани лица“. Има 19 пълнотекстови научни публикации, автор е на 2 глави 
в ръководство по патологична физиология и съавтор на 1 глава от учебник по имунопатология 
и имуномодулация, участия в 10 международни/национални научни конгреса и 3 COVID-19 
уебинара. Основните и професионални и научни интереси са в областта на острите и хроничните 
вирусни хепатити (вирусен хепатит В и D), респираторни и херпесни вируси, вирусни инфекции 
при трансплантирани и имунокомпрометирани лица. Член на БЛС, Българската асоциация на 
микробиолозите и Българското дружество по медицинска вирусология. 

ЦАНЕВА, д-р Мария Ангелова, д.м., професор
Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология, 
ФМ 
Ръководител на катедрата по обща и клинична патология от 2019 г. 
досега, ръководител на Катедрата по предклинични и клинични науки към 
ФФ (2016–2019). 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 през 1955 г. в 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 е асистент във ВМИ-Варна и завеждащ Патологоанатомично отделение 
в РБ – Кубрат. През 1984–2007 г. е асистент, старши и гл. асистент в Тракийския университет, 
Медицински факултет – 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-има успешно са защитили 
дисертациите си (д-р Камелия Жечкова Братоева, д-р Надежда Тодорова Стефанова, д-р Доротея 
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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 по 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 
и професионални и научни интереси са в областта на електронната микроскопия, електронната 
имунохистохимия, гастроинтестиналната патология, туморната патология и експерименталната 
морфология.

ЦАНКОВА, Габриела Станева, биолог, д.б., доцент 
Катедра по микробиология и вирусология, ФМ
Родена на 22.05.1970 г. Завършва ИПЗКССО – Варна, специалност 
„Медицински лаборант“ (1989), и ШУ „Епископ К. Преславски“ (2000), 
специалност „Биология и химия“. През периода 2000-2012 г. е преподавател 
по практика в МК-Варна, УНС „Медицински лаборант“, а от 2012 г. е асистент 
в Катедра „Предклинични и клинични науки“, ФФ, МУ-Варна. През 2013 г. 
защитава успешно дисертационен труд за придобиване на ОНС „доктор“ 
по научна специалност „Микробиология“ с тема „Възможни асоциации 
между заболеваемостта от туберкулоза във Варненски регион и ефекта 

от приложената BCG ваксина“ с научни ръководители проф. Красимир Методиев, д.м.н., и 
доц. Б. Юстиниянова, д.м. През 2014 г. е назначена като гл. асистент, а от 2016 г. е доцент към 
същата катедра. От 2019 г. е доцент към Катедра „Микробиология и вирусология“ на МУ-Варна. 
Научните и интереси са свързани основно с проблемите на епидемиологията, профилактиката и 
превенцията на инфекциозните заболявания. Има над 55 публикации и над 50 участия в научни 
форуми.

ЦВЕТКОВ, д-р Кремен Цветанов, д.м., доцент
Катедра по акушерство и гинекология, ФМ 
Роден през 1971 г. в Силистра. Завършва средното си образование в IV 
ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“ през 1990 г. Завършва МУ-Варна през 1998 
г. От 1999 г. е асистент към Катедрата по АГ към МУ-Варна. Придобива 
специалност по акушерство и гинекология (2003). От 2008 г. е гл. асистент, 
а от 2018 г. е доцент към Катедрата по акушерство и гинекология към МУ-
Варна. Работи като лекар ординатор в родилно отделение на СБАГАЛ „Проф. 
д-р Д. Стаматов“ – Варна (2000 –2017), е началник-отделение „Патология на 
бременността“ в същата болница (2017–2020). Автор е на дисертационен 

труд на тема „Биопсия на тестисите при инфертилни мъже: диагностично-клинични аспекти във 
връзка със съвременните репродуктивни технологии“, също така има публикуван монографичен 
труд на тема „Мъжкото безплодие и асистираните репродуктивни технологии“. Има многобройни 
публикации в наши и чужди списания и участия в национални и международни конференции и 
конгреси.

ЦВЕТКОВ, д-р Людмил Стефанов, научен сътрудник
Катедра по фармакология, клинична фармакология и терапия, ФМ 
Роден през 1953 г. в с. Карапелит, Добричко. Завършва медицина във ВМИ-
Варна през 1979 г. Придобити специалности – по здравен мениджмънт и 
икономика на здравеопазването. Асистент в Катедрата по фармакология във 
филиала на ВМИ-Варна в Добрич (1983), научен сътрудник в Катедрата по 
фармакология на ВМИ-Варна (1988). Зам.-кмет на Община Варна (1991–1995) 
и ръководител на Областна служба „Социално подпомагане“ (2000–2001). 
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ЦВЕТКОВ, Ненко Маринов, доктор, гл. асистент 
УС „Зъботехник“, МК 
Завършва специалност,,Зъботехника“ в ПМИ-Варна (1990), назначен като 
преподавател по специалността (1995). Придобива бакалавърска степен 
по здравни грижи във ВМИ-Пловдив (2000) и магистърска степен по 
управление на здравни грижи в МУ-Варна (2013). Зачислен е като докторант 
на самостоятелна подготовка към Катедра,,Здравни грижи“ (2014) с тема на 
дисертационния труд „Актуални изисквания към професионализацията на 
зъботехника като отговор на очакванията на работодателя“ и след успешна 
защита (2017) придобива докторска степен по управление на здравните 

грижи. През 2018 г. след конкурс е назначен за гл. асистент в УС „Зъботехник“. Основните му 
интереси са в областта на технология на зъбните протези и зъботехническо материалознание. 
Има 10 публикации и 5 участия в национални и международни научни конференции. Периодично 
посещава професионални квалификационни курсове. 

ЦВЕТКОВ, д-р Николай Панайотов, асистент
УС по гръдна хирургия, Катедра по хирургични болести, ФМ
Роден през 1986 г. в Бургас. Завършва немската езикова гимназия „Гьоте“ в 
Бургас (2005). През 2011 г. завършва МУ-Варна. Започва работа в Клиниката 
по гръдна хирургия към УМБАЛ „Св. Марина“ като ординатор (2012). През 
2015 г. е назначен като хоноруван асистент, а през 2016 г. – като редовен 
асистент към МУ-Варна. Придобита специалност – гръдна хирургия (2018). 
Член на Българското хирургическо дружество от 2015 г., Европейската 
асоциация по торакална хирургия от (2014), Европейската респираторна 
асоциация.

ЦВЕТКОВ, д-р Румен Любенов, гл. асистент
УС по кардиология, Първа катедра по вътрешни болести, ФМ
Роден през 1955 г. в Сопот, област Пловдив, в семейството на лекари. Завършва 
Първа езикова гимназия във Варна (1974). Завършва медицина във ВМИ-
Варна (1980) и става участъков лекар в СЗУ – с. Горен чифлик (1980–1981). От 
1981 г. е  научен сътрудник, а след това и асистент в Клиниката по кардиология 
и ревматология на Катедрата по вътрешни болести на ВМИ-Варна. 
Придобити специалности – вътрешни болести (1987) и кардиоревматология 
(1990). Специализира инвазивна кардиология (1984) в III градска болница 
– София. През 1984–1985 г. специализира инвазивни електрофизиологични 

изследвания на сърдечно-съдовата система в Университетската кардиологична клиника „Б“ в 
Дюселдорф (ГФР). Гл. асистент в инвазивна кардиологична клиника на УМБАЛ „Св. Марина“ 
– Варна, до 2011 г. Акцент в работата му е инвазивната диагностика и лечението на сърдечно-
съдовите заболявания. Участва активно в учебно-преподавателската дейност, както и в научната 
дейност на клиниката. Автор и съавтор е на 40 научни публикации. Той е един от основателите 
на Българското дружество по интервенционална кардиология (1994). От 2011 до 2015 г. работи в 
СБАЛК „Кардиолайф“ – Варна, като инвазивен кардиолог. От 2016 г. и досега работи в амбулатория 
за специализирана медицинска помощ по кардиология.

ЦВЕТКОВ, д-р Цветан Павлов, д.м., доцент
Катедра по акушерство и гинекология, ФМ
Роден на 5.06.1938 г. във Варна. Завършва гимназия във Варна и медицина във 
ВМИ-София (1962). Придобита специалност – акушерство и гинекология. 
Работи като участъков лекар в с. Чернолик, Силистренско, (1965–1968), 
зав. АГ отделение в Р. болница – Дулово (1969–1971), и зав. АГ кабинет в 
Курортна поликлиника – Варна (1972–1973). Асистент в Катедрата по 
акушерство и гинекология на МУ-Варна (1973). Хабилитиран като доцент 
(1989). Ръководител на катедрата от 2000 г. Защитава кандидатска дисертация 
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(1980) на тема „Диагностични и прогностични възможности на биопсията на тестиса и метод за 
оперативно лечение на обтурационната аспермия (клинико-морфологични и експериментални 
проучвания)“ с 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.

ЦВЕТКОВА, Антоанета Здравкова, д.и., доцент
УС „Помощник-фармацевт“, МК 
Родена през 1971 г. в Шумен. Придобива магистърска степен по здравен 
мениджмънт в МУ-Варна (2008) и научна степен „доктор по икономика“ 
(2015). Има придобита специалност по организация и управление 
извън сферата на материалното производство (по отрасли и подотрасли 
„Здравеопазване“). Директор на МК, МУ-Варна, от юни 2020 г. Ръководител 
е на УС „Помощник-фармацевт“ в МК, МУ-Варна (2012–2020). Завършва 
международна магистърска програма на Фармацевтичния факултет на 
МУ-София „Оценка на здравните технологии с фармакоикономика“ 
(2021). Основните и професионални и научни интереси са в областта на 

фармакоикономиката и клиничната епидемиология, фармацевтичен маркетинг, оценка на 
здравните технологии, логистика на фармацевтичния пазар и общественото здраве. Член на 
Европейската партньорска мрежа на СЗО „Региони за здраве“, БНДОЗ (БНДОЗ), Българската 
асоциация по фармакоикономика (ISPOR Bulgarian Chapter), работни комисии към НЦОЗА 
по оценка на здравните технологии, Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Света 
Анна – Варна“ АД като представител на Община Варна, постоянни и временни комисии ПК 
„Здравеопазване“, ПК „Младежки дейности и спорт“, ПК „Наука и образование“, Вр.К „Опазване 
и възпроизводство на околната среда“ към Община Варна, Консултативен съвет по превенция на 
ХИВ/СПИН, сформиран съгласно приетата „Общинска стратегия за превенция на ХИВ/СПИН 
и СПИН 2016–2020 г.“. Има над 80 публикации в научни списания и сборници от български и 
международни конференции. Съавтор в 3 учебника, свързани с учебно-преподавателската и 
дейност. 

ЦВЕТКОВА, Вержиния Стоянова, д.оз., гл. асистент
УС „Медицинска сестра“, Катедра по здравни грижи, ФОЗ 
Родена през 1981 г. в Тутракан. Завършва специалност „Медицинска сестра“ 
в МУ-Варна през 2001 г., по-късно се дипломира в бакалавърска (2007) и 
магистърска програма „Управление на здравните грижи“ (2008) в МУ-Варна. 
След успешен конкурс става асистент към Катедрата по здравни грижи през 
2011 г. Защитава дисертационен труд на тема „Анализ на възможностите за 
справяне със стреса при деца в болнична среда“ (2017) и заема длъжността 
гл. асистент от 2018 г. Има придобита специалност „Първични здравни 
грижи“. Основните и професионални и научни интереси са в областта на 

здравните грижи, общественото здраве и детското здраве. Член на Българската асоциация на 
професионалистите по здравни грижи и СУБ. 

ЦВЕТКОВА, д-р Снежинка Любомирова, асистент
Катедра по акушерство и гинекология, ФМ 
Родена на 1.05.1959 г. във Варна. Завършва езикова гимназия (френски език) 
и медицина във Варна през 1983 г. Придобита специалност – педиатрия 
(1990). Работи като участъков педиатър в Сливен (1983–1985), ординатор в 
микропедиатрично отделение на АГ комплекс в Окръжна болница – Ямбол 
(1985–1987), и ординатор в неонатологичното отделение на АГ болница 
– Варна (1987–1991). Асистент в Катедрата по акушерство и гинекология 
на МУ-Варна (1991). Основните и научни разработки са по проблемите на 
недоносените деца (интензивна терапия, ретинопатия, сърфактанттерапия 

и др.). Разработва дисертационен труд на тема „Неонатологични проблеми при многоплодни 
бременности след асистирани репродуктивни технологии“.
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ЦВЕТКОВА, д-р Татяна Емилова, асистент 
УС по инфекциозни болести и паразитология, Катедра по инфекциозни 
болести, паразитология и дерматовенерология, ФМ 
Родена през 1972 г. във Варна. Завършва медицина в МУ-Плевен през 1997 г. 
Придобива специалност по медицинска паразитология през 2019 г. Асистент 
по медицинска паразитология в Катедрата по инфекциозни болести, 
паразитология и дерматовенерология от 2014 г. до настоящия момент. 
Има над 20 научни публикации и участия в международни и национални 
научни форуми на теми, свързани с етиологията, клиниката, диагностиката, 
лечението и епидемиологията на зоонозните и чревните паразитози. 

Зачислена на свободна докторантура към НЦЗПБ–София с тема „Клинико-епидемиологични 
и терапевтични аспекти на токсокарозата в Североизточна България“. Член на: Българската 
асоциация на медицинските паразитолози, Българското паразитологично дружество и БЛС.

ЦВЕТКОВА, Мария Кирякова, биолог 
Катедра по медицинска генетика, ФМ 
Родена през 1975 г. във Варна. Завършва висшето си образование с ОКС 
„бакалавър“ по биология в ПУ „Паисий Хилендарски“ (2003) и степен 
„магистър“ по молекулярна биология – генетика в СУ „Климент Охридски“ 
(2006). От март 2004 г. е биолог в УНС по медицинска генетика, понастоящем 
Катедра по медицинска генетика, МУ-Варна, и биолог в Лабораторията 
по медицинска генетика към УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. През 2017 г. 
е зачислена за редовен докторант на тема „Цитогенетични находки при 
пациенти с репродуктивна недостатъчност“ (научен ръководител доц. д-р Л. 
Ангелова, д.м.). Член на БДГГЧ.

