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УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
По повод Празника на научноизследователската и преподавателска дейност в МУ –
София ивъз основа на проведена процедура за определяне на носители на наградните знаци на
Медицински университет – София с писмо изх. № 654/02.03.2021 г. и решениe от заседаниe на
Ректорския съвет при МУ-София от 22.03.2021 г., предоставям на вниманието на Академичния
съвет и предлагам да се приемати утвърдятноминациите на основните структурни звена за
награждаване със съответния награден знак на членове на академичния им състав, както следва:
1. Връчване на почетен знак “AESCULAPIUS”,за принос в развитието на българската
медицина през изминалата2020 година, както следва:
1.1.Проф. д-р Здравко Асенов Каменов, дмн
Област на висше образование7. “Здравеопазване и спорт“
Професионално направление7.1. Медицина
Научнонаправление„Медико-клинично“
Месторабота: Катедра по вътрешни болестина Медицински факултет при Медицински
университет-София.
Изминалата 2020 година беше първата от Covid-19 пандемията – изключително много
тежка за света, Европа, България, Медицинския университет-София, Медицински факултет и
Катедрата по вътрешни болести. Трябваше изцяло да се промени начина на преподаване и се
премине към дистанционно обучение. Ръководейки една от най-големите катедри в
Университета в продължение на 8 години, проф. Каменов в края на мандата си съумя да
направи възможното за този преход, координирайки дейностите по трансфера в обучението по
вътрешни болести на 20клинични звена в 7 болници, а така също и на обучението на студентите

от Фармацевтичния факултет. Понастоящем преподаването във всички клники е успешно и
ритмично.
В състава на делегация от преподаватели от МУ-София по програмата Еразъм+, проф.
Каменов беше и лектор в Университета в Хирошима през януари 2020 год. В международното
научно пространство проф. Каменов организира Юбилейния конгрес за 50-годишнината на
Централно- и Източно Европейската Диабетна асоциация (CEDA), който се състоя при огромен
научен интерес в хотел Хилтън в София и премина с изключителен успех и с участието на
Президента на Международната Диабетна Федерация.
За последната година проф. Каменов беше поканен лектор на няколко международни
научни събития: регионалната среща на Американската Асоциация на Клиничните
Ендокринолози за Европа през февруари, с участието на водещи европейски и американски
ендокринолози; на Web Academy of Diabetology на Русия; на Европейската Асоциация по
Менопауза и Андропауза; на срещата на Европейската работна група от Международната
Диабетна Федерация завършила с издаването на стратегически препоръки за Централна и
Източна Европа - Diabetes Evidence Initiative Central Europe.
От началото на 2020 г. до сега проф. Каменов има 19 статии с импакт фактор (PubMed),
377 цитирания (Google Scholar), един защитил докторант и подготовка на други четири
докторанта.
Има един успешно иницииран международен проект и работа по още два международни, еди от
ФНИ и шест универитетски проекти.
Проф. Каменов е виден български учен и преподавател с международна известност,
допринесъл за развитието на българската медицинска наука и практика и достоен кандидат за
наградата „Aesculapies”на Медицинския университет – София.
2. Връчване на награден знак „PANACEA”, за значими постижения в преподавателската,
научната, и експертна дейности през изминалата2020година, както следва:
2.1.В медико-клинична област на Доц. д-р Шима Мехрабиан-Спасова, дмн
Област на висше образование 7. “Здравеопазване и спорт“
Професионално направление 7.1. „Медицина“
Месторабота:Катедра по неврология на Медицински факултет при Медицински
университет-София.
През последните две години научните й изследвания и разработки са свързани с
национални и международни проекти в областта на епидемиология, генетика и
невроизобразяване на редки невродегенеративни заболявания и фронтотемпорална деменция
(ФТД) и участието в най-голямото епидемиологично Европейско проучване в областта на
ФТД.
Научно-изследователската и клинична й дейност са центрирани около ранната и
навременна диагноза на заболявания, протичащи с неврокогнитивни нарушения и деменция,
проучване на невропсихологични и ликворни маркери за диагноза и диферециална диагноза
на болестта на Алцхаймер и сродни заболявания, както и мащабни геномни изследвания при
пациенти с болест на Алцхаймер. Горепосочените научни изследвания се провеждат
съвместно с партньори в Каролинска институт и Университета в Бари, Бон и Лион. Проведено
е ретроспективно епидемиологично проучване за ФТД в рамките на една година. Проведени
са клинични, невропсихологични, невроизобразяващи и ликворни изследвания при над200
пациента с ранна и/или наследствена деменция. В резултат от научната колаборация с
френските колеги са подготвени редица публикации в чужди и национални издания, както и
участия в поредица от национални и чужди конференции.
В продължение на съвместното партньрство с Техническия университет в Мюнхен и
екипа на проф. Курц доц. Мехрабиан участва в Европейски проект “INDEED”, при

