
 

     
 
 
 
 
 
 
 

      Медик на годината’2013 
е екипът на Клиниката по неврохирургия към УБ „Св. Иван Рилски“ в София 

      с ръководител проф. Марин Маринов 
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Редакционната колегия и Общественият съвет на 

вестник “Форум Медикус” единодушно определят за 

Медик на годината’2013 
екипът на Клиниката по неврохирургия 

към УБ „Св. Иван Рилски“ в София с ръководител 

проф. Марин Маринов 
 

Наградата се връчва за значим принос в развитието на науката и практиката в сферата на 

неврохирургията, за усъвършенстване на методите, за въвеждане на хирургия при неповлияваща се от 

медикаменти епилепсия, за извършване на първата в България дълбока мозъчна стимулация при пациенти с 

Паркинсонова болест. 
Наградата отличава екип от висококомпетентни специалисти, които извършват годишно повече от 2000 

оперативни интервенции с голяма сложност, оперират голям процент от случаите на тумори на мозъка в 

страната, прилагат модерна апаратура за диагностика и лечение на болни с тежка патология, разработват 

проекти за изграждане на модерен център за комплексна терапия на неврологични заболявания. 

Званието “Медик на годината’2013” се присъжда на екипа на Клиниката по неврохирургия за активна, 

професионална и преподавателска работа за развитието и усъвършенстването на българската школа в 

неврохирургията, съизмерима с водещите постижения в европейската и световната медицинска практика. 

Званието „Медик на годината” отличава лекари и учени, търсещи и прилагащи иновативни решения в 
непрестанно развиващата се и винаги предизвикателна неврохирургична практика, професионалисти, обичани 

и дълбоко тачени от хиляди пациенти. 
 

 

Проф. Марин Маринов: 

Заслужено е нашето самочувствие 
 

Ще започна с това, че голяма част от екипа и в момента е в клиниката, защото за нас е колкото 
празничен, толкова и работен ден. Искам да благодаря от все сърце от името на целия екип на редакционния 
съвет на „Форум Медикус“. Това е изключително голяма чест за нас като клиника, изключително сме горди. Но 
бих казал, че е заслужено това наше самочувствие. Благодаря на всички колеги, защото знаете, че хирургията и 

в частност неврохирургията са особено екипни специалности. Без екип нищо не може да се постигне. Има една 
мисъл, че „Работата в екип дава възможност работата на обикновените хора да постига необикновени неща“. 

Тази мисъл се отнася и за нашата клиника. Прочетох преди няколко дни думите на големия диригент Клаудио 

Абадо, които са подходящи за нашия случай: „Аз не съм шеф. Аз просто работя с тези хора“. Макар аз да съм 

човекът, който ще поеме тази награда, тя е за екипа и аз съм особено горд от това. Не можем да не се запитаме 
откъде идва българската неврохирургия и накъде отива. Корените на българската неврохирургия започват в 

Медицинския факултет, а по-късно неврохирургията се отделя от общата хирургия и поема по своя път. 

Началото дава създателят на българската неврохирургия проф. Филип Филипов, при когото неврохирургията 
поема в себе си голяма част от класическата немска неврохирургия, израства при големия български хирург и 

не така щастлив политик проф. Александър Станишев. Така или иначе 1942 година е рождената дата на 

българската неврохирургия. Като си спомням тези години и съпоставям с другите хирургически специалности, 

с гордост мога да заявя, че неврохирургията първа се е отделила като отделна специалност също толкова рано, 

колкото в другите европейски страни и така е възприемала всичко авангардно в специалността. Изключително 
сме горди, че нашите основоположници тогава създават първото отделение към невропсихиатричния блок на 

Александровска болница, а през 1952 г. се ражда и Катедрата по неврохирургия. Трябва да спомена имената на 
проф. Петров, проф. Карагьозов, проф. Къркеселян, проф. Романски, проф. Габровски, проф. Бусарски. Днес 

Клиниката е Алма матер на българската неврохирургия, като преди и сега разполага с най-големия кадрови и 

технологичен потенциал. И успява да поддържа тази висока позиция през годините, като в същото време е 
ковачница и организатор на всички други неврохирургични звена в България. През клиниката са преминали 

всички специалисти, много специализанти, докторанти от всички краища на света. Обучени са 40 000 лекари 

чрез индивидуални или други курсове. Нашата отговорност е особено голяма пред нашите предшественици и 

ние затова се стараем – да бъдем на ниво, да спазваме традициите. Използвам случая да благодаря на 

болницата, в която ние работим, за добрата консолидация, за добрия екип, подход и голямата подкрепа, която 

получаваме от ръководството. Благодаря за наградата от името на всички мои колеги, от всички участници в 

екипа ни – от професора до санитаря, и благодарим на тази високоуважавана аудитория, с която споделяме 

празника. 
 


