
                   Доц. д-р Елка Бориславова Йорданова -Попова, дм  

                                Професионална биография 

     Доц. д-р Елка Бориславова Йорданова – Попова е завършила с 

отличие Медицинска Академия – София през 1979. От 1980 г. е 

асистент в катедрата по физиология, като през 1984 г. придобива 

специалност по Физиология на животните и човека. Защитава 

дисертация през 2001 г., а през 2003 г. е избрана за редовен 

доцент към катедрата по физиология.  

Преподавателска дейност. От постъпването си до настоящия момент 

доц. д-р Елка Попова провежда практически занятия по физиология на студенти 

по медицина, стоматология и фармация. От 2003 г. чете лекции по физиология 

на студентите от четирите специалности на Медицински Университет – София. 

Участва във факултативния курс по Приложна неврофизиология за студенти 

медици, организиран от катедрата по физиология, както и в лекционните 

курсове по Анатомия и физиология на човека за обучение на персонала във 

фармацевтичните заводи. Ангажирана е в обучението по физиология на 

студенти от Факултета по обществено здраве (2008-2012 г.), както и на студенти 

от Медицинския колеж ”Филаретова” (2015-2016). 

Научна дейност. Научната дейност на доц. д-р Елка Попова е в областта 

на физиологията на зрението и по-специално на механизмите на синаптично 

предаване в ретината. Нейните научни разработки са свързани с изучаване 

ролята на възбудните (глутамат) и задръжните (ГАМК, глицин) медиатори в 

генериране отговорите на включване и изключване на светлината в дисталната и 

проксимална ретина. Последните й изследвания са свързани с изучаване на 

значението, което имат някои недобре изследвани медиатори (допамин, 

хистамин, серотонин) за процесите на преработка на зрителната информация в 

ретината. Предмет на научно дирене е и взаимодействието между различните 

медиаторни системи в ретината и типът на мембранните рецептори, чрез които 

се осъществява това взаимодействие. Участвала е в 16 финансирани научни 

проекта към Фонд научни изследвания МОН и към Съвета за медицинска наука 

МУ-София, като е била научен ръководител на 4 от тях. Специализирала е за 3 

месеца в електрофизиологични лаборатории в САЩ. 

Към октомври 2017 г. доц. Попова има 43 научни публикации (от които 

34 в списания с импакт фактор) и 58 участия в научни форуми. Тя е член на 

 



редакционната колегия на следните списания: “Neurotransmitter”, “Annals of 

Anatomy and Physiology Research (AAPR)”, “EC Ophthalmology” и “Български 

медицински журнал”. Самостоятелен автор е на учебник “Физиология на 

човешкия организъм”. за студенти във Факултета по обществено здраве и в 

медицинските колежи. Съавтор е на учебник “Физиология на човека” за 

студенти по медицина (първо и второ издание),  учебник “Физиология на 

човека” за студенти по дентална медицина и фармация, както и на “Ръководство 

за практически упражнения по физиология”. Съавтор е в една рационализация. 

E-mail: epopova@abv.bg 
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