реализацията на който е създадена безплатна платформа за обучение и информация по
проблеми на деменцията.
През последните две години доц. Мехрабиан участва в 2 национални и 5 международни
научно-изследователски проекта. Рецензент е на редица международни списания с импакт
фактор в областта на неврология и когнитивните нарушения.
Доц. Мехрабиан е член на Българско дружество по неврология, European Alzheimer’s
Disease Consortium, международна асоциация по ФТД (ISFTD), международно дружество
„Movement disorders”, член е на Европейското дружество „CSF analysis and clinical
neurochemistry“, член на управителния съвет на европейската програма JPND (Joint Program for
Neurodegenerative Diseases), член на управителния съвет на “Българско дружество по
деменции” и на „Българска организация „Живот с деменция“. Тя е член на редколегията на
списание „Неврология и невропсихология“ и на списание „Balkan Medical Journal”, издавано в
Едирне, Турция. Член е на две специализирани комисии в Клиниката по неврология на
УМБАЛ „Александровска“ за лечение на болестта на Алцхаймер и за лечение на
Паркинсоновата болест.
Преподавателската дейност и учебната натовареност на д-р Мехрабиан е значима. Тя
участва в студентското обучение на български и английски език, в изпитни комисии за
студенти, в курсовете за следдипломно обучение - основен курс по неврология, тематични
курсове за ОПЛ и невролози, преподава в модул за студенти и медицински сестри и работи за
обучението на специализанти по неврология. Научен ръководител е на двама докторанти.
2.2 В медико-биологичнаобластнаДоц. д-р Румен Павлов Николов, дм
Област на висше образование 7. “Здравеопазване и спорт“
Професионално направление 7.1. „Медицина“
Месторабота:Катедра по фармакология и токсикологияна Медицински факултет при
Медицински университет-София.
Доц. Румен Николов има 27 години преподавателски стаж в Катедрата по фармакология
и токсикология на МФ при МУ - София. Доц. Николов е сред екипа внедрил мултимедийно
обучение в катедрата, въвежда преподаване по лекарствена токсикология като избираем модул.
Той участва като автор в редица учебници по фармакология, както и в издаването на
лекарствени справочници и учебни помагала с тестове по фармакология. Експерименталните му
изследвания са в областта на неврофармакологията и фармакология на терморегулацията. През
м. ноември 2020 г. е избран за ръководител на Катедрата по фармакология и токсикология на
МФ за втори мандат.
През периода април 2020 - март 2021 доц. д-р Румен Павлов Николов е постигнал
значителен прогрес в преподавателската и научната дейност на МУ - София.
Аудиторната заетост на доц. Николов в лекции, практически упражнения и изпити на
студенти по медицина и дентална медицина за учебната 2019/2020 г. е 630 ч. (на български език
– 298 ч.; на английски език – 332 ч.). Аудиторната му заетост по СДО за 2020 г. е 151,5 ч. Той е
ръководител на четирима докторанта, двама специализанта и двама кръжочници – студенти по
медицина. През периода април 2020 – март 2021 г. под негово ръководство е защитил един
докторант. Аудиторната му заетост в лекции и практически упражнения в Медицински колеж
„Й. Филаретова“ за учебната 2019/2020 г. е 110 ч.
За периода 2020 - март 2021 год., доц. Николов има 10 публикации в научни списания (8
индексирани в SCOPUS, от които 4 в списания с импакт фактор по Thomson-Reuters; 2 в
реферирани списания) и участие с глава в 2 монографии – 1 на английски език и 1 на български
език. През този период доц. Николов участва като автор на глави и като редактор на два
учебника по фармакология: за студенти по медицина (под редакция на Н. Бояджиева, К.
Якимова и Р. Николов) и за студенти по дентална медицина (под редакция на Р. Николов). За
периода 2020 - март 2021 год. доц. Николов има 20 цитирания по Scopus.
През 2020 г. доц. Николов участва в 3 научни проекта, финансирани от СМН, като на
един от тях е водещ изследовател. През този период доц. Румен Николов участва в научно жури