ЦВЕТКОВА, Тамара Ангелова, д. оз., доцент
Катедра по здравни грижи, Филиал Шумен 
Родена през 1960 г. в Шумен. Завършва с отличен успех ПМИ-Шумен, 
специалност „Детска медицинска сестра“ (1980); ШУ „Еп. К. Преславски“, 
магистър по специална педагогика и социална педагогика (1996), магистър по 
социални дейности със специализация „Социална администрация“ (2001). 
Отличник на випуска през 2013 г. в МУ-Варна, магистър по специалността 
„Управление на здравните грижи“. Придобива научна степен „доктор“ по 
научната специалност „Управление на здравните грижи“ (2015), гл. асистент 
(2017) и доцент по обществено здравеопазване (2018). Има придобита 
специалност по обществено здравеопазване в МУ-Варна (2017). Основните 

и професионални и научни интереси са в областта на здравните и социалните грижи. Участва 
в съавторство в написването на 3 учебни пособия, публикувани са 52 статии в България и 5 в 
чужбина, 30 доклада в различни форуми, конференции и конгреси. Научен ръководител е на 25 
доклада със студенти в различни форуми на студентски сесии. Участва в 10 международни и 4 
регионални проекта. Участва в преподавателска мобилност по програма „Еразъм+“ в Република 
Северна Македония през 2017 г. Носител е на отличието за принос в образованието по здравни 
грижи на БАПЗГ и Регионалната колегия на БАПЗГ – Шумен, със званието „Сестра на годината 
– 2017 г.“ за цялостен принос в областта на здравните грижи. Член на БАПЗГ – Сертификат №14 
939 (12.11.2011) и Сертификат №282 (23.04.2016), БАОЗ (2016) и EUPHA (2017). 

ЦЕКОВ, д-р Стефан Цветанов, д.м., доцент
УС „Инспектор по обществено здраве“, МК 
Роден през 1960 г. в София. Завършва с отличие ВМИ-Варна през 1987 г. Има 
придобита специалност по нервни болести (1997). Доцент по неврология 
към МК-Варна в УНС „Клинични науки“ (2008–2009). Ръководител е на 
УНС „Инспектор по обществено здраве и социални дейности“ (2010), а след 
закриване на специалността „Социални дейности“ през 2014 г. е ръководител 
на УС „Инспектор по обществено здраве“. След успешно защитена дисертация 
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на тема „Динамика на спектралния електроенцефалографски (ЕЕГ) анализ и неврокартографен 
образ у болни с остри нарушения на мозъчното кръвообращение“ (1996) му е присъдена 
образователна научна степен „доктор“. Преминава успешно обучение по здравен мениджмънт, 
интензивно лечение и реанимация на неврологичните заболявания, предпазване от мозъчни 
инсулти, клинична неврофизология и епилепсия и квалификационен курс „Педагогически основи 
на академичното преподаване“ и притежава свидетелства за професионална квалификация 
„Евокирани потенциали“ и „Клинична електроенцефалография“. Член на БЛС, Българското 
неврологично дружество, Българското научно дружество по електрофизиология и Българското 
дружество по епилепсия. Автор е на 84 публикации, от които една самостоятелна монография и 
участие в други 8. Има 48 участия в национални и международни научни форуми.

ЦЕКОВ, д-р Христо Благоев, д.м.н., професор
Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, ФМ
Роден на 14.04.1940 г. във Варна. Завършва гимназия във Варна и медицина 
в МУ-София (1964). Придобити специалности – по вътрешни болести 
(1974), пневмология и фтизиатрия (1978) и кардиология и ревматология 
(1984). Участъков лекар в Каспичан (1964–1966), квартален лекар в Окръжна 
поликлиника – Варна (1966–1969) и корабен лекар на пасажерския кораб 
„Варна“ (1969–1972). Избран за асистент (1972) в КПВБ на МУ-Варна. Асистент 
в Клиниката по пневмология и фтизиатрия на Катедрата по вътрешни болести 
(1975). Хабилитиран като доцент (1985) и професор (1992). Ръководител 
на КПВБ (1985–2005). Председател на лечебно-контролната комисия на  

УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. Зам.-ректор по лечебно-диагностичната дейност на университета 
(1999-2004). Защитава кандидатска дисертация (1981) на тема „Върху някои общопатологични 
промени в микроциркулацията при хронична дихателна недостатъчност“ (научен ръководител 
проф. З. Златанов) и докторска дисертация (1989) на тема „Компенсаторно адаптивни 
механизми и терапевтични подходи при хроничната дихателна недостатъчност“. Под негово 
научно ръководство са защитени 2 кандидатски дисертации (д-р К. Ненова и д-р Ж. Георгиева) 
и са хабилитирани двама негови сътрудници (доц. Ж. Георгиева и доц. К. Ненова). Научната 
му работа е посветена на проблемите на хроничната дихателна недостатъчност и хроничното 
белодробно сърце. Създава първата у нас хемореологична лаборатория с клинична насоченост, 
определя компенсаторно-приспособителните механизми при респираторна ацидоза и доказва 
ефекта на хемореологично активни субстанции, както и предимствата на еритроцитоферезата 
при полиглобулия. Създава специализирано отделение за съвременна лекарствена онкотерапия 
към катедрата. Съавтор е на учебника „Ръководство по вътрешни болести“ т. І, под редакцията 
на акад. Чудомир Начев. Член на редколегията на сп. „Пневмология и фтизиатрия“. Учредител и 
председател на Варненското научно онкологично дружество.

ЦЕКОВ, д-р Цветан Тошев, д.м., ст.н.с. ІІ ст. 
Катедра по физиология и патофизиология, ФМ Катедра по патофизиология 
Роден през 1931 г. в София. Завършва медицина във ВМИ-София през 1955 г. Придобити 
специалности – по вътрешни болести (1964) и патофизиология (1975). Специализира в София и 
Москва. Работи като участъков лекар в с. Есеница, Варненско (1956-1959) и като ординатор във 
вътрешно отделение на Р. болница – Оряхово. Избран е за научен сътрудник и зав. централна 
експериментална електрофизиологична лаборатория към Катедрата по патофизиология през 
1966 г. Хабилитиран е като ст.н.с. ІІ ст. през 1979 г. Административен ръководител на ЦНИЛ 
(1979). Защитава кандидатска дисертация през 1975 г. на тема „Зависимост между реакционното 
време и спиналните промени на предварителна подготовка за произволно движение“. Основните 
научни проблеми, които разработва, са в областта на регулацията на волевата моторна активност 
на човека и електрофизиологична активност на някои органи на експериментални животни. Под 
негово научно ръководство е защитена 1 кандидатска дисертация. Бил е член на ред. съвет на 
Scripta Scientifica Medica – Варна, и на ръководствата на научните дружества по физиологични 
науки и по неврофизиология. Член на СУБ. 
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ЦЕКОВА, д-р Даниела Димитрова-Кадинова, гл. асистент 
Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, ФМ
Родена на 29.03.1959 г. във Варна. Завършва езикова гимназия (с френски език) и медицина 
във Варна (1983). Придобити специалности – по вътрешни болести и ревматология. Участъков 
терапевт в Долни чифлик, Варненско (1983–1986). От 1988 г. е асистент в КПВБ.

ЦЕНЕВ, д-р Иван Тодоров, д.м.н., професор
УС по УНГ болести, Катедра по неврохирургия и УНГ болести, ФМ
Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология, ФМ  
Роден е на 10.12.1934 г. в гр. София. Завършва гимназия и медицина в 
родния си град (1958). Има придобити специалности по патология и 
оториноларингология. Специализира в Берлин. Асистент е в Катедрата по 
патоанатомия на МУ-Варна (1963–1964). От 1964 г. е асистент в Катедрата по 
УНГ болести на МУ-София. Хабилитиран е като доцент (1977) и професор (1985) 
в Катедрата по оториноларингология на МУ-София. Защитава кандидатска 
дисертация (1976) и докторска дисертация (1984). Основните му научни 

разработки са в областта на хирургията на ухото и онкохирургията в оториноларингологията. 
Автор е на 2 монографии. Национален консултант е по оториноларингология. През 1999 г. 
извършва за първи път в България кохлеарна имплантация и първата подобна операция във 
Варна през 2001 г. 

ЦОНЕВ, д-р Антоний Димитров, гл. асистент
Катедра по вътрешни болести, Медицински факултет – Добрич
Роден на 7.08.1953 г. в Плевен. Завършва гимназия и медицина във Варна (1979). 
Придобита специалност – „Вътрешни болести“ и „Кардиоревматология“. 
Участъков терапевт в Добрич (1979–1980). Асистент в Катедрата по 
вътрешни болести на мед. филиал – Добрич (1980–1987). От 1987 г. е 
асистент в Клиниката по белодробни болести на МУ-Варна и зав. интензивно 
респираторно отделение на клиниката. Разработва проблеми в областта на 
дихателната недостатъчност, белодробния тромбоемболизъм и др.

ЦОНЕВ, д-р Атанас Мариянов, асистент
Катедра по акушерство и гинекология, ФМ 
Роден на 11.04.1983 г. във Варна. Завършва медицина в МУ-Варна (2008). 
От 2009 г. специализира АГ. Асистент към Катедрата по акушерство и 
гинекология на МУ-Варна (2010–2014). Има над 10 публикации и 3 участия 
в научни конгреси. Основни научни разработки в областта на ранното 
откриване и третиране на предрака и рака на маточната шийка. Член на БЛС 
и БСАГ.

ЦОНЕВ, д-р Калин Цонев, ст. асистент 
Катедра по образна диагностика, интервенционална рентгенология и 
лъчелечение, ФМ
Роден на 10.03.1963 г. във Варна. Завършва медицина в МУ-Варна (1989). 
Асистент в Катедрата по образна диагностика (1995). Придобита специалност 
– рентгенология (1994). Асистент в Катедрата по образна диагностика в 
МУ-Варна (1995). Има над 30 публикации и 25 участия в научни конгреси. 
Основните му научни разработки са в областта на ехографията, КТ и МРТ. 
Член на БАР и ESR. Основател и водещ специалист на Медицински център 
„Томовижън“ (2001-2010). Ръководител на Сектор по образна диагностика 
в Аджибадем Сити Клиник Варна (от 2010). Специализирал в Чехия, 
Швейцария, Белгия и Испания.
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ЦОНЕВ, д-р Николай Владимиров, д.м, доцент 
Катедра по онкология, ФМ
Катедра по пропедефтика на вътрешните болести, ФМ
Завършва средно образование в ПМГ „Св. Климент Охридски“ – Силистра, с 
профил биология. Завършва ИУ-Варна – бакалавър икономист, специалност 
„Стокознание“ (2002). Дипломира се като лекар в МУ-Варна (2009). Има 
придобита специалност по медицинска онкология (2015). През 2010 г. започва 
работа като специализант в Клиниката по медицинска онкология в УМБАЛ 
„Св. Марина“ – Варна. От 2018 г. е началник на клиниката. Назначен е за 
ръководител на направление „Онкология“ към УМБАЛ „Св. Марина“ (2019). 

Назначен е в Катедра по пропедевтика на вътрешните болести към МУ– Варна (2014). През 2020 
г. е обособена самостоятелна Катедра по онкология към МУ-Варна, към която понастоящем е 
доцент. Има редица участия в различни мастеркурсове на Европейското училище по онкология 
(ESO), както и курсове за продължаващо медицинско обучение към European Society for Medical 
Oncology (ESMO) и др., сред които са Qualification Course/Seminar on Organization, management 
and conduct of a clinical trial, November 2012, специализиран курс „Антиангиогенезно лечение“, 
Белгия (2014), „Антиангиогенна терапия при рецидивирал платина-чувствителен карцином на 
яйчник“ и мастерклас по молекулярна онкология – Прага, Чехия (2015).

ЦОНЕВ, Невен Пенев, асистент 
УС „Рехабилитатор“, МК 
Роден в Попово. Завършва НПМГ „Акад. Л. Чакалов“ – София (1994). През 2000 
г. завършва магистърска степен по кинезитерапия в Русенския университет 
„Ангел Кънчев“. От 2001 г. до 2006 г. е асистент в УС „Рехабилитатор“ в МК-
Добрич. От 2006 г. до 2008 г. е асистент в УС „Рехабилитатор“ в МК-Варна 
към МУ-Варна. Преминава многобройни курсове във връзка с академичното 
и професионалното си развитие. 

ЦОНЕВА, д-р Мария Тодорова, лекар, д.м.н., професор
Катедра по биология, ФФ
Родена на 2.01.1924 г. в Разград. Завършва медицина в София (1950). Придобива 
специалност по медицинска биология. Специализира в Швейцария, Русия, 
Дания, Швеция, Англия и Франция. Асистент в Катедрата по биология на 
МУ-София (1950). Хабилитирана е като доцент (1962) и професор (1967). 
Основател и пръв ръководител на Катедрата по обща биология на МУ-
Варна (1962–1971), а от 1971 г. е основател и ръководител на първата 
българска катедра по медицинска генетика във ВМИ-София, която ръководи 
до пенсионирането си през 1989 г. Защитава кандидатска дисертация 

(1960) на тема „Сравнителни серологични изследвания на серумните антигени у човека и 
гръбначните животни“ и докторска дисертация (1968) в Москва на тема „Фитогемаглютинин из 
Фазеолусвулгарис – свойства и аспекты его применения“. Основните научни проблеми, които 
разработва, са в областта на имунологията и цитогенетиката. Поставя началото на съвременната 
медицинска цитогенетика в България и въвежда обучението на студентите медици у нас по 
медицинска генетика. Създава първия български фитохемаглутинин, внедрен в производството 
под името Фазеолосаксин. Под нейно научно ръководство са защитени 4 кандидатски дисертации 
(д-р Василева, д-р Е. Бошнакова, доц. Ковачев, д-р Карев) и са хабилитирани 4-ма нейни научни 
сътрудници (доц. Бошнакова, доц. Василева, доц. Ковачев и ст.н.с. ІІ ст. д-р Карев). Автор и 
съавтор е на монографии и учебници по обща и молекулярна биология и на първия в България 
учебник по медицинска генетика (с участието на доц. Бошнакова и второ издание с участието и на 
доц. Л. Василева). Била е консултант на СЗО по въпросите на генетиката на човека и председател 
на Републиканското научно дружество по медицинска биология и генетика. Член на СУБ.
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ЦОНЕВА, д-р Христина Тодорова, гл. асистент
Катедра по очни болести, МУ-Варна
Родена на 4.07.1942 г. в гр. Нови Пазар. Завършва гимназия в Нови Пазар и медицина във Варна 
(1967). Придобита специалност – „Очни болести“ (1972). Ординатор в очно отделение – Шумен 
(1968–1970) и Нови Пазар (1970–1975). Асистент в Катедрата по очни болести на МУ-Варна от 
1975 г. до пенсионирането си (1997).

ЦОНЕВСКИ, д-р Денчо, д.м.н., доцент
Ръководител на Катедра по хигиена, Медицински факултет – Добрич
Роден през 1937 г. в с. Писанец, Русенско. Завършва медицина в Пловдив (1962). Придобита 
специалност – „Обща хигиена“. Директор на ХЕИ-Русе (1962–1979). Защитава кандидатска 
и докторска дисертации. Хабилитиран като доцент и ръководител на Катедрата по хигиена 
на филиалния Медицински факултет – Добрич (1980–1983). От 1983 г. преминава на работа 
в Министерството на здравеопазването и в Катедрата по хигиена на Медицинска академия – 
София.

