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Дата на раждане: 09.06.1956 г. 

Място на раждане: Добрич 

Образование и курсове: 

Първа eзикова гимназия – Варна (англ. език) – 1975;  

Висше образование: Медицина, МУ – Варна, 1983; 

Специалност Физиология  – 1984; 

Курсове по медицинска педагогика и доцимология – 1993 и 2001;  

Курс 100 часа здравен мениджънт – МУ- София, 2002; 

Образователна и научна степен „Доктор” – 2008. 

Настояща месторабота:  

Гл. асистент към к-ра Физиология МУ-София от 1984 г.  

(от 2001 г.  зав. учебната дейност). 

 

Предишни местотоработи:  

Ординатор АГ отделение Окр. Б-ца Шумен 1983-86 г. 

Асистент към катедра Физиология МУ-Варна от 1987 г. 

Преподавателска дейност: 

Отг. за учебната работа в катедрата по физиология от 2001 година;  

 



Преподаване:  

Лекции и практически упражнения на студенти медици, дентални медици, 

фармацевети, ерготерапевти ; 

Преподаване в Медицински колеж – Варна и Медицински колеж – София на сестри, 

фелдшери и акушерки; 

Лекционен курс и практически упражнения по физиология на студенти от Факултет 

Електротехника, изучаващи специалност „Медицинска  Техника и Апаратура” в ТУ 

– Варна, 2000-2003; 

Обучение по физиология на чуждестранни студенти на английски език от 2000 г. 

 

Учебни помагала и къководства: 

Съредактор и съавтор на протоколни тетрадки за обучение на студенти медици, 

дентални медици и фармацевти, 2002-2012; 

Автор на учебни материали за обучение и самоподготовка на английски език в 

Internet на страницата на катедрата (физиология на кръвта, дихателната система, 

обмяна на енергията); 

Автор/съавтор на учебни пособия: филми (регулация на дишането), учебни табла, 

диапозитиви и др; 

Участник в авторски колектив за написване на Ръководство за практически 

упражнения по физиология за медици и дентални медици (раздели: дишане, обмяна 

на енергията, водно-електролитно и алкално-киселинно равновесие) – под печат; 

Участник в авторски колектив за написване на Ръководство за практически 

упражнения по физиология с протоколна тетрадка за медици на английски език 

(раздели физиология на кръвта, дишане, обмяна на енергията, хранене) – под печат; 

Участие в изготвяне на учебни програми за обучение на студенти медици, дентални 

медици, фармацевети, ерготерапевти и следдипломно обучение на работещи във 

фармацевтичната промишленост. 

 

Научни интереси и публикации в областите: хемостазеология, хемопоеза, 

физиология на храненето, атерогенеза, регулация на липидната обмяна, 

хемодиализа, регулация на бъбречните функции и артериалното налягане. 

 

Публикации: 34 

Общ импакт фактор на представените публикации - 8.603  



Индивидуален импакт фактор - 2.504. 

Участия в научни форуми: 30 

Цитирания: 31 

Ръководител на проект, финансиран от СМН при МУ-София, Договор 22/2009.  

Международна награда: Първо място в секция физиология, фармакология и 

клинична фармакология (*Negrev N, Nyagolov Y. Experimental data for influences of 

somatotropin and somatostatin on the extrinsic pathway of haemocoagulation in the rat. 

6th European conference for students and young doctors of the Charite. Berlin, 19-21. Oct 

1995, Abstr. Book, p. 134.) 

 

Членство в научни дружества: 

 

Българско дружество по физиологични науки (член на управителния съвет от 2011 

година); 

Българско дружество по физиологични науки – секция клинична физиология и 

спортна физиология, 2007; 

International Medical Association – Bulgaria (IMAB), Varna, 2003; 

European Haematology Associacion, 1996, 1997; Membership Directory; 

BASORD (Bulgarian Association for the Study of Obesity and Related Diseases), Sofia; 

2006; 

Съюз на Учените в България, 1987. 

 