на конкурси в Медицинските университети в София, Пловдив, Варна и Стара Загора. Член е на
редакционната колегия на списание Наука Фармакология (индексирано в НАЦИД).
Доц. Николов е заместник председател на комисията по качество на обучението в
Медицински факултет. Доц. Николов е курсов ръководител на студентите по медицина от III
курс, обучавани на български език.
2.3. В медико-социална област Проф. Захарина Ангелова Савова, дм
Област на висше образование 7. “Здравеопазване и спорт“
Професионално направление 7.4. „Обществено здраве“
Месторабота:Катедра по медицинска педагогика на Факултет по обществено здраве
при Медицински университет-София.
Професор Захарина Савова от 2002г. работи в катедра „Медицинска педагогика“ на ФОЗ
“проф. Цекомир Воденичаров“ при МУ-София. През 2018г. е избрана за Директор на МК
“Йорданка Филаретова“ при МУ-София. Преподава на студентите в магистърските и
бакалавърските програми във Факултета по обществено здраве и професионален бакалавър в
Медицински колеж. Разработва учебни програми и електронни форми на обучение в областта
на медицинската психология, геронтология и психология на управлението.
Професор Савова е била научен ръководител на 6 докторанта, 8 специализанта в
специалност „Медицинска педагогика“ и на повече от 50 магистри-дипломанти. Тя е автор и
съавтор на над 150 научни публикации у нас и в чужбина, на 4 монографии, на 8 учебника и
учебни помагала по Социална медицина – превенция на здравето, Геронтология и гериатрия,
Педагогически и психологически проблеми на здравните грижи. Научните трудове на проф.
Савова имат над 320 цитирания.
Научната и експертна дейностна проф. Савова е в областта на общественото
здравеопазване,
превенция
на
здравето,
здравен
мениджмънт,
геронтология,
психопрофилактика и психотерапия.Има съществен принос в изучаването, анализа и
приложението на психологическото познание в медицинската и здравеопазната практика за
подобряване качеството на здравните грижи и за оптимизация на управленския процес в
здравната система.
От 2008г. проф. Савова е член на Съвета по Медицинска наука към МУ-София. В
периода 2012г. -2019г. е била Председател на Общото събрание на ФОЗ, МУ-София. В периода
2016 - 2019г. е била Председател на Контролния съвет на Медицински университет – София.
Проф. Савовоа е главен редактор на списание “Здраве и наука“, член на Редакционен
съвет на списание „Здравна политика и мениджмънт”. Член е на Национално сдружение по
здравна политика и мениджмънт, European Public Health Association (EUPHA),Европейска
Асоциация по телесна психотерапия – EABP, Научно Дружество по медицинско образование,
Национална Асоциация по Геронтология, International Union for Health Promotion and
Education (IUHPE), Gerontological Society of America –GSA и International Forum of Teachers
(IFT) of the UNESCO Chair in Bioethics.
3. Връчване на почетен знак „SIGNUM LAUDIS” на лента – Предложението за носител
на отличието с ОСОБЕНИ заслуги за функционирането и развитието на МУ – София в
годините на своята професионална реализация е:
3.1. Гл. ас. Васко Пеев Узунов, дм
Област на висше образование 7. “Здравеопазване и спорт“
Професионално направление 7.1. „Медицина“
Месторабота:Катедра по биология на Медицински факултет при Медицински
университет-София.