ЦОНЧЕВ, д-р Иван Цонев, д.м., доцент
Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, ФМ 
Роден на 16.10.1923 г. във Варна. Завършва гимназия във Варна и медицина във ВМИ-София (1951). 
Придобити специалности – по вътрешни болести, гастроентерология и кардиоревматология. 
Специализира в София. Военен лекар в Ямбол (1951–1952), ординатор във вътрешно отделение 
на ВМ болница – Варна (1953–1961). Асистент в КПВБ на ВМИ-Варна (1961). От 1974 г. е асистент 
в Клиниката по гастроентерология на Катедра по вътрешни болести. Хабилитиран е като доцент 
(1978) и оглавява КПВБ в новооткрития филиал на ВМИ в Добрич. След пенсионирането си 
(1987) е терапевт в поликлиниката на РБ – Варна (1987–1988) и зав. вътр. отделение на болницата 
в гр. Себха, Либия (1988–1993). Защитава кандидатска дисертация (1975) на тема „Реографско 
изследване на малкия кръг на кръвообращението и аортата при неспецифични белодробни 
заболявания“ (научен ръководител проф. К. Койчев). Хабилитиран е един негов научен 
сътрудник (доц. И. Коцев). Основните му научни разработки са в областта на стомашно-чревните 
и чернодробните заболявания. Съавтор е на учебник по пропедевтика на вътрешните болести.

ЦОНЧЕВ, Румен Иванов, физик, д.ф., професор 
Катедра по физика и биофизика, ФФ 
Роден на 3.09.1952 г. в София. Завършва гимназия във Варна и физика в 
Софийския държавен университет през 1977 г. Придобита специалност – 
радиофизика и електроника. Работи като технолог в Института по химическо 
машиностроене – Девня (1977–1979). Асистент в Катедрата по медицинска 
физика и биофизика (1979). Временно изпълняващ длъжността ръководител 
на катедрата (1995–1997). Защитава кандидатска дисертация по биофизика 
през 1988 г. на тема „Теоретични и експериментални изследвания на вискозно-
еластичните свойства на човешка кожа инвиво“ (научен ръководител 

проф. Ал. Рачев). Основните му научни разработки са посветени на приложението на физични 
методи в медицинската практика. От 1998 г. е професор в Автономния университет – Сакатекас, 
Мексико, и хоноруван доцент в Института по фундаментални изследвания във Вашингтон. Член 
на Международното дружество по физика (Мексико) и на СУБ.

ЦОЧЕВ, д-р Калоян Цветанов, асистент 
Катедра по педиатрия, ФМ
Роден на 22.01.1990 г. в Казанлък. През 2015 г. завършва медицина в МУ-
Варна. Редовен докторант е към Катедрата по педиатрия с дисертация на тема 
„Сърдечно-съдов и метаболитен риск при пациенти с дългогодишен тип 1 
захарен диабет“ (2018). Назначен е като млад учен към Катедрата по педиатрия 
(2020). Печели няколко научни награди: грант за участие в ежегодното научно 
училище на ISPAD 2020, грант за участие и номинация за Топ 20 на постерна 
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сесия в ежегодния конгрес на Европейското дружество по детска ендокринология (ESPE, 2019), 
грант за участие в FAPESP-GACD Implementation Science School – Brasil (2018). Участва като 
изследовател в няколко международни проекта: SWEET DPV (от 2015); Feel4Diabetes по програма 
HORIZON2020 на EC (2014–2019); „GrowInform“ (ВАПЕД, 2017–2019). От 2017 г. е изследовател 
към проект „Сърдечно-съдов и метаболитен риск, свързан с висцералната мастна маса, при 
пациенти с дългогодишен тип 1 захарен диабет“, финансиран от ФНИ към МОН. През 2018 г. 
е част от проекта Lena (www.lena.org). Има публикации в международни и национални научни 
списания (15 статии с IF), както и множество участия в научни прояви. Член на БПА, БЛС, ISPAD 
и Global Alliance of Chronic Diseases (GACD).

ЦОЧЕВА, Мария Дакова, асистент
Катедра по здравни грижи, Филиал Сливен 
Родена през 1980 г. Завършва висшето си образование в МУ-Плевен (2008) 
и магистратура по управление на здравните грижи в МУ-София (2011). 
Работи във Втора САГБАЛ „Шейново“ – София (2008–2012) като акушерка в 
неонатология и родилна зала. Води упражнения „Философия и въведение в 
сестринските и акушерските грижи“, „Практически основи на сестринските и 
акушерските грижи“, както и клинична практика на специалност „Акушерка“ 
във Филиал Сливен на МУ-Варна от 2013 г. Научни интереси - развитие 
на бременността и акушерските грижи при бременни с епилепсия. Има 5 
публикации, свързани с различни аспекти на бременността. Член на БАПЗГ.

ЦУКЕВА-САНТЕВА, д-р Александра Живкова, д.м., доцент
Катедра по нервни болести 
Родена на 21.02.1951 г. Завършила медицина във Варна. Придобива 
специалност по офталмология (1982) и неврология (2001). Придобива 
образователна и научна степен “доктор” (2006) и научно звание “доцент” 
(2009). От 1992 г. работи като ординатор към Катедра по нервни болести на 
МУ-Варна и І КНБ на МБАЛ “Св. Марина”. Провела индивидуално обучение 
и специализация по невроофталмология към МУ–София (1984, 1987, 1990). 
Осъществен педагогически стаж по офталмология/невроофталмология в 
Париж, Франция по програма ТЕМПУС (1998). Консултант-невроофталмолог 

към Центъра по множествена склероза към МБАЛ “Св. Марина”. Участвала е в над 100 национални 
и международни научни форуми. Има над 70 научни съобщения и публикации. Член е на СУБ, 
EUNOS, BANO, БДО, Българско дружество по неврология, Българско дружество “Двигателни 
нарушения”, МС- Гражданско сдружение “Линия за помощ ”. 

ЦУЦОМАНОВА, д-р Ангелина Иванова, асистент
Катедра по детски болести, МУ-Варна
Родена през 1934 г. в Нови Пазар. Завършва медицина в София (1958). Придобита специалност – 
педиатрия. Асистент в Катедрата по детски болести на МУ-Варна от 1963 г. Основните й научни 
разработки са в областта на детската ендокринология. Загинала е трагично при автомобилна 
катастрофа през 1972 г.

ЧАКАЛОВА, д-р Велика Петрова, гл. асистент
Катедра по психиатрия и медицинска психология, Факултет по медицина
Родена на 1.07.1952 г. в Русе. Завършва медицина във Варна (1976). Придобита специалност – 
„Психиатрия“. Терапевт в Девня (1976–1980). Асистент в Катедрата по психиатрия и медицинска 
психология на МУ-Варна от 1980 г. Основните й научни разработки са в областта на ефективните 
разстройства, шизофренията и съдовите психози.

ЧАКЪРОВ, д-р Богомил Димитров, гл. асистент
Катедра по очни болести, МУ-Варна
Роден на 7.10.1944 г. в гр. Симеоновград. Завършва езикова гимназия и медицина (1970) във 
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Варна. Придобита специалност – „Очни болести“ (1978). Участъков лекар в с. Славейково и с. 
Дъбравино Варненско. Асистент в Катедрата по очни болести на МУ-Варна от 1975. Разработва 
проблеми, свързани с очен травматизъм, диагностика и хирургично лечение на глаукома, 
комбинирана катарактна и глаукомна хирургия.

ЧАКЪРОВ, д-р Емануил Любенов, д.б.н., доцент 
Катедра по анатомия и клетъчна биология, ФМ 
Роден на 11.05.1925 г. в Мездра. Завършва Френски колеж в София и медицина във ВМИ-София 
през 1950 г. Придобива специалност по хистология. Специализира в Унгария и Белгия. Асистент 
в Катедрата по хистология и ембриология на ВМИ-София (1950–1952) и научен сътрудник по 
морфология в Института по физиология на БАН (1954–1965). Хабилитиран като доцент (1965) и 
ръководител на Катедрата по хистология и ембриология на МУ-Варна (1965–1969). От 1969 г. до 
пенсионирането си през 1985 г. е бил последователно доцент в Института по месопреработване 
– София, Ветеринарномедицинския институт и ВМИ-София. Защитава докторска дисертация 
(1985) на тема „Тъканна принадлежност, биологична организация и фотокинезиграфска 
характеристика на сперматозоидите“. Научен ръководител на 3 кандидатски дисертации (д-р 
Кильовска, д-р Гърдевска и д-р Моллова). Основни научни проблеми, които разработва, са в 
областта на хистохимията на липидите и белтъците, луминесцентния цитологичен анализ, 
количествената морфология на клетката и др. Съавтор е на учебници и учебни пособия – „Атлас 
клетки и тъкани“, „Хистология“, „Атлас органи и системи“ и др. Бил е член на Дружеството на 
българските анатоми и хистолози. Умира на 1.06.1997 г.

ЧАЛДЪКОВ, д-р Георги Ников, д.м., доцент 
Катедра по анатомия и клетъчна биология, ФМ 
Роден на 23.02.1940 г. в Бургас. Завършва гимназия в Бургас и медицина във 
Варна (1966). Придобита специалност – хистология. Работи като участъков 
лекар в с. Екзарх Антимово, Карнобатско (1967–1970). Избран е за научен 
сътрудник в сектора по електронна микроскопия на Катедрата по анатомия, 
хистология и ембриология на МУ-Варна през 1970 г. Хабилитиран е като 
доцент (1993). Ръководител е на учебно-научния сектор по електронна 
микроскопия, който от 1999 г. е в състава на Катедрата по съдебна медицина. 
Защитава кандидатска дисертация през 1983 г. на тема „Ултраструктура на 

секреторната функция на васкуларни гладкомускулни клетки“ (научен ръководител проф. В. 
Ванков). Основните научни проблеми, които разработва, са в областта на васкуларната биология 
– клетъчно-молекулни механизми на атеросклероза, хипертония и метаболитен синдром. 
Провежда научни изследвания във Варна, Будапеща, Мюнстер и Тюбинген, Изумо и Шигенобу 
(Япония), Лондон, Прага, Лайден, Одензе и Рим. Под негово научно ръководство са защитени 2 
кандидатски дисертации (д-р Андонов и д-р Генев). Автор е на учебника „Клетъчна биология“. 
Главен редактор на сп. „Биомедикъл ревю“ (Варна) и член на ред. съвет на „Scripta Scientifica 
Medica“. Член на Международното и на Европейското дружество по атеросклероза, Европейското 
дружество по васкуларна биология, Японското дружество по патология, Американската диабетна 
асоциация и др. Организатор е на Биомедицински форум (лекционна програма за непрекъснато 
мед. образование) – Варна.

ЧАЛЪКОВА, д- Юлия Божинова, асистент
Катедра по хигиена и професионални болести, Медицински факултет – Добрич
Родена е на 14.07.1959 г. в с. Зафирово, Силистренско. Завършва гимназия в Русе и медицина 
във филиалния Медицински факултет в Добрич (1984). Придобита специалност – „Хигиена“. 
Асистент в Катедрата по хигиена и професионални болести на филиалния Медицински факултет 
в Добрич до1992 г. Основните й научни разработки са по проблемите на хигиената на храненето, 
детско-юношеската възраст и психо-физиологията на труда. Член е на СУБ.
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ЧАМОВА, д-р Росица Христова, д.м, гл. асистент
УС по хигиена, Катедра по хигиена и епидемиология, ФОЗ 
Родена през 1972 г. в Ямбол. Завършва медицина в МУ-Пловдив през 1996 г. 
Има придобити специалности по спешна медицина и хранене и диететика. 
Член на катедра „Хигиена и епидемиология“ от 2011 г. Основните и 
професионални и научни интереси са в областта на храненето, комуналната 
хигиена, хигиена на детско-юношеската възраст. Член на БЛС, Българското 
дружество по хранене и диететика, Българското сдружение по детска 
гастроентерология, хепатология и хранене, Европейското дружество по 
детска гастроентерология, хепатология и хранене, Българското дружество по 

обществено здравеопазване, Европейското дружество по обществено здраве и БАОЗ. Има над 30 
научни публикации и участия в над 20 научни форума – международни и национални. 

ЧАНКОВ, д-р Петър Кирилов, асистент
Клиника по урология, МУ-Варна
Роден на 3.01.1970 г. във Варна. Завършва езикова гимназия с английски език 
и медицина в родния си град 1995 г. Придобита специалност – „Урология“ 
(2002). Специализант в Клиниката по урология на МУ-Варна (1996–1999). 
Асистент в клиниката от 1999 г. Член е на Европейското, Балканското и 
Българското дружества по урология.

ЧАНКОВА, Павлинка Илиева, химик, д.м., доцент 
УС по нефрология, хемодиализа и токсикология, Втора катедра по вътрешни болести, ФМ 
Родена на 9.07.1942 г. в с. Светлен, Търговищко. Завършва гимназия във Велико Търново и химия 
в СУ „Климент Охридски“ (1966). Призната специалност – клинична химия. Специализира в 
София, Мюнхен и Юберлинген – Германия. Работи като химик в Химически завод в с. Река 
– Девня (1966–1996), и в клиничната лаборатория на Катедрата по вътрешни болести на МУ-
Варна (1969–1974). Избрана е за н.с. ІІІ ст. и ръководител на клинична лаборатория на Центъра 
по хемодиализа през 1974 г. Хабилитирана е като ст.н.с. ІІ ст. (1990) и доцент (1996). Защитава 
кандидатска дисертация (1987) на тема „Проучвания върху активността на ангиотензин-
превръщащия ензим в плазма при здрави и болни с хронична бъбречна недостатъчност“ (научен 
ръководител проф. Д. Ненов). Съавтор е на монографиите „Ренин-ангиотензин алдостеронова 
система“, „Клинично приложение на плазмаферезата“ (преведена и на руски език), „Съвременна 
геронтонефрология“. Член на българските дружества по нефрология и по клинична лаборатория 
и на Европейската асоциация по диализа и трансплантация.

