д-р Марин Русев

1917 г.
На 10.11.1917 г. Медицинският факултет при
МУ – София навършва своята стогодишнина.
На тази дата Народното събрание приема изменение на Закона за просветата, с което урежда
откриването на Медицински факултет при СУ „Св.
Климент Охридски“. Законът е утвърден с Указ №
21 от Цар Фердинанд (ДВ, бр. 226/29.11.1917 г.).
Основната подготвителна работа за разкриване
на факултета в началото на ХХ век извършват Върховният медицински съвет при Гражданската санитарна дирекция с директор д-р Марин Русев
(1864–1935 г.), Ректоратът и Академичният съвет на
Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
От създаването на факултета до 2017 г. са дипломирани 39 503 лекари, от които 2966 чужденци от над 80 страни.

Върховният медицински съвет с окръжните лекари, 1917 г.
Членове на съвета са седналите от ляво надясно д-р Атанас Теодоров,
д-р Асен Петров, д-р Димитър Киранов, д-р Марин Русев, д-р Тодор Гиргинов,
д-р Христо Тантилов, д-р Димо Тянев. Прави са областни лекари от страната.
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В края на 1917 г. е утвърдена
Факултетска комисия с права
на временен Факултетски съвет в състав:
проф. Стефан Петков (председател),
проф. Г. Шишков, проф. П. Райков,
д-р Стоян Киркович, д-р Атанас Теодоров,
д-р Христо Тантилов, д-р Т. Петров и
д-р И. Хаджииванов.

проф. Стефан Петков

Болница „Княз Александър I”
(днес УМБАЛ „Александровска”)
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За предклинична база на факултета
са предоставени Първа мъжка гимназия
на ул. „Дунав“ № 2,
а за клинична – отделенията на болница
„Княз Александър Първи” (Александровска)
и Майчин дом „Княгиня Мария Луиза”.

Първа мъжка гимназия

Майчин дом „Княгиня Мария Луиза”
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В началото на 1919 г. Временната факултетска комисия се преобразува във Факултетски съвет на Медицинския факултет в състав: проф. Иван Кипров (декан), проф. Васил
Моллов, проф. Параскев Стоянов, проф. Константин Пашев, проф. Тошко Петров и проф.
Атанас Теодоров.

проф. д-р Иван Кипров
първи декан 1918 г.

чл.-кор. проф.
д-р Иван Митов –
декан на МФ от 2016 г.
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1919 г.
Създадено е Студентско медицинско дружество. Сред първите членове на неговото
ръководство са бъдещите професори Бойчо
Бойчев, Асен Хаджиолов и Петър Попхристов. През 1925 г. излиза първият брой на студентското научно списание „Praemedicus”,
което се издава и понастоящем.

сп. „Премедикус“
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За професори по редица специалности
във факултета са избрани и редица видни
руски учени-медици, емигранти
от Съветска Русия:
В. П. Воробьов по анатомия,
А. Ф. Манковски по хистология и ембриология,
Г. Е. Рейн по акушерство и гинекология,
В. В. Завялов по физиология,
К. Медведев по физиологична химия.
По различно време през 20-те години на XX в.
работят и професорите И. Шапшал, С. Абрамов,
Д. Крилов, Н. М. Попов, А. Е. Янишевски
и други преподаватели.

проф. С. Абрамов

проф. Д. Крилов

проф. В. П. Воробьов

проф. И. Шапшал

проф. А. Е. Янишевски

акад. Г. Е. Рейн
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Съветът на Медицинския факултет насърчава създаването на научни медицински дружества и първото от тях е Дерматовенерологичното дружество.

Проф. Богомил Берон основава
Дерматовенерологичната дружество,
1923 г.
1924 г.
На заседанието си от 05.05.1924 г. Съветът
на Медицинския факултет признава като издържали държавния изпит 42 абсолвенти
от първия випуск. На същото заседание се

приема и програмата за предстоящата промоция, на която абсолвентите произнасят
„Лекарска клетва”. До 2006 г. във факултета
са дипломирани 37 054 лекари, от които 2254
чужденци.

Първият випуск на Медицинския факултет, 1924 г.
Седналите на първия ред са преподаватели във факултета.
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С годините Медицинският
факултет придобива все
по-голям авторитет
и петима от най-изтъкнатите учени-медици са ректори на СУ „Св. Климент Охридски”.

проф. Методий Попов
(1920–1921 г.)

проф. Владимир
Алексиев (1926–1927 г.)

проф. Васил Моллов
(1923–1924 г., 1934–1935 г.)

проф. Стоян Киркович
(1930–1931 г.)

проф. Александър
Станишев (1938–1939 г.)
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С откриването на Медицинския факултет
българската медицина става част от световната научно-медицинска общност и
нейните върхови постижения: д-р Владимир Марков пръв описва S и R формите на
бактериите, д-р Христо Павлович създава
проба за определяне на белтък в ликвора,
д-р Димитър Ораховац описва резервоарната функция на слезката, д-р Димитър Ораховац и д-р Тошо Гоцев откриват съдоразширяващото действие на адреналина и други.

акад. Владимир Марков

акад. Димитър Ораховац
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През 30-те и 40-те години са
изградени
нови предклинични и
болнични бази като
Биологическия институт
(1936 г.),
Кожно-венерологичната
клиника (1936 г.),
Втора хирургия (1938 г.),
Нервно-психиатричната
клиника (1941 г.),
Патоанатомичния блок
(1946 г.) и други.
Втора хирургия

Клиники по неврология и психиатрия

Кожно-венерологична клиника

Патоанатомичен блок и
Предклиничен университетски център
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През десетилетието между 1930 г. и 1940 г. се
утвърждават в българската и европейската
наука проф. Асен Златаров, проф. Стоян Белинов, акад. Константин Пашев, проф. Любен
Попов и други учени.

акад. Константин
Пашев

проф. Асен Златаров

проф. Стоян Белинов

проф. Любен Попов
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Картината „Хирургична операция” от
д-р Кръстю Чоканов (1940 г.) е единственото