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Образование: 
 Доктор по медицина, МУ-София, 1999. “ Някои централно-нервни и хормонални 

механизми в регулацията на водно-солевата хомеостаза ” 

 Специалност по физиология, Медицинска академия, 1980. 

 Висше медицинско образование, Медицинска академия, 1976. 

 

Специализации: 

 Neuropeptide Division, Southwestern Medical School at Dallas, Texas University , 

USA, 1992.  

 Institute of Experimental Medicine, Prague, 1989. 

 Experimental Endocrinology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 1987. 

 

Професионално израстване: 

 Доцент по физиология, 2003 г., МУ-София; 

 Главен асистент, 1987 г.; 

 Старши асистент, 1981 г.; 

 Асистент в Катедра по физиология, 1977 г. 

   

Преподавателска дейност: 

Лектор от 2003 г. на български и английски език на студенти по медицина, 

дентална медицина и фармация. 

Преподавател на практически упражнения на студенти по медицина, дентална 

медицина и фармация от 1977 г. на български и от 1999 г. на английски език. 

Гост-преподавател по физиология на английски език между 1999 и 2007 г. в МУ-

Плевен. 

Факултетен координатор по програмата Еразъм от 2008 г. 

 

Научно-изследователски интереси: 
Вегетативна регулация на сърдечно-съдовата система – вариабилност на 

сърдечната честота и на артериалното налягане, барорефлексна чувствителност, 

артериална ригидност. 

Цитокини и азотен оксид в регулацията на предната хипофиза. 

Предсърден натриуретичен пептид, ендотелин и азотен оксид – централни и 

периферни ефекти. 

Хормонална и вегетативна регулация на бъбречната функция и водно-

електролитната хомеостаза. 

Участие в 10 проекта, финансирани от Фонд научни изследвания и Съвета по 

медицинска наука към МУ-София; ръководство на 5 от тях. 



Публикации: автор и съавтор на 35 научни статии, съавтор в две монографии, 75 

участия в международни и национални научни прояви, съавтор в 8 учебника и 

практически ръководства, с повече от 600 цитирания в научната литература 

(Scopus). 

 

Членство в научни организации и научно-организационна дейност:  
Българско дружество по физиологични науки (член на управителния съвет и 

секретар на управителния съвет между 2004 и 2011 г.). 

Член на Борда на Общото събрание на IUPS (Международно дружество по 

физиологични науки) от 2011 г. 

Дружество на кардиолозите в България. 

Член на управителния съвет на Българската лига по хипертония. 

Член на редакционната колегия на списанието Acta Medica Martiniana, издание 

на Jessenius Faculty of Medicine in Martin, Comenius University in Bratislava, 

Slovakia 

Член на НЕК по биология към ФНИ при МОН (2003 – 2010) 

Член на Факултетния съвет на Медицински факултет (1994 – 1999) 

Член на Академичния съвет на МУ-София (1999 – 2003) 

 

Контакти: 

Служебен телефон: (+359 2) 9172 624; 514 

Email: n_belova@abv.bg; belova.nina@gmail.com  
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