ЧАУШЕВ, д-р Борислав Георгиев, д.м., доцент 
Катедра по пародонтология и дентална имплантология, ФДМ 
Роден през 1974 г. във Варна. Завършва медицина в МУ-Варна (2001). От 2004 
г. е лекар ординатор, а от 2006 г. лекар специалист в Клиниката по нуклеарна 
медицина, метаболитна терапия и лъчелечение към УМБАЛ „Св. Марина“ 
– Варна. Гл. асистент към Катедрата по образна диагностика, МУ-Варна 
(2012). Доцент в Клиниката по нуклеарна медицина, метаболитна терапия и 
лъчелечение, УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна (2015). Ръководител на Катедрата 
по пародонтология и дентална имплантология във ФДМ към МУ-Варна 
от 2017 г. Началник на Клиниката по нуклеарна медицина и метаболитна 

терапия към УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна (2017–2019). От 2020 г. е началник на Клиниката 
по нуклеарна медицина, метаболитна терапия и лъчелечение към УМБАЛ „Св. Марина“ – 
Варна. Основните му професионални и научни интереси са в областта на онкологияjd. Член на 
Европейското дружество по нуклеарна медицина, БДНМ, БАР. Има над 50 научни публикации, 
участия в над 42 международни/национални научни конгреса. 
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ЧАУШЕВ, д-р Дилян Свиленов, д.м., гл. асистент
УС по коремна хирургия, Катедра по хирургически болести, ФМ
Роден на 18.09.1985 г. във Варна. Завършва средно образование в Първа 
езикова гимназия – Варна (2004), и с отличие висше образование в МУ-Варна 
(2010). Назначен е като ординатор във Втора клиника по хирургия на УМБАЛ 
„Св. Марина“ – Варна (2011). След проведен конкурс е специализант по обща 
хирургия в същата клиника (2012). Избран след конкурс за асистент към 
Катедрата по хирургически болести, УС по коремна хирургия на МУ– Варна 
(2013). Придобива специалност по хирургия през (2017). През същата година 
защитава дисертация за степен „доктор“ на тема „Диагностика и лечение на 

острия холецистит в напреднала и старческа възраст“. Назначен е за   на УС по коремна хирургия 
към Катедрата по хирургически болести (2019). През същата година след проведен конкурс е 
избран за гл. асистент към Катедрата по хирургически болести. Автор и съавтор на общо 35 
доклада и научни публикации.

ЧАУШЕВА, д-р Гергана Младенова, асистент, докторант 
УНС по клинична лаборатория, Катедра по обща медицина и клинична 
лаборатория, ФМ 
Родена на 9.01.1987 г. във Варна. Завършва средно образование в IV езикова 
гимназия „Фредерик Жолио-Кюри“ и МУ-Варна като магистър по медицина 
(2011) и по здравен мениджмънт (2016). Притежава сертификат по английски 
език Level B2.1 към „Educational center - Accelerated learning“ – Варна (2018). 
От 2013 г. е ординатор в Централна клинична лаборатория към УМБАЛ,,Св. 
Марина“ – Варна. Придобива специалност по клинична лаборатория (2017). 
От 2017 г. е асистент в УНС по клинична лаборатория, а от 2020 г. е редовен 
докторант с разкрита процедура на тема „Лабораторна оценка на сърдечно-

съдов риск при лица с дългогодишен захарен диабет тип I – адипокини, остеопротегерин, 
асиметричен диметил-аргинин“. Основна област на научни изследвания – уринна диагностика: 
хематурия, дизморфни еритроцити, уринен седимент, инхибиторна хемофилия, лекарствено 
мониториране, захарен диабет. Член на Българското научно дружество по клинична лаборатория 
и БЛС.

ЧАУШЕВА, д-р София Петрова, асистент 
Катедра по образна диагностика, интервенционална рентгенология и 
лъчелечение, ФМ 
Родена през 1985 г. във Варна. Завършва с отличие медицина в МУ-Варна 
(2017). Асистент към Катедрата по образна диагностика, интервенционална 
рентгенология и лъчелечение от януари 2019 г. Специализант в Клиниката по 
образна диагностика (2017–2020), към момента специализант в Клиниката 
по нуклеарна медицина.

ЧЕКОЕВА, Ивелина Славчева, ст. преподавател
УС по физическо възпитание и спорт, Департамент по чуждоезиково 
обучение, комуникации и спорт 
Родена на 28.01.1982 г. във Варна. Завършва Националната спортна 
академия (2005). От 2006 г. е преподавател по спорт към Департамента по 
чуждоезиково обучение, комуникации, педагогика и спорт. Придобити 
специалности: преподавател по физическо възпитание, треньор по тенис, 
спортна журналистика. Има публикации и участия в научни конференции. 
Основните и научни разработки са в областта на спорта.
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ЧЕНКОВ, д-р Явор Христов, асистент 
УС по хигиена, Катедра по хигиена и епидемиология, ФОЗ 
Роден на 16.05.1989 г. Завършва Гимназия с преподаване на западни езици 
– Сливен (2008), и МУ-Варна (2016). Асистент е в Катедрата по хигиена и 
епидемиология към МУ-Варна (2016). Медицински фелдшер към Първа 
психиатрична клиника на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна (2017). Редовен 
специализант към Втора психиатрична клиника на същата болница (2018). 
Зачислен е като редовен докторант към Катедрата по хигиена и епидемиология 
(2019). Координатор е на Greenpeace international за гр. Варна (2015–2017). 
Доброволец в „Зеленият морски двор на Варна“ от 2019 г. Член на БЛС, на 

БАОЗ, както и на БПА. Участва с научни разработки в множество симпозиуми и конференции. 
Има сериозни познания и интереси в областта на зоологията, астрономията и изкуствата. 

ЧЕРВЕНКОВ, д-р Петър Георгиев, д.м.н., професор
Катедра по хирургически болести, ФМ 
Роден на 27.08.1930 г. в Шабла. Завършва гимназия във Варна и медицина (1954) 
в МУ-Пловдив. Придобита специалност – обща хирургия. Специализира в 
София и Париж – панкреасна и жлъчно-чернодробна хирургия. Работи като 
участъков лекар в с. Крушари, Добричко (1954–1957), ординатор-хирург 
в ОБ-Добрич (1957–1958), ординатор-хирург в Работническа болница 
– Варна (1959–1962). Асистент в Катедрата по хирургически болести на 
МУ-Варна (1963). Хабилитиран като доцент (1973) и професор (1986). От 
1973 г. е ръководител на Клиниката по коремна хирургия на Катедрата по 
хирургически болести, а от 1988 г. е ръководител и на катедрата. Пенсионира 

се през 1999 г. Защитава кандидатска дисертация през 1974 г. на тема „Лечение на облитериращите 
артериални заболявания на долните крайници с продължителна интраартериална инфузия 
през а. epigastrica inferior“ (науч. ръководител проф. Алтънков) и докторска дисертация (1985) 
на тема „Обтурационен иктер – диагностика и лечение“. Под негово научно ръководство са 
защитени 2 кандидатски дисертации (д-р Маджов и д-р Глинков) и са хабилитирани 3-ма негови 
сътрудници (доц. Кузманов, доц. Петкова, доц. Хинев). Основните му научни разработки са по 
проблемите на лечението на облитериращите артериални заболявания на долните крайници 
и хирургическото лечение на жлъчно-чернодробните и панкреасните болести. Съавтор е на 
учебник по хирургически болести. Член на Българското хирургическо дружество.

ЧЕРВЕНКОВ, д-р Трифон Георгиев д.б., доцент 
Катедра по медицинска генетика, ФМ 
Роден е през 1974 г. в гр. Варна. Завършва медицина в МУ-Варна (2001). 
Има придобити специалности по биохимия (2006) и клинична имунология 
(2012), специализира медицинска генетика. Ординатор е в Центъра за 
БМП-Русе (2001). Работи в Катедрата по химия и биохимия (2002-2009), 
Катедрата по клинични медицински науки (2009-2013), а от 2013 г. – в УНС 
по медицинска генетика към Катедрата по педиатрия и медицинска генетика. 
Хабилитиран е като доцент по клинична имунология (2016). Назначен е като 
лекар биохимик в Лабораторията по клинична имунология на УМБАЛ „Св. 

Марина“ – Варна (2008), впоследствие като лекар – гл. асистент клинична имунология (2013), и 
доцент – административен отговорник на лабораторията (2016). Специализира HLA типизиране 
и молекулярно-диагностични методи в хематологията у нас и в чужбина – Франция, Германия, 
Израел. Основните му професионални и научни интереси са в областта на нарушенията на 
имунната система при шизофрения, проблемите на оксидативния стрес и антиоксидантната 
активност на природни и синтетични продукти и наноматериали с оглед приложението им в 
медицината и фармацията. С негово участие са внедрени методи за изследване на антиоксидантна 
активност, методи в молекулярната хематология и криосъхранение на хемопоетични стволови 
клетки. Член е на Българската асоциация по клинична имунология, Европейското общество по 
човешка генетика (ESHG), Съюз на учените в България.
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ЧЕРКЕЗОВА, Румяна Цолева, химик, д.х., гл. асистент 
Катедра по химия, ФФ 
Родена на 14.08.1951 г. в Пловдив. Завършва МГ в Пловдив и химия във ВХТИ-
София през 1974 г. Придобита специалност – „Медицинска химия“. Работи 
като инж.-химик в „Елпром“ – Варна (1975–1978). Асистент в Катедрата 
по медицинска химия на МУ-Варна през 1979 г. Защитава кандидатска 
дисертация през 1995 г. на тема „Структура и свойства на двукомпонентни 
полимерни системи на основата на хидрофилизирана ненаситена полиестерна 
смола“ (научни ръководители И. Младенов и В. Кулезньов – Москва).

ЧЕРНЕВА, Джени Пенчева (Д. П. Чернева-Георгиева), д.б., гл. асистент 
УС по фармакогнозия и фармацевтична ботаника, Катедра по биология, ФФ 
Родена през 1970 г. в Балчик. През 1993 г. завършва СУ „Климент Охридски”, 
Биологически факултет, със специалност „Биология и химия“. От 2011 г. е 
асистент към Катедрата по биология на Факултета по медицина – МУ-Варна. 
Защитава дисертация през 2017 г. в МУ-Варна. От 2018 г. е гл. асистент по 
фармацевтична ботаника. Основни научни интереси - лечебни растения, 
етноботаника, биоразнообразие на лечебните растения. Автор е на 17 научни 
публикации и има участия в редица национални научни конгреси. 

ЧЕРНОПОЛСКИ, д-р Пламен Милчев, д.м., доцент
УС по коремна хирургия, Катедра по хирургически болести, ФМ 
Роден на 17.01.1980 г. във Видин. През 1998 г. завършва Гимназия с 
преподаване на чужди езици – Видин. Завършва МУ-Варна с пълно отличие 
– „Златен Хипократ“ (2005). Същата година е номиниран за мини-Нобелова 
награда за медицина. От януари 2006 г. е специализант по хирургия към 
Втора клиника по хирургия на УМБАЛ „Св. Марина“, а от ноември 2006 г. 
– ординатор-хирург към същата клиника. От 2008 г. е хоноруван асистент 
към Катедрата по хирургически болести – МУ-Варна, а от 2009 г. е избран 
за асистент към УНС по коремна хирургия. Основни научни интереси – в 

областта на жлъчно-чернодробната и панкреатичната хирургия, лапароскопска хирургия. Има 
92 публикации в български и чужди медицински списания. Участва в български и чуждестранни 
хирургични форуми. Специализирал в Италия, Унгария, Австрия, Германия, Франция.Член 
на Българското хирургическо дружество, СУБ, IASGO, European Digestive surgery, European 
Association for Endoscopic Surgery.

ЧИВИДЖИЯН, Максим Апрахам, биохимик, д.м., научен сътрудник
Катедра по микробиология и вирусология, ФМ 
Роден на 12.08.1938 г. във Варна. Завършва Техникума по индустриална химия във Варна и 
ВХТИ-София (1972). Придобита специалност – органичен синтез на фармацевтични препарати 
и багрила. Специализира в София и Санкт Петербург. Научен сътрудник в Катедрата по хигиена 
(1972–1974) и в Катедрата по микробиология (1975–2001) на МУ-Варна. Защитава кандидатска 
дисертация през 1989 г. на тема „Физикохимични промени на невраминидаза №2 при грипни 
вируси тип А“ (научен ръководител проф. Г. Капрелян). Основните му научни разработки са 
посветени на проучване на биохимията на грипните вируси. Член на СУБ.

ЧИВЧИБАШИ-ПАВЛОВА, д-р Дария Леонидовна, асистент
УС по патофизиология, Катедра по физиология и патофизиология, ФМ
Родена в гр. Рубцовск, Алтайски край, Русия, през 1985 г. Завършва Български 
теоретичен лицей „Васил Левски“ в Кишинеу, Молдова (2000), и МК в 
Измаил, Украйна (2004), със специалност помощник-фармацевт. През 2011 
г. завършва МУ-Плевен, специалност медицина, и второ висше образование 
по специалност микробиология в Birkbeck, University of London – Лондон 
(2014). Специализира обща и клинична патология в УМБАЛ „Св. Марина“ 
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в Катедрата по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология (2014–2018). 
Хоноруван асистент англоезично обучение в същата катедра (2016–2018). Избрана и за хоноруван 
асистент към УС „Патофизиология“ (2017). От януари 2018 г. е редовен докторант, а от октомври 
2018 г. е назначена за редовен асистент в УС „Патофизиология“. Придобива специалност по 
обща и клинична патология (2020). Основни научни интереси – оксидативен стрес, метаболитен 
синдром, ендотелна дисфункция.

ЧИЛИКОВА, д-р Светла Живкова, асистент 
Катедра по сърдечно-съдова хирургия и ангиология, ФМ 
Родена е на 7.11.1987 г. в гр. Бургас. Завършва медицина в Медицински 
университет – Варна (2013). През последната година от следването е част 
от Кръжок по кардиохирургия, на който по-късно става отговорник. От 
октомври 2013 г. е част от екипа на доц. д-р Пламен Панайотов в Клиниката 
по кардиохирургия в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. Специализира 
кардиохирургия. Научните интереси са в областта на хирургичното лечение 
на предсърдно мъждене, митралните клапни реконструкции с минимално 
инвазивен достъп, методите и средствата за механична циркулаторна 
поддръжка. Член е на Български лекарски съюз, Българското дружество по 

кардиохирургия, Дружество на кардиолозите в България, Българска асоциация по сърдечна, 
съдова и гръдна хирургия, Асоциация сърце-бял дроб.

ЧОБАНОВ, Любен Иванов, ст. преподавател
УС по физическо възпитание и спорт, Департамент по чуждоезиково 
обучение, комуникации и спорт
Роден на 13.08.1971 г. във Варна. Завършва гимназия (1988) и Икономическия 
университет (1996) във Варна, а през 2014 г. завършва магистратура към ШУ, 
специалност „Физическо възпитание и спорт“. Дългогодишен състезател 
и треньор по тенис в България и чужбина. От 2017 г. е назначен като 
преподавател в УС по ФВС към МУ-Варна.

ЧОБАНЯНЕВА, Иванка Янева, д.и., доцент
Катедра по икономика и управление на здравеопазването, ФОЗ
Родена на 24.05.1937 г. в с. Дъбравино, Варненско. Завършва Икономически техникум във Варна 
и икономика във ВИНС-Варна (1961). Придобита специалност – икономика и мениджмънт. 
Специализира в Белгия. Завършва редовна аспирантура във ВИНС-Варна (1965) със защита на 
кандидатска дисертация на тема „Резерви за снижение на стойността на цимента“. Асистент в 
Катедрата по икономика на промишленото производство на ТУ-Варна (1970–1974). Хабилитира 
се като доцент (1974) и е ръководител на катедрата (1980–1995). От 2000 г. е извънреден доцент в 
Катедрата по здравен мениджмънт на МУ-Варна. Основните и научни разработки са в областта 
на икономическата ефективност и на управлението на качеството.