Д-р Васко Узунов работи в Медицински факултет на МУ-София повече от 45 години –
отначало в Катедра по медицинска генетика, а от 1980 г. в Катедра по биология. Научната му
работа се отнася главно до проучвания на промени в ензимните изоформи при
сперматогенезата.
Д-р Узунов има специалност по Медицинска генетика и по Обща биология. Той има над
75 научни публикации в наши и чужди списания. Вземал е активни участия в наши и
международни симпозиуми и конгреси, свързани с генетика, имунология, биология и урология.
3.2. Проф. д-р Лаура Стефанова Андреева-Гургуриева, дмн
Област на висше образование 7. “Здравеопазване и спорт“
Професионално направление 7.2 „Дентална медицина“
Месторабота:Катедра по ортодонтия на Факултет по дентална медицина при
Медицински университет-София.
Проф. Андреева епреподавател във Факултета по дентална медицина повече от 35
години. Преминала е през всички етапи на преподавателската йерархия от асистент до
професор.
Има
придобити
е
3
специалности
социалнамедицина
и
организацияназдравеопазването, ортодонтия, общастоматология
Научните интереси на проф. Андреева са насочени към растежа и развитието на зъбната
дъга, физиологичния потенциал на осигуряване на място в нея, методи за определяне на найточното време за ортодонтско лечение, изучаване на промените в химичния състав на
различните типове еластични ортодонтски дъги след престоя в устната кухина, осигуряване на
стабилност на зъбната дъга след ортодонтско лечение.
Проф. Андреева има над 100 публикации в наши и чужди издания с IF, участвала е в
наши и международни научни форуми. Ръководител е на множество научни проекти,
финансирани от МУ–София.Научен ръководител е на 5 успешно защитили докторанти. Над 20
години е ръководител на специализанти – теоретичен и практически курс.
Проф.
Андреева
е
членнаБългарскиЗъболекарскисъюз
(БЗС),
БългарскоНаучноДружествопоДенталнаМедицина (БНДДМ), БългарскоОртодонтскоОбщество
(БОО), ЕвропейскаОртодонтскаАсоциация (ЕОS), СветовнаОртодонтскафедерация (WFO),
БалканскаАсоциациянаспециалиститеортодонти
(BAОS)
и
наАсоциациянаИталианскитеортодонти (SIDO).
Проф. Андреева е експерт по ортодонтия на Министерството на здравето, член на
Комисии по Акредитации на докторски програми, член на Комисия по качеството на
ортодонтските специализации към Европейската Ортодонтска Асоциация, член на Комисията за
развитие на академичните кадри към Министерството на здравето на Република Гърция –
област Македония и Тракия. Тя е председател на Българското Ортодонтско Общество и главен
редактор на списание „ Ортодонтски преглед“.
3.3. Проф. Галина Стамова Чанева, дм
Област на висше образование 7. “Здравеопазване и спорт“
Професионално направление 7.4. „Обществено здраве“
Месторабота:Катедра по здравни грижи на Факултет по обществено здраве при
Медицински университет-София.
Професор Галина Чанева работи в Катедрата по Здравни грижи на ФОЗ при МУ-София
от 1996 г. През 2016 г. е избрана за ръководител на катедрата. Преподава на студентите от
специалностите: „Управление на здравните грижи“ – бакалавърска и магистърска програма;
„Медицинска сестра“; „Акушерка“ и „Лекарски асистент“.

Била е научен ръководител на 8 докторанти и на повече от 70 магистри-дипломанти.
Проф. Чанева е научен ръководител или участник в повече от 6 научни проекта, финансирани
от Съвета по Медицинска наука на МУ-София.
Проф. Чанева е автор и съавтор на повече от 180 научни публикации у нас и в чужбина,
на 2 монографии, на 5 учебника и учебни помагала. Научните трудове на проф. Чанева имат над
250 цитирания. Научната продукция на проф. Чанева е в областта на общественото здраве,
управлението на здравните грижи и качеството на обучение на медицинските сестри и
акушерките.
Проф. Чанева е главен редактор на списание „Сестринско дело”, член е на
редакционната колегия на списанието „Здравни грижи“. Член е на Националния съвет по
качеството на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.
Проф. Чанева членува в Съюза на учените в България, Научното дружество по
обществено здраве, Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт и Научното
дружество по медицинско образование.
4. Връчване на почетен знак „SIGNUM LAUDIS” на кожен плакет– Предложението за
носител на отличието с ОСОБЕНИ заслуги за функционирането и развитието на МУ –
София в годините на своята професионална реализация е:
4.1. Проф. д-р Пенка Илиева Переновска, дмн
Област на висше образование 7. “Здравеопазване и спорт“
Професионално направление 7.1. „Медицина“
Месторабота:Катедра по педиатрияна Медицински факултет при Медицински
университет-София.
Мотиви:
Проф. Переновска е Председател на Организационния комитет на Националната
коференция за педиатри и ОПЛ, председател на изпитни комисии по детски болести за 5-ти и
6-ти курс медици, комисия за придобиване на специалност „Детски болести” и на изпитна
комисия за придобиване на специалност „Детска пневмология и фтизиатрия”. Тя участва 10
години в обучението на ромите- медиатори, за което е отличена с грамота през 2015 година. Тя
е в списъка на „най- добрите лекари на България“- на радио Дарик. Проф. Переновска въвежда
у нас бронхоалвеоларния лаваж в детската възраст и цитологичното му, имунологично,
вирусологично и микробиологично изследване. Въвежда и схеми за лечение при белодробни
заболявания в детската възраст.Участва за пръв път у нас в сформиранае на
интердисциплинарна група с невролози за проследяване на дихателната функция и обучение на
деца с болестта на Дюшен.
Проф. Переновска има над 450 научни публикации, вкл. в списания с импакт фактор,
и участия в международни и национални фороми, с премирани презентации.Участник в
български и международни научни проекти. Ръководител е на 6 успешно защитили
докторанти и на
много специализанти (по педиатрия и по детска пневмология и
фтизиатрия).Тя е главен редактор на сп. “Наука-пулмология“ и е член на Редколегията на 5
научни списания, вкл. 2 чуждестранни.
Проф. Переновска е член на ред комисии и експертни съветиот които:
•
•

Националния координацион съвет по майчино и детско здраве към министъра на
здравеопазването- 2015
Обществения фонд за лечение на деца- от 2013 година

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Експертния съвет на инициативата „Българска Коледа“ към Предизента на Република
България- от 2014 година
Експретния съвет по надзор на имунопрофилаактиката към министъра на
здравеопазването – от 2014 година
Работна група към МЗ по промяна на Националния имунизационен календар 2014
Работна група към Министерство на здравеопазването за изработване на Национална
програма – ротавирусни инфекции
Работна група към Министерство на здравеопазването по промяна и допълнение на
Национална програма за превенция на рака на маточната шийка
Етична комисия към УМБАЛ „Александровска“
Комисия за биологични продукти към ИАЛ
Научни журита по защита на докторски дисертации и хабилитации
Експертни комисии към НЗОК.
4.2. Проф. д-р Тодор Димитров Черкезов, дм
Област на висше образование 7. “Здравеопазване и спорт“
Професионално направление 7.4. „Обществено здраве“
Месторабота:Катедра по здравна политика и мениджмънт на Факултет по обществено
здраве при Медицински университет-София.

Професор Тодор Черкезов работи в Катедрата по здравна политика и мениджмънт на
ФОЗ „проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн” при Медицински университет – София от 2015 г.
Преподава на студентите в магистърските и бакалавърските програми по 6 специалности във
Факултета по обществено здраве „проф.д-р Цекомир Воденичаров,дмн” при МУ–София.
Научен ръководител е на 6 докторанти, и на повече от 53 магистри дипломанти .
Проф. Черкезов е автор и съавтор на повече от 110 научни публикации у нас и в
чужбина, на 3 монографии, вкл. като съавтор на една в чужбина, на 7 учебни помагала в
областта на здравната политика и здравния мениджмънт, управлението на човешките ресурси
в хосписа,гериатричните грижи, две
ръководства –за специализиращите лекари и за
професионалистите по здравни грижи в болничната медицинска помощ. Научните трудове на
проф. Черкезов имат над 120 цитирания от български и чуждестранни автори. .
Научната продукция на проф. Тодор Черкезов е в областта на общественото здраве и
здравния мениджмънт, здравната политика и нейните регионални аспекти и приоритети,
организацията на болничната медицинска помощ.Той има повече от
20-годишен
практически опит в мениджмънта на областна болница, което позволява съчетаване на научнотеоретична с практико-приложна дейност.
Проф. Черкезов е член на редколегията на списание „Медицински меридиани”. Зам.председател на Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт. Член е на
Националния съвет на Българския червен кръст, член е на УС на НСОМБАЛ, на Националната
етична комисия на СУБ, член на Българското дерматологично дружество, както и на
Българското научно дружество по обществено здраве и Борда на Югоизточно-европейския
медицински форум. Член е и на Балканската академия по история и философия на медицината.
Моля за Вашето решение по гореизложеното.

ПРОФ. ВАЛЕНТИНА ПЕТКОВА, ДФН
Заместник-ректор по наука и акредитация
ДД/НД