ЧОКАНОВ, д-р Симеон Здравков, асистент 
Катедра по консервативно зъболечение и орална патология, ФДМ 
Роден на 7.05.1991 г. в Троян. Завършва дентална медицина (2017) в МУ-
Варна с награда за „Активна студентска дейност през годините на обучение 
и високи заслуги в изграждането и развитието на съвременния облик на 
Студентски съвет в МУ-Варна“. Хоноруван асистент (2017– 2018), а от 2018 г. – 
редовен асистент. Зачислен за редовна докторантура (2019). Професионално 
обучение: специализация по ендодонтия и естетично възстановяване в 
Италия; по лицево-челюстна и обща стоматология в Русия. Дипломира се 
като магистър по здравен мениджмънт в МУ-Варна (2019). Специализира 
„Оперативно зъболечение и ендодонтия“. Основните му научни разработки 

са в областта на оралната медицина, кариесологията, ендодонтията, здравната промоция и 
естетичната дентална медицина. Научна активност: 9 статии, 11 резюмета в списания, 18 участия 
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в научни конгреси. Член на БЗС, СУ-Варна, БНДДМ, Bulgarian Association of Sleep Medicine 
(BASM), Българското дружество по обструктивна сънна апнея и хъркане (БДОСАХ).

ЧОЛАКОВ, д-р Димитър Спасов, д.м., доцент 
Катедра по неврохирургия и УНГ болести, ФМ 
Роден на 24.03.1936 г. в с. Новаково, Пловдивско. Завършва гимназия в Асеновград и медицина 
в Пловдив (1960). Придобита специалност – неврохирургия. Специализира в София, Москва и 
Бордо. Работи като гл. лекар на Уч. болница – с. Дългопол, Варненско (1961–1964), и ординатор 
в неврохирургично отделение на Окръжна болница – Варна (1964–1969). Асистент в Катедрата 
по неврология и неврохирургия на МУ-Варна (1969). Хабилитиран е като доцент през 1976 г. и 
е ръководител на клиниката по неврохирургия (1976–1991) и на Катедрата по неврохирургия до 
пенсионирането си през 2000 г. Защитава кандидатска дисертация (1975) на тема „Към клиничните 
особености и диагностиката на острата черепно-мозъчна травма при деца“ (научен ръководител 
проф. Кючуков). Основните му научни разработки са по проблемите на невротравматологията в 
детската възраст. Под неговото научно ръководство са защитени 2 кандидатски дисертации (д-р 
Горанов и д-р Дянков) и е хабилитиран един от неговите научни сътрудници (доц. С. Дянков). 
Съавтор е на монографиите „Физикалните фактори в комплексното лечение и рехабилитация 
на някои често срещани заболявания“ (2 издания) и на „Вътречерепни усложнения при УНГ 
заболявания“. Член на редколегията на сп. „Бълг. неврохирургия“. Председател на Научното 
дружество на неврохирурзите – Варна.

ЧУПЕРКОВА, д-р Живка Емилова, асистент 
Катедра по педиатрия, ФМ 
Родена през 1988 г. в Петрич. През 2013 г. завършва медицина в МУ-Варна. 
Има придобита специалност по педиатрия (2018). От 2018 г. е асистент по 
педиатрия към МУ-Варна. От 2020 г. е редовен докторант към Катедрата 
по педиатрия на тема „Качество на живот и коморбидност при деца с 
епилепсия“. Има участия в научни форуми по педиатрия и детска неврология 
у нас. Основните и интереси са в областта на детската неврология. Член на 
БЛС, БДН, Българския хомеопатичен съюз.

ШАЛЕВ, д-р Иван Борисов, гл. асистент 
УС по гастроентерология, хепатология и хранене
Втора катедра по вътрешни болести, ФМ
Роден е на 15.11.1955 г. в гр. Варна. Завършва медицина във ВМИ-Варна 
през 1982 г. Има придобити специалности по вътрешни болести (1992) и 
гастроентерология (1994). Специализира в София, Англия, Холандия и 
Германия. От 1983 до 1987 г. е асистент в Катедра по физиология на ВМИ-
Варна. От 1987 г. е асистент и по-късно гл. асистент в Клиника по ХГЕ, 
Катедра по вътрешни болести на МУ-Варна. Има публикации в български 
списания и в чужбина, както и участия в национални конгреси. Теми на 

научен интерес са язвена болест, хронични гастрити, стомашен мотилитет, болест на Крон, рак 
на дебелото черво, ехинококоза на черния дроб, саркоидоза. Член е на БДГЕ и на Британското 
дружество по гастроентерология. 

ШЕЙТАНОВ, д-р Александър Емилов, д.м., доцент
Катедра по обща и оперативна хирургия, ФМ 
Роден на 5.03.1939 г. в Шумен. Завършва средното си образование във Варна 
и медицина в гр. Бърно, Чехия (1962). Придобити специалности по обща 
хирургия (1974) и детска хирургия (1976) Специализира в София и Прага. 
Ординатор в здравен пункт в с. Белослав, Варненско (1962–1965), ординатор 
в хирургическо отделение на Градска болница – Варна (1965–1967), и ОРКБ 
– Варна (1967–1973 г.) Асистент в Катедрата по обща хирургия (1973). 
Хабилитиран е като доцент и ръководител на Клиниката по детска хирургия на 
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МУ-Варна (1988). Защитава кандидатска дисертация (1982) на тема „Дренажни методи за лечение 
на острите белодробни деструкции в детската възраст“ (научен ръководител проф. А. Стойчев). 
Основните научни проблеми, които разработва, са в областта на детската, новорожденската 
и спешната детска хирургия. Съавтор е на монографията „Оториноларингологична помощ в 
Северна България“. Член на Дружеството на детските хирурзи в България и на Международното 
дружество на детските хирурзи.

ШЕФКЕТ, д-р Севим Ахмед, асистент
УНС по клинична лаборатория, Катедра по обща медицина и клинична 
лаборатория, ФМ 
Родена на 17.09.1986 г. в Разград. Завършва средно образование в СОУ 
„Трайко Симеонов“ – Шумен (2004), и медицина в МУ-Варна (2010). 
Придобива специалност „Клинична лаборатория“ (2018). Работи в ЦСМП-
Варна, клинична лаборатория, като лекар асистент (2010–2011). От април 
2019 г. е асистент към Катедрата по обща медицина и клинична лаборатория 
към МУ-Варна.Докторант с разкрита процедура на тема „Предиктивна роля 
на NGAL като ранен маркер за бъбречно увреждане при пациенти със ЗД тип 
I и ЗД тип II“ (2019). Има 2 публикации. Член на Българското дружество по 
клинична лаборатория и БЛС.

ШИВАЧЕВ, д-р Петър Атанасов, д.м., доцент 
Катедра по педиатрия, ФМ
Роден на 6.04.1957 г. във Варна. Възпитаник е на II МГ „Д-р Петър Берон“. 
Завършва медицина в МУ-Варна (1983). Придобива специалност по педиатрия 
(1989) и по детска ревмокардиология (1993). Асистент към Катедрата по 
педиатрия (2011). Защитава дисертация в областта на критичните вродени 
сърдечни малформации (2014), избран за доцент (2016). Основни интереси – в 
областта на детската кардиология (вродени сърдечни малформации, ритъмни 
и проводни нарушения, кардиомиопатии, възпалителни заболявания на 
сърцето) и ревматология. Републикански консултант по педиатрия и детска 

кардиология от 2002 г. Притежава сертификати по ехокардиография, неинвазивна кардиология 
и фетална ехокардиография. Има над 170 публикации в български и чуждестранни списания, 
както и участия в национални и международни конгреси, симпозиуми и конференции. Има 3-ма 
зачислени редовни докторанти. Член на БЛС, БПА, ДКБ, Асоциацията на детските кардиолози, 
БАУМ. Участва в клинични проучвания на лекарствени средства в областта на педиатрията и 
детската кардиология.

ШИВАЧЕВ, д-р Яни Георгиев, асистент
УС по кинезитерапия, Катедра по физиотерапия, рехабилитация, 
морелечение и професионални заболявания, ФОЗ
Университетски център по източна медицина 
Роден е през 1990 г. в гр. Варна. Завършва Медицински колеж – Варна със 
специалност „Рехабилитатор“ и магистърска програма „Кинезитерапия“ в 
Национална спортна академия,,Васил Левски“. От 2015 г. е избран за асистент 
с конкурс в УС „Рехабилитатор“ в Медицински колеж – Варна. От 2018 г. е 
асистент в УС по кинезитерапия, Катедра по физиотерапия, рехабилитация, 
морелечение и професионални заболявания към ФОЗ на МУ-Варна. 

Защитава докторската си теза в НСА през 2020 г. Допълнителните му квалификации са в 
областта на меридианния масаж, мануалния лимфен дренаж, диагностика на гръбначен стълб, 
онкорехабилитация, традиционна китайска медицина и Аюрведа. Основните му професионални 
и научни интереси са свързани с кинезиологията, патокинезиологията, мануалните техники и 
меридианния масаж. Член е на Асоциация на физиотерапевтите в България.
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ШИВАЧЕВА, д-р Таня Кирилова, д.м., доцент 
УС по ревматология, Първа катедра по вътрешни болести, ФМ 
Родена на 24.03.1958 г. във Варна. Завършва медицина в МУ-София (1982). 
Съосновател на отделението по ревматология към УМБАЛ „Св. Марина“ 
(1987). След конкурс е избрана за асистент към Катедрата по вътрешни 
болести (1989). Придобити специалности – вътрешни болести (1989) и 
ревматология (1997). Защитава дисертационен труд на тема „Изследване 
на клиничната активност на ревматоидния артрит при болни, провеждащи 
лечение с биологични средства“ с научен ръководител проф. д-р Св. Георгиев, 
д.м. Ръководител на УС по ревматология (2019). Избрана за първия доцент 

по ревматология, МУ-Варна (2020). Квалификации в областта на ехографска диагностика на 
опорно-двигателния апарат. Основните и научни интереси са в областта на: реактивни артрити 
– етиопатогенеза и лечение; ревматоиден артрит – лечение с нестероидни противовъзпалителни 
средства (НСПВС), синтетични и биологични болест-модифициращи медикаменти, активност 
и прогноза. Рецензент в сп. Rheumatology International. Има над 45 публикации в периодичния 
специализиран печат и над 40 участия в конгреси и конференции. Член на експертния съвет 
на Българското научно дружество по ревматология, Българското медицинско дружество по 
остеопороза и остеоартроза, БЛС. 

ШИКОВА, д-р Евелина Евлогиева, д.м., асистент 
Катедра по микробиология и вирусология, ФМ 
Родена на 5.12.1953 г. в Силистра. Завършва медицина във Варна през 
1978 г. Придобита специалност –микробиология и вирусология. Асистент 
в Катедрата по микробиология и вирусология на МУ-Варна (1984–1985). 
Защитава кандидатска дисертация през 1985 г. в Русия. От 1985 г. преминава 
на работа в БАН-София.

ШИКОВА, д-р Лидия Стефанова, асистент
Катедра по микробиология и вирусология и Катедра по анатомия, ФМ
Родена е през 1919 г. в гр. Велико Търново. Завършва медицина в София (1944). Има придобита 
специалност по микробиология и вирусология. Работи като асистент в Катедрата по патоанатомия 
на ВМИ-София (1945-1961), асистент в Катедрата по анатомия на ВМИ-Варна (1962-1968) и 
асистент в Катедрата по микробиология и вирусология на ВМИ-Варна (1969-1971). Основните 
научни разработки са свързани с проучването на биохимията на микроорганизмите. От 1972 г. 
започва работа в БАН-София. 

ШИПКОВ, д-р Тодор Кънчев, д.м.н., професор
Катедра по факултетска терапия (вътрешни болести), МУ-Варна.
Роден на 7.03.1935 г. в София. Завършва гимназия в Троян и медицина в София (1961). 
Придобити специалности – „Вътрешни болести“, „Клинична лаборатория“ и „Нефрология“. 
Специализира в София и Москва. Участъков лекар в с. Зараево, Поповско (1961–1962). Научен 
сътрудник (асистент) в Катедрата по факултетска терапия (вътрешни болести) на МУ-Варна и 
зав. научната лаборатория на катедрата (1965–1971). Защитава кандидатска дисертация (1972) 
на тема: „Серумни липопротеини, липидни фракции, гликопротеини и техните въглехидратни 
съставки в първичната и вторична профилактика на ИБС“ (научен ръководител проф. Св. 
Разбойников). Научен сътрудник в София – Катедра по нефрология при ИСУЛ (1972–1974) и 
Клиниката по гастроентерология на Института по вътрешни болести (1974–1980). Хабилитиран 
като доцент (1980) и ръководител на Централната клинична лаборатория към Катедрата по 
вътрешни болести на ВМИ-Плевен (1980–1990). От 1990 г. е началник на клинична лаборатория 
в Медицинска академия – София. Защитава докторска дисертация (1984) на тема: „Възможности 
за повишаване ефективността на лабораторната информация“. Втора хабилитация – професор 
(1986). Основните му научни разработки са в областта на клиничните лабораторни изследвания. 
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Под негово научно ръководство са защитени 6 кандидатски дисертации (д-р В. Иванов, д-р 
Йорданова, д-р Шишенков, д-р Русева, инж. Дошева и д-р Дишкова) и е хабилитиран един от 
неговите научни сътрудници (доц. Вл. Иванов). Автор и съавтор е на 21 монографии и учебници. 
Член е на редколегиите на медицинските сп. „Медицински преглед“, „Онкология“ и др. и редактор 
на монографии и ръководства. Член на ръководствата на Българското научно дружество по 
клинична лаборатория, Балканската федерация по клинична лаборатория и Балканския съюз по 
онкология.

ШИРОКОВА, д-р Катерина Атанасова, асистент
Катедра по педиатрия, ФМ 
Родена в Шумен на 11.01.1992 г. През 2017 г. завършва МУ-Варна с отличие и 
от 2018 г. работи в Клиниката по детска хематология и онкология на УМБАЛ 
„Св. Марина“. Редовен асистент към Катедрата по педиатрия (2018), редовен 
докторант на тема „Диагноза, лечение и поведение при носителки на гена 
на хемофилия“ (2019). Има участия в научни форуми в страната и чужбина, 
с насочен интерес в областта на злокачествената хематологична патология 
и вродени и придобити коагулопатии в детска възраст. Член на БЛС, БПА, 
Българската хематологична асоциация, European Society of Pediatric Oncology 
(SIOPE).

ШИШКОВ, д-р Риналдо Савов, д.м.н., професор
Катедра по психиатрия и медицинска психология, ФМ 
Роден на 4.03.1953 г. Завършва медицина във ВМИ-Варна (1989). Работил в 
Добрич като терапевт. Асистент в Катедрата по вътрешни болести (1991), 
научен сътрудник (1993), а впоследствие и асистент в Катедрата по психиатрия 
и медицинска психология. Придобити специалности – вътрешни болести 
(1984) и психиатрия (1988). Защитава докторска дисертация на тема „Място 
на психотропните медикаменти в лечението на бронхиалната астма“ (1990). 
Доцент към катедрата от 2000 г. Придобита магистърска степен по здравен 
мениджмънт (2001). Ръководител на Катедра „Психиатрия и медицинска 

психология“ (2004–2016). Става „доктор на медицинските науки“ с дисертационен труд „Някои 
патогенетични аспекти на параноидната шизофрения“ (2012). Заместник-ректор на Медицинския 
университет по научната дейност, следдипломното обучение и кариерното развитие (2012-2018). 
Избран е за професор към катедрата (2013). От 2000 г. е началник на направление „Психиатрия“ 
и началник на психиатричната клиника в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, а от 2001 г. - директор 
„Обща и специализирана администрация“. Член на Консултативния съвет по психично здраве 
към Министерството на здравеопазването (2006). Има над 180 съобщения и публикации на 
наши и международни форуми и списания. Научна работа – в областта на психосоматиката, 
клиничната психиатрия и психофармакологията. Автор и съавтор на три монографии в областта 
на психиатрията и три учебника за лекари и специалисти по здравни грижи. Удостоен е с редица 
награди, между които „Почетен знак със синя лента“ на МУ-Варна, Награда „Варна“. Участва в 
редакционния съвет и редакционната колегия на редица научни списания.

ШИШКОВ, д-р Сави Риналдиев, асистент 
УС по ендокринология и болести на обмяната, Втора катедра по вътрешни 
болести, ФМ 
Роден на 28.11.1991 г. във Варна. Завършва V езикова гимназия (2010) и 
медицина в МУ-Варна (2017). През същата година започва специализация 
по ендокринология в Клиниката по ендокринология и болести на обмяната 
към УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. През 2018 г. е назначен като асистент към 
Втора катедра по вътрешни болести, а впоследствие зачислен като редовен 
докторант към същата катедра. Член на БДЕ.
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ШИШКОВА, Ана Георгиева, гл. асистент 
Катедра по физика и биофизика, ФФ 
Родена на 14.02.1955 г. в Шабла. Придобива магистърска степен по математика 
в ПУ „Паисий Хилендарски“ през 1977 г. Асистент в Катедрата по медицинска 
физика и биофизика (УНС по висша математика и информационни 
технологии) на МУ-Варна (2009). Има 12 научни публикации и 5 участия 
с доклади в научни форуми в страната и чужбина. Основните научни 
разработки са в областта на математическото моделиране и оптимиране, 
нелинеен анализ. Член на Съюза на математиците в България от 1980 г. 

ШОПОВА, д-р Пенка Стойкова, гл. асистент 
Катедра по акушерство и гинекология, ФМ 
Родена на 24.04.1942 г. в Айтос. Завършва гимназия в Айтос и медицина във Варна (1967). Придобита 
специалност – акушерство и гинекология (1976). Работи като ординатор в АГ отделение на Р. 
болница – Провадия (1968–1972) и Окръжна болница-Варна (1972–1974). Асистент в Катедрата 
по акушерство и гинекология на МУ-Варна (1974–2001). Основните и научни разработки са по 
проблемите на оперативното акушерство и ехоскопската диагностика на бременността.

ЩЕРЕВ, д-р Щерю Николаев, д.м., доцент 
Катедра по обща и оперативна хирургия, ФМ
Роден на 13.09.1958 г. във Варна. Завършва медицина във Варна (1984). 
Придобита специалност – хирургия (1990). Специализира в София и 
Братислава. Ординатор-хирург в Районна болница – Омуртаг (1984–1987), 
и в Окръжна болница – Варна (1987–1989). Асистент в Катедрата по 
обща и оперативна хирургия на МУ-Варна (1990). Основните му научни 
разработки са свързани с хирургическото лечение на заболяванията на 
стомаха и дуоденума. Защитава дисертация на тема „Съвременен подход при 
хирургично лечение на хиатални хернии“ (2014). Издава хабилитационен 
труд със заглавие „Хиатални хернии – диагностика и лечение“. От 2006 г. 
заема длъжността началник в отделението по коремна хирургия към Първа 
клиника по хирургия.

ЩЕРЕВА, д-р Божидара Божидарова, асистент
Катедра по медицинска генетика, ФМ 
Родена през 1992 г. във Варна. Завършва средното си образование в НГХНИ-
Варна (2011) и медицина в МУ-Варна (2017). От март 2018 г. е назначена като 
лекар в Лабораторията по клинична имунология на УМБАЛ „Св. Марина“ 
– Варна, и в Катедрата по медицинска генетика, в която става асистент по 
клинична имунология през април 2019 г. През същата година е зачислена за 
специализация по клинична имунология. 

ЩЕРЕВА, Марийка Георгиева, химик, д.б., главен асистент
Катедра по химия, МУ-Варна
Родена на 15.04.1927 г. в Бургас. Завършва гимназия в Сливен и химия в СУ (1954). Работи в ТЕЦ 
„Курило“ (1949–1953) в кожарска фабрика Шумен (1954–1959) и преподавател в ІV гимназия – 
Варна (1959–1962). Асистент в Катедрата по химия на МУ-Варна от 1962 г. Защитава кандидатска 
дисертация (1974) на тема: „Промени в активността на някои ензими в стената на аортата при 
тимектомия и хиповитаминоза В6“ (научен ръководител проф. З. Кемилева). Основните й 
научни разработки са посветени на проблема „Хиповитаминоза В6“. Съавтор е на „Ръководство 
за практически упражнения по химия“. Пенсионира се през 1982 г.
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ЩИЛЬОНОВА, д-р Сияна Колева, д.м., доцент 
УС по дерматовенерология, Катедра по инфекциозни болести, паразитология 
и дерматовенерология, ФМ  
Завършва медицина във ВМИ-Варна през 1994 г. Придобива специалност 
по дерматология и венерология (2001) и ОНС „доктор по медицина“ на 
дисертационна тема „Псевдолимфоми на кожата – клинични, хистологични и 
имунохистохимични аспекти“ (2006). Лекар ординатор в кабинет по кожни и 
венерически болести в ДКЦ IV-Варна (1996–2001). От 2001 г. и понастоящем – 
лекар кожни и венерически болести в същото ДКЦ. От 2009 г. и понастоящем 
– гл. асистент в Катедрата по дерматология и венерология, МУ-Варна. Води 

практически упражнения по дерматология на студенти по медицина и по дентална медицина. 
Научни интереси – псевдолимфоми на кожата, казуистика. Автор и съавтор на 20 публикации в 
български и чужди списания, участие в една монография, 27 доклада, представени на различни 
форуми (у нас и в чужбина), с отпечатани резюмета.

ЮЗЕИР-САЛИЕВА, д-р Шениз Мустафа, асистент
УС по хематология, Втора катедра по вътрешни болести, ФМ 
Родена на 14.06.1989 г. в Силистра. Завършва с отличие медицина в МУ-Варна (2014). Има 
придобита специалност по клинична хематология (2019). Асистент към Катедрата по вътрешни 
болести, II факултет, УС по хематология на МУ-Варна (2017). Работи дисертационен труд 
на тема „Анализ на ролята на неутрофилно-тромбоцитни комплекси като регулатори на 
тумор- индуцирана нетоза при агресивни и индолентни нехочкинови лимфоми“. Основните и 
професионални и научни интереси са в областта на лимфопролиферативните заболявания. Член 
на Българска асоциация по хематология, Eвропейската асоциация по хематология, БЛС. Има над 
5 научни публикации, участия в над 20 международни/национални научни конгреса. 

ЮНАКОВА, д-р Мария Величкова, д.м., доцент
Катедра по акушерство и гинекология, ФМ
Родена на 27.05.1975 г. в Стара Загора. Завършва средното си образование 
в ПМГ–Стара Загора (1994) и медицина в МУ-София (2000). Придобива 
специалност по акушерство и гинекология и магистърска степен по здравен 
мениджмънт към Университет „Проф. Асен Златаров“ – Бургас (2006). ОНС 
„доктор“ става след разработване и защита на дисертационен труд на тема 
„Слаб яйчников отговор на контролирана овариална хиперстимулация 
– диагноза, прогностични фактори, управление“ към МУ-Варна (2016). 
Академична длъжност „доцент“ придобива към Катедра АГ – МУ-Варна 

(2018). Лекар волунтиер, а след това и специализант в Университетска болница „Майчин дом“ 
– София (2000). Експерт към Парламентарната комисия по здравеопазване (2001–2008). От 2004 
г. работи в САГБАЛ „Д-р Щерев“ – София. Интересите и са насочени подчертано в областта 
на репродуктивната медицина. Има специализации в чужбина. Член на редица национални и 
международни професионални организации: БЛС, Българската асоциация по стерилитет и 
репродуктивно здраве, European Society of Human Reproduction and Embryology, International 
Society of Mild Approach in Reproduction. Участник, вкл. лектор, в десетки национални и 
международни конференции. Автор на монографията „Асистирана репродукция при човека. 
Физиология на овариалния цикъл, инфертилитет и лечебни подходи, стимулационни протоколи“. 

ЮСТИНИЯНОВА, д-р Бисера Стоева, д.м., доцент 
Катедра по хигиена и епидемиология, ФОЗ 
Родена на 23.11.1947 г. в София. Завършва гимназия в София и медицина 
в Санкт Петербург (1973). Придобита специалност – хигиена на детската и 
юношеската възраст (1979). Работи като лекар в отдел „Хигиена на труда“ 
в ХЕИ-Варна (1973–1974). Асистент в Катедрата по хигиена и бедствени 
ситуации на МУ-Варна (1974). Защитава кандидатска дисертация (1983) 
на тема „Хигиенни проблеми в санаториални заведения за деца“ (научни 
ръководители проф. Янев и доц. Пр. Николова). Основните научни проблеми, 
които разработва, са в областта на хигиената на децата и подрастващите – 
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психофизическо развитие, здравен и социален статус, здравно-хигиенни и социални аспекти 
на сексуалното поведение и половата култура в адолесцентна възраст и др. Съавтор е на 
„Ръководство по хигиена и проф. болести“. Член на СУБ и ИМАБ.

ЯКИМОВ, Георги Илиев, д.х., доцент 
Катедра по фармакология, клинична фармакология и терапия, ФМ 
Роден през 1938 г. в с. Пробуда, Търговищко. Завършва фармация във 
ВМИ-София (1961). Придобита специалност – анализ на лекарствените 
средства. Назначен е за фармацевт специалист в Катедрата по фармакология 
на ВМИ-Варна (1963). Избран е за научен сътрудник в същата катедра 
(1969). Хабилитиран е за ст.н.с. II ст. (1980) и за доцент (1990). От 1987 г. 
до пенсионирането си (1999) е директор на МК към ВМИ-Варна. Защитава 
кандидатска дисертация (1972). Основните му научни интереси са: системно 
фитохимично и фармакологично проучване на редица алкалоиди на 

растителния вид леска, фармакотоксикологична характеристика на българските препарати 
гентамицин и фурантрил, методични разработки и полусинтези на базата на различни природни 
продукти. 

ЯКИМОВА, д-р Весела Георгиева, асистент
Катедра по детски болести и медицинска генетика
Родена на 20.07.1962 г. във Варна. Завършва езикова гимназия (английски 
език) и медицина във Варна (1986). Придобита специалност – „Медицинска 
генетика“. Терапевт в Шумен (1986–1987). Асистент в Катедрата по детски 
болести и медицинска генетика (сектор генетика) от 1987 г. От 1994 г. работи 
в Гърция.

ЯКОВ, д-р Максим Исак, гл. асистент
Катедра по акушерство и гинекология, Медицински факултет – Добрич
Роден на 7.11.1951 г. във Варна. Завършва езикова гимназия  и медицина във Варна (1979). 
Придобита специалност – „Акушерство и гинекология“ и „Онкология“.  Акушер-гинеколог в Р. 
болница – Генерал Тошево (1979). Асистент в Катедрата по АГ на МУ-Варна, филиал Добрич от 
1979 г. От 1984 г. е гл. асистент в катедрата във Варна. От 2003 г. е управител “Майчин дом”-Варна. 
Научни интереси - гинекологична онкология и хормонално-заместителна терапия.

ЯНЕВ, д-р Валентин Цеков, ст. асистент
Катедра по кожни и венерологични заболявания, Медицински факултет – Добрич
Роден на 16.04.1958 г. в Добрич. Завършва езикова гимназия (английски език) в Русе и 
медицина във филиалния Медицински факултет – Добрич (1985). Придобита специалност 
– „Дерматовенерология“. Специализира в София, Варна и Виена. Ординатор в хирургическо 
отделение и ординатор в кожно-венерологично отделение на Окръжна болница – Добрич (1985–
1989). Асистент в Катедрата по кожни и венерологични заболявания на филиалния Медицински 
факултет – Добрич (1989–1992). От 1993 г. е ординатор в дерматовенерологично отделение на 
Окръжна болница (МБАЛ) – Добрич. Научните му разработки са в областта на алергичните 
дерматози и дерматохирургията.

ЯНЕВА, Галина Алексиева, д.б., гл. асистент 
Катедра по биология, ФФ 
Родена през 1975 г. в Белослав. Завършва ПУ-Пловдив, Биологически факултет, 
със специалност „Университетска биология“ и придобита квалификация 
„педагог“ (2004). Асистент към Катедрата по биология на МУ-Варна (2009). 
Главен   на катедрата (2015). Има придобита специалност по медицинска 
биология (2016). Гл. асистент в катедрата (2019). От същата година е участник 
в проект към Фонд „Медицинска наука“ на МУ-Варна. Основни научни 
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интереси – в областта на дерматоглификата, моноклоналните антитела в патология и съдебна 
медицина. Има 23 публикации и 7 участия в национални научни форуми. Член на Българското 
дружество по медицинска биология.

ЯНЕВА, д-р Жанета Атанасова, асистент 
УС по ендокринология и болести на обмяната, Втора катедра по вътрешни болести, ФМ
Родена на 14.04.1988 г. във Варна. Завършва Първа езикова гимназия във Варна с изучаване 
на немски и английски език (2007) и медицина в МУ-Варна като отличник на випуска (2013). 
Придобива магистърска степен по здравен мениджмънт в МУ-Варна (2016). От февруари 2014 
г. започва работа като лекар ординатор в Клиниката по ендокринология и болести на обмяната, 
УМБАЛ „Св. Марина“. От юни с.г. е зачислена за специализант по ендокринология и болести на 
обмяната. От  октомври 2017 г. е асистент към УС „Ендокринология“, Втора катедра по вътрешни 
болести, МУ-Варна; Клиника по ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ „Св. Марина“ 
– Варна. От  юли 2018 г. – докторант към УС „Ендокринология“, Втора катедра по вътрешни 
болести, МУ-Варна. Основните и научни разработки са в областта на захарния диабет.

ЯНЕВА, д-р Радка Янкова, д.м., доцент 
Катедра по акушерство и гинекология, ФМ 
Родена на 29.11.1938 г. в. с. Кривня, Провадийско. Завършва гимназия в 
Провадия и медицина във ВМИ-София (1962). Придобита специалност 
– акушерство и гинекология (1968). Специализира в София. Работи като 
участъков лекар в с. Бозвелийско, Варненско (1962–1963), ординатор в АГ 
отделение на Районна болница – Провадия (1963–1972), и ординатор в АГ 
отделение на Окръжна болница – Варна (1972–1973). Асистент в Катедрата 
по акушерство и гинекология на МУ-Варна (1973). Хабилитирана като доцент 
(1989). Защитава кандидатска дисертация (1983) на тема „Професионален 

риск при бременни жени от район с интензивно развита химическа промишленост“ (научни 
ръководители доц. Р. Токин и доц. Г. Попов). Основните и научни разработки са по проблемите 
на гинекологичната онкозаболеваемост.

ЯНКОВ, Борис Митков, преподавател
УС по физическо възпитание и спорт, Департамент по чуждоезиково 
обучение, комуникации и спорт 
Роден на 19.04.1982 г. във Варна. Завършва Професионална гимназия по 
електротехника – Варна, и ШУ „Епископ Константин Преславски“ (2014). 
Придобита специалност – физическо възпитание и спорт в училище. От 2000 
г. е състезател по волейбол в „Черно море БАСК“, „Томис“ Констанца, EVBS 
Montbilliard, „Омония“ Никозия. Балкански шампион по плажен волейбол 
през 2005 и 2007 г. От 2018 г. е преподавател по физическо възпитание в УС 
по физическо възпитание на МУ-Варна. Треньор е на мъжкия волейболен 
отбор при МУ-Варна. 

ЯНКОВ, д-р Камен Янков, д.м.н., доцент 
УС по белодробни болести и алергология, Първа катедра по вътрешни 
болести, ФМ  
Роден през 1953 г. във Варна. Завършва с отличие медицина във Варна (1979). 
Придобити специалности – вътрешни болести (1985) и белодробни болести 
и фтизиатрия (1988). Основните му професионални интереси са в областта 
на инфекциозните белодробни заболявания. Има защитена дисертация 
(1989) на тема „Възпалителни заболявания на белия дроб при алкохолици“. 
Началник на ИРО (2007–2018), републикански консултант по пулмология, 
асистент към Катедрата по вътрешни болести към МУ-Варна (1992), доцент 

към същата катедра (2004). Има издадени две монографии на тема „Антибиотично лечение на 
белодробните инфекциозни заболявания“. Като началник на ИРО проявява специални интереси 
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към интензивната терапия на белодробните заболявания, въвел в клиничната практика на 
ИРО метода на неинвазивна механична вентилация. Редовен член на БЛС. Има над 50 научни 
публикации, съавтор на редица научни помагала.

ЯНКОВ, д-р Цветомир Янков, асистент 
УС по морелечение, физиотерапия и рехабилитация, Катедра по 
физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални заболявания, 
ФОЗ 
Роден през 1989 г. във Велико Търново. Завършва с отличие медицина в МУ-
Варна (2014). Специализант към Клиниката по физикална и рехабилитационна 
медицина на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна (2016). Редовен докторант към 
Катедра „Физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални 
заболявания“, Факултет „Обществено здравеопазване“ (2018). Печели 
конкурс за назначаване на длъжност асистент (2020). Основните му 

професионални и научни интереси са в областта на мануалната медицина и лазер терапията. Има 
редица участия в курсове и научни конгреси по мануална терапия. Член на БЛС и Българското 
дружество по мануална медицина.

ЯНКОВ, Янко Георгиев, д-р, асистент 
Катедра по обща и оперативна хирургия, ФМ 
Роден през 1989 г. в Шумен. Завършва с отличен успех ПМГ-Шумен (2008) и медицина с пълен 
отличен успех в МУ-Варна (2014) и е удостоен с най-престижните за студентите по медицина 
награда „Златен Хипократ“ и награда първа степен от БЛС за отличен успех. Започва работа 
като лекар специализант в Клиниката по лицево-челюстна хирургия към УМБАЛ „Св. Марина“ 
– Варна (2015). Завършва магистратура по здравен мениджмънт в МУ-Варна (2016). Хоноруван 
асистент по орална и лицево-челюстна хирургия към катедрите по орална и лицево-челюстна 
хирургия и обща и оперативна хирургия (2019). След спечелен конкурс е назначен като асистент 
по лицево-челюстна хирургия към Катедрата по обща и оперативна хирургия (2019). Придобива 
специалност по лицево-челюстна хирургия (2020). Посещава следните курсове: 2018 г. – Трети 
национален конгрес по орална и лицево-челюстна хирургия (BSOMFS, AOCMF, EACMFS); 2019 
г. – Мениджмънт на лицевите травми (AOCMF).

ЯНКОВА, д-р Александра Красимирова, асистент 
УС по професионални болести, Катедра по физиотерапия, рехабилитация, 
морелечение и професионални заболявания, ФОЗ
Родена на 25.08.1991 г. в Русе. Завършва медицина в МУ-Варна (2016). 
Специализант по нервни болести във Втора клиника по нервни болести 
към УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. Асистент към катедра „Физиотерапия, 
рехабилитация, морелечение и професионални болести“ (2018). Основните 
и научни интереси са нарушения на съня, автоимунни заболявания на НС. 
Член на БДН.

ЯНКОВА, Татяна (Татяна Янкова Манолова), д.х., доцент 
Катедра по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика, ФФ 
Родена през 1939 г. във Варна. Завършва гимназия във Варна и химия и 
биохимия в Йена, Германия (1964). Придобита специалност – биохимия. 
Специализира в Йена (1989) и Марбург, Германия (1997) и Дънди 
(Великобритания) (1999). Началник на лаборатория в Консервния комбинат 
„Янко Костов“ – Варна (от 1964). Редовен аспирант (от 1971) в биохимичната 
секция на Биологичния факултет на Фридрих Шилер университет в Йена, 
Германия, където защитава кандидатска дисертация (1975) на тема: „Върху 
някои аспекти на действието на брадикинин с помощта на подходящо 

модифицирани“. Ръководител на Катедра по медицинска химия и биохимия от 1992 г. Ръководител 
на УНС по биохимия към Катедрата по предклинична и клинична фармакология и биохимия 
(2001–2007). 
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ЯНУЛОВА, д-р Невена Желязкова, д.м., асистент
Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология, 
ФМ Родена в Добрич през 1987 г. Завършва ПМГ „Иван Вазов“ – Добрич, 
и медицина в МУ-Варна (2013). Придобита специалност – патология (2018). 
Избрана е за асистент (2020). Има една научна публикация. Член на БЛС и 
Българското дружество по патология.

ЯНЧЕВ, д-р Асен Иванов, гл. асистент 
Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, ФМ
Роден е на 3.08.1966 г. в гр. Варна. Завършва медицина във ВМИ-Варна (1990). 
Има придобити специалности по вътрешни болести (1996) и медицинска 
онкология (2000). Работи като лекар ординатор в Трето ВО на Окръжна 
болница – Добрич (1990–1992) и като асистент в Катедра по пропедевтика 
на вътрешните болести на МУ-Варна – Филиал Добрич (1991). Асистент 
(1991) и главен асистент (2006) в Катедрата по ПВБ на МУ-Варна. Работи 
като лекар ординатор в СБАЛОЗ – Варна (2012–2016). Специализира в 
областта на онкологичната хипертермия и палиативните грижи. Участва в 
над 20 клинични проучвания, включително като P.I. Член е на Българското 
онкологично дружество и ESMO.

ЯНЧЕВ, д-р Иван Анастасов, д.м., доцент
Катедра по пропедевтика на хирургически болести, Филиал Добрич
Роден на 11.09.1929 г. във Варна. Завършва гимназия във Варна и медицина в София (1954). 
Придобита специалност – хирургия. Специализира във Ваймар и Мюлхаузен – Германия (1959–
1962). Работи  като ординатор в тубсанаториума – Троян (1954–1957), и инспектор в отдел 
„Народно здраве“ на ГНС-Варна (1957–1959). След завръщането си от Германия е ординатор в 
хир. отделение на Градска болница – Варна (1962–1963). Асистент в Катедрата по хирургически 
болести на МУ-Варна (1963). Хабилитиран е като доцент (1982) и е ръководител на Катедрата по 
пропедевтика на хирургическите болести на филиалния Медицински факултет в Добрич от 1982 
г. до пенсионирането си през 1991 г. Защитава кандидатска дисертация (1976) на тема „Лечение 
на следоперативните хернии“ (научен ръководител проф. Т. Андреев). Научни разработки - в 
областта на коремната хирургия.

ЯНЧЕВ, д-р Янчо Манолов, гл. асистент
Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, ФМ 
Роден на 27.02.1951 г. в Карнобат. Завършва гимназия в Карнобат и медицина в МУ-Варна (1975). 
Придобити специалности – вътрешни болести (1984) и ендокринология (1991). Ординатор във 
вътрешно отделение на РБ – Карнобат (1977–1982). Избран за асистент в Катедрата по вътрешни 
болести на филиалния МФ-Добрич (1982). Зам.-директор на МК-Варна (1984), асистент в 
Клиниката по белодробни болести на МУ-Варна (1988). Основите му научни разработки са по 
проблемите на диагностиката и химиотерапията на белодробния карцином. Член на Българското 
онкологично дружество.

ЯХЯ, д-р Диннар Али, асистент
Катедра по медицинска генетика, ФМ
Родена през 1994 г. в Исперих. Завършва МУ-Варна (2017). Избрана е 
за асистент в Катедрата по медицинска генетика и е лекар асистент в 
Лабораторията по медицинска генетика на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна 
(2019). През ноември 2020 г. е зачислена като редовен докторант с тема на 
дисертационния труд „Изследване на молекулярно-генетични маркери при 
пациенти с остра миелогенна левкемия“ (научни ръководители доц. д-р Т. 
Червенков, д.б. и доц. д-р И. Мичева, д.м.). Научните и интереси са в областта 
на онкогенетиката и репродуктивните неудачи. Член на БДГГЧ.
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Съкращения
AAF  Американско-австрийска фондация 
ACVC  Европейска асоциация за спешни състояния в кардиологията
АPSC  Асоциация на професорите от славянските страни
ADEE  Association for Dental Education in Europe
AEPC  Association for European pediatric and congenital cardiology 
AGP  Association of General Practice/Family Medicine of South-East Europe
AO/ASIF  Association for study of internal fixation
APS American Physiological Society
ASPHER  Европейска асоциация на училищата по обществено здравеопазване
BAHNO  British Association of Head and Neck Oncologists
BANTAO Балканска асоциации по нефрология, диализа и трансплантация 
BaSS  Балканско стоматологично общество
BgASL  Българска асоциация за изучаване на черния дроб 

Biomede  Български учебно-изследователски клуб по лингвална ортодонтия (International  
  Association for Development and Spread of Orthodontic Biomechanics Knowledge)
BSPTS  Schroth Barcelona Scoliosis Physical Therapy School 
BTOG British Thoracic Oncology Group 
CBCT  Коничнолъчева компютърна томография 
CCOD  Current Contents on Diskette 
CTSNet Cardio-Thoracic Surgery Net
DFG  Германска изследователска фондация
DGOI Немска асоциация по имплантология
EACMFS  European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery
EACTS  European Association for Cardio-Thoracic Surgery
EACVI Европейска асоциация по сърдечно-съдова образна диагностика
EADV  European Academy of Dermatology and Venereology
EAES Европейска асоциация по ендоскопска хирургия
EAFP  Европейска асоциация на факултетите по фармация 
EAGО Европейска асоциация по АГ
EAN Европейска академия по неврология
ЕANM  Европейска асоциация по нуклеарна медицина

EAONO Европейска асоциация по отология и невроотология (European Association of  
  Otology and Neurotology)
EASD HID  Hypertension in Diabetes Study Group
EASL  Европейска асоциация за изследване на черния дроб
EASM European Association of Sleep Medicine 



430

EBA Европейска асоциация по изгаряне 
EBO  Европейски борд по офталмология 
ECLSO  Европейска асоциация по контактна корекция 
ECNP European College of Neuropsychopharmacology
ЕЕАОМ  Европейска асоциация по орална медицина

EFFORT  Европейска асоциация на ортопедичните дружества (European Federation  
  of Orthopaedics ant Traumatology)
EFNNMA  Европейски форум на националните сестрински и акушерски асоциации
EFNS  Европейска федерация на неврологичните дружества 
EFQM  Европейски фонд за управление на качеството (European Foundation for  
  Quality Management
EFRS  Европейска федерация на рентгенологичните дружества 
EFSUMB  European Federation for Study of Ultrasound in Medicine and Biology
EGPRN European General Practice Research Network
EHA  European Hematology Association  
EHMA  Европейска асоциация по здравен мениджмънт 
EHRA  Европейска асоциация по ритъмни нарушения
ENYGO  Европейска общност на младите онкогинеколози
EORS  Европейско общество за ортопедични изследвания 

ERA-EDTA  Европейска асоциации по нефрология, диализа и трансплантация (European Renal  
  Association – European Dialysis and Transplant Association)
ERS  European Rhinologic Society 
ESBIC  European Society For Biomodulation and Chemotherapy
ESBIC  European Society For Biomodulation and Chemotherapy
ESC  Европейско дружество по кардиология (Еuropean Society of Cardiology)
ESGAR  Европейско дружество по гастроинтестинална и абдоминална радиология
ESGE  Европейско дружество по гастроинтестинална ендоскопия 
ESGO Европейска асоциация по онкогинекология
ESH  European Society of Hypertension 
ESHG  Европейско общество по човешка генетика 
ESHRE  Европейска асоциация по човешка репродукция и ембриология 
ESMO  Европейско общество по медицинска онкология (European Society for Medical  
  Oncology)
ESNR Европейско дружество по неврорентгенология 

ESOPRS  Европейско дружество по окулопластична и реконструктивна хирургия (European 
  Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery)
ESP  Общество по патология
ESPE  Европейско дружество по детска ендокринология
ESPO European Society of Pediatric Otorhinolaryngology 
ESR  Европейско дружество по радиология 
ESRA  Европейска асоциация по регионална анестезия и контрол на болката 
ESRS  European Sleep Research Society 
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ESS  European Society of Surgery 

ESTS  Европейска асоциация по торакална хирургия (European Society of Thoracic  
  Surgeons)
ESVS  Европейско дружество по съдова хирургия
ETOP  European Thoracic Oncology Platform
EUPHA  Европейска асоциация по обществено здраве 
EURACT European Academy of Teachers in General Practice and Family Medicine
EuroPD Европейска асоциация по перитонеална диализа 
FEEA Европейска фондация за усъвършенстване на анестезиолозите

FEPS Федерация на европейските физиологични дружества (Federation of European 
  physiological societies)

FESSH  Европейска федерация на дружествата по хирургия на ръка (Federation of the  
  European Societies for Surgery of the Hand),
FIACLE  Международна асоциация по контактна корекция 
FICO  Международен съвет по офталмология 
FIP   Фармацевтична организация
FM SEE  Family Medicine of South-East Europe
FRCS  Fellow of the Royal College of Surgeons of England 
GMC  General Medical Council
GPED  Глобална детска ендокринология и диабет
IADR  International Association for Dental Research

IASGO  Международна организация на хирурзите, гастроентеролозите и онколозите 
  (International Association of Surgeons, Gastroenterologists, and Oncologists)
IBSON  International Black Sea Otology and Neurotology Association
ICOH  International Commission on Occupational Health
ICS  International Colege of Surgeons
IEEE  Тhe Institute of Electrical and Electronics Engineers 
IFCC  Международна федерация по клинична химия и лабораторна медицина 

IFSSH  Световна организация по хирургия на ръката (International Federation of Societies  
  for Surgery of the Hand)
IGRT  Образно насочено лъчелечение 
IHPBAE  International Hepato-Pancreato-Biliary Association 
IMAB  International Medical Association “Bulgaria”

IMHA  Международна асоциация по морско здравеопазване (International Maritime  
  Health Association)
IMRT  Модулирано по интензитет лъчелечение 
IPSA   International Pediatric Sleep Association
ISAPS Международна асоциация по естетична хирургия 

ISMST  Международна ортопедична организация по екстракорпорална шоково вълнова  
  терапия
ISMUS International Society for Musculoskeletal Ultrasound,
ISPAD  International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes
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ISRS  International Society Radiosurgery
ISTH  Международно дружество по тромбоза и хемостаза 

ISUCRS  Международна организация на университетските преподаватели – колоректални 
  хирурзи (International Society of University Colon and Rectal Surgeons)
ISUOG  Международна асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията 
ITI  International Team for Implantology 
IUPS  International Union of Physiological Sciences
MJS  Madridge Journal of Surgery 
NuGО  Европейска организация по нутригеномика 
OESSO  Организация за проучвания на болести на хранопровода
PET/CT  Позитронно-емисионен томограф 
PETCA  Център за обучение по детска ендокринология в Африка
PSMA  Простат-специфичен мембранен антиген
QCM  Метод на кварцово-кристалната микровезна 
RCDSO Royal College of Dental Surgeons of Ontario
RISE  Research and Innovation Staff Exchange
SEAS  Scientific Exercises Approach to Scoliosis  
SeENS Southeast Europe Neurosurgical Society 

SESAM  Международна мрежа на симулационните центрове в Европа (The Society in Europe  
  for Simulation Applied to Medicine)
SFB  Society for Biomaterials 
SFMC  Френско дружество по медицина на катастрофите
SIDO  Италианско ортодонтско общество  
SIE  Società Italiana di Endodonzia 
SIOPЕ  European society of pediatric oncology
SRS  Стереотактична радиохирургия 
STS  Society of Thoracic Surgeons
VMAT  Обемно модулирано ротационно лъчелечение

WADEM  Световно и европейско дружество по медицина на катастрофите World Association  
  for Disaster and Emergency Medicine
WASM  World Association of Sleep Apnea 
WFNS  Световна федерация на неврохирургичните дружества
WFSA-ISIA Световна федерация на анестезиолозите
WIN-България  Сдружение „Жените в ядрената индустрия – България“
ААRM  Американската асоциация по репродуктивна медицина
АБКБ Асоциация на биохимичните катедри в България
АГ  Акушеро-гинекология
АЕО  Англоезично обучение 
АОКП  Академична организация за клинични проучвания
АПСС Асоциация на професорите от славянските страни
АС   Академичен съвет
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АУБРБ  Асоциация на университетските болници в България 
АФБ  Асоциация на физиотерапевтите в България 
АФРМ  Асоциация по физикална и рехабилитационна медицина
БАВ  Биологично активни вещества
БАГССХ  Българска асоциация по гръдна и сърдечно-съдова хирургия
БАДДЛ  Национална асоциация на детските дентални лекари 
БАЕС  Българска асоциация по естетична стоматология  
БАЗ  Българска асоциация на зъботехниците
БАЛОДТ  Българска асоциация на лаборантите в образната диагностика и терапия
БАМ  Българска асоциация на микробиолозите 
БАМС  Българска академия по медицина на съня
БАМУ  Българска асоциация на младите уролози
БАН Българска академия на науките
БАОГ Българска асоциация по онкогинекология
БАОЗ  Българска асоциация по обществено здраве
БАОЛЧХ  Българска асоциация за ОЛЧХ
БАОМ  Българска асоциация по орална медицина
БАПЗГ Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи
БАПРЕХ  Българска асоциация по пластично-възстановителна и естетична хирургия
БАР  Българска асоциация по радиология
БАР  Българска асоциация за раните
БАСРЗ  Българска асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве
БАХГ  Българска асоциация на хирурзи, гастроентеролози и онколози 
БДББ  Българско дружество по белодробни болести 
БДБФИ Българско дружество по биомедицинска физика и инженерство
БДГ Българско дружество по главоболие
БДГГЧ  Българско дружество по човешка генетика и геномика
БДГЕ  Българско дружество по гастроентерология 
БДЕ  Българско дружество по ендокринология
БДИБ  Българско дружество по инфекциозни болести
БДКХ  Български дружества по кардиохирургия
БДМБ  Българско дружество по медицинска биология
БДН Българско дружество по неврология 
БДН  Българско дружество по нефрология 
БДНМ  Българско дружество по нуклеарна медицина
БДО  Българско дружество по офталмология
БДОСАХ  Българско дружество по обструктивна сънна апнея и хъркане 
БДФН  Българско дружество по физиологични науки
БЕО  Българоезично обучение 
БЗС  Български зъболекарски съюз 
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БИС  Болнична информационна система
БЛС  Български лекарски съюз 
БМА  Българска медицинска асоциация
БНДДМ Българско научно дружество по дентална медицина
БНДОЗ  Българско научно дружество по обществено здраве
БНДСЕХА  Българско национално дружество по ендоваскуларна, съдова хирургия и ангиология 
БНДФ  Българско научно дружество по фармация
БНСД  Българско научно стоматологично дружество
БОЛО  Българско общество по лингвална ортодонтия
БОО  Българско ортодонтско общество
БОТА  Българска ортопедично-травматологични асоциация
БПА  Българска психиатрична асоциация
БСПОМ  Българско сдружение на преподавателите по ОМ
БСС  Български стоматологичен съюз 
БУА  Българска урологична асоциация
БФС  Български фармацевтичен съюз
БХА  Българска хематологична асоциация
БХД  Българско хирургическо дружество 
БЯД  Българско ядрено дружество
в.  Вестник
ВАК Висша атестационна комисия
ВАПЕД  Варненско дружество по детска ендокринология
ВБ   Вътрешни болести
ВИНС Висш институт за народно стопанство – Варна
ВКИ  Въздушно-капкови инфекции
ВМЕИ  Висш машиностроителен институт – Варна
ВМИ Висш медицински институт
ВМОБР Военномедицински отряд за бързо реагиране
ВСД  Високоспециализирана дейност
ВСУ  Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ 
ВСФ  Висш съвет по фармация
ВТУ Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
ВФБФ  Варненски фармацевтичен бизнес форум
ГНС Градски народен съвет
ГПЧЕ  Гимназия с преподаване на чужди езици
ДКБ  Дружество на кардиолозите в България
ДКЦ  Диагностично-консултативен център
ДЧЕОКС  Департамент по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт
ЕАУ  Европейска асоциация по урология
ЕГ  Езикова гимназия
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ЕДИ  Единни държавни изисквания
ЕДП  Европейско дружество по патология
ЕДФН  Европейско дружество по физиологични науки
ЕЕГ  Електроенцефалография
ЕМА  Европейска медицинска агенция
ЕМГ Електромиография
еНИД  Електронна система за индивидуално отчитане на научноизследователската дейност
ЕОД  Електроодонтодиагностика
ЕССО  Европейска Крон-колиг организация
ЗВО Закон за висшето образование
ЗЛЗ  Закон за лечебните заведения
ЗРАСРБ  Закон за развитието на академичния състав в Република България
ЗЧД  Зъбно-челюстни деформации 
ИАМА  Изпълнителна агенция „Морска администрация” 
ИК  Изпълнителен комитет
ИКО  Интензивно кардиологично отделение 
ИМАБ  Интернационална медицинска асоциация „България”
ИПЗКССО  Институт за подготовка на здравни кадри със средно специално образование
ИРО  Интензивно респираторно отделение 
ИСМО  Вътреболнични инфекции  
ИСУЛ  Институт за специализация и усъвършенстване на лекарите
ИФТТ  Институт по физика на твърдото тяло
ИЦЕДО  Интернационален център за електронно и дистанционно обучение ДФО 
КАБКИС Кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН
КАИЛ  Клиника по анестезиология и интензивно лечение
КАРИЛ  Клиника по анестезиология, реанимация и активно лечение
КАСИМ  Катедра по анестезиология, спешна и интензивна медицина в настоящия й вид 
КАСИММ  Катедра по анестезиология, спешна, интензивна и морска медицина 
КЕНИ  Комисия по етика на научните изследвания
КНБ Клиника по нервни болести 
КОД  Клиника по образна диагностика 
КПВБ  Катедрата „Пропедевтика на вътрешните болести“ 
КПЗ  Клиника по професионални заболявания
КССХА  Катедра по сърдечно-съдова хирургия и ангиология
МА  Медицинска академия 
МБАЛ  Многопрофилна болница за активно лечение
МГ   Математическа гимназия
МГКЦ Медико-генетичен консултативен център 
МЗ   Министерство на здравеопазването
МК  Медицински колеж
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МНЗ  Министерство на народното здраве
МНЗСГ Министерство на народното здраве и социалните грижи
МОН  Министерство на образованието и науката
МС  Множествена склероза
МСБ Мозъчносъдова болест
МУ-Варна  Медицински университет „Проф. д-р Параскев Ив. Стоянов“ – Варна 
МФ  Медицински факултет
НАДДЛ  Национална асоциация на детските дентални лекари 
НАОА  Националната агенция по оценка и акредитация 
НАЦИД  Национален център за информация и документация 
НБ   Нервни болести 
НБУ  Нов български университет
НДКБД  Недребноклетъчен карцином на белия дроб
НДНМЗ  Национално дружество по невро-мускулни заболявания
НДХ  Научно дружество по хирургия
НДХХ  Национално дружество по хематология и хемотрансфузия 
НЗСГ Народно здраве и социални грижи
НИ  Научноизследователски институт
НИВБ  Научен институт по вътрешни болести
НИД Научноизследователска дейност
НИКФР  Научен институт по курортология, физиотерапия и рехабилитация
НИМУ  Научноизследователски институт към Медицински университет – Варна
НК  Неврологична клиника
НКМЦ Национален медицински координационен център
НПСС  Национално представителство на студентските съвети 
НСОПЛБ  Национално сдружение на ОПЛ в България 
НТС  Научно-технически съюзи 
НФД  Националното флебологично дружество
НЦЗПБ Национален център по заразни и паразитни болести.
НЦМ  Национален център по метрология 
ОАРИЛ  Отделение по анестезиология, реанимация и интензивно лечение 
ОИЛНБ  Отделение за интензивно лечение на неврологичните болести
ОИЛНВ  отделение за интензивно лечение и неинвазивна вентилация 
ОКОЗ  Опазване и контрол на общественото здраве
ОКС  Образователно-квалификационна степен 
ОЛЧХ  Катедрата по орална и лицево-челюстна хирургия 
ОМ  Обща медицина
ОМО  Организационно-методично отделение 
ОМУ  Обединено медицинско училище 
ОНС Окръжен народен съвет
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ОНС  Образователна и научна степен
ОПЛ  Общопрактикуващ лекар
ОТМС  Организация и тактика на медицинските служби 
ПБ  Паркинсонова болест
ПДМ  Протетична дентална медицина
ПЕТ/КТ  Позитронно-емисионна томография, хибрид с компютърна томография 
ПМГ  Природно-математическа гимназия
ПМИ  Полувисш медицински институт
ПОБФБ  Професионалната организация на болничните фармацевти в България
ПОКБ  Първостепенна окръжна клинична болница
РБ  Районна болница 
РФК  Районна фармацевтична колегия
СБОБАЛ  Специализирана болница по очни болести за активно лечение 
СДО Следдипломно обучение
СИД  Свободно избираема дисциплина 
СНС  Специализиран научен съвет
СОД Специална образна диагностика 
СОИБОМ  Сдружение на обучители и изследователи в България по ОМ
СОЛЧХ  Сдружението за орална лицево-челюстна хирургия България
СПЕКТ/КТ Емисионна томография хибрид с компютърна томография 
СПИ  Сексуално-преносими инфекции
СС   Студентски съвет 
СТС  Студентски танцов състав
СУ   Софийски университет „Св. Климент Охридски“
СУБ  Съюз на учените в България 
СУ-Варна Съюз на учените – Варна
СФ   Стоматологичен факултет 
СФБ  Съюз на физиците в България
ТАБ  Тънкоиглена аспирационна биопсия 
ТНТМ  Техническо и научно творчество на младежта
ТОД Термоодонтодиагностика
ТУ-Варна  Технически университет – Варна
УМБАЛ  Университетска многопрофилна болница за активно лечение
УМДЦ  Университетски медико-дентален център 
УНС  Учебно-научен сектор
УНСС  Университет за национално и световно стопанство
УС  Учебен сектор
УС   Управителен съвет
УЦИМ  Университетски център по източна медицина 
УЦМЗ  Университетски център по морско здравеопазване 
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ФДМ  Факултет „Дентална медицина“ 
ФНИ Фонд „Научни изследвания“ 
ФОЗ Факултет по обществено здравеопазване
ФФ  Факултет по фармация 
ХБН Хронична бъбречна недостатъчност
ХГЕ  Хепатогастроентерология
ХД   Хемодиализа 
ЦЕДО Център за електронно и дистанционно управление
ЦИО  Център за информационно осигуряване
ЦИТАТ-Д Център за иновативни терапии и авангардни технологии при диабет
ЦКР  Център за кариерно развитие 
ЦЛОЗОИ  Централната лаборатория по оптичен запис и обработка на информация 
ЦНИЛ Централна научноизследователска лаборатория
ЦПО  Център за професионално обучение
ЦСТМА  Център за симулационна техника и медицинска апаратура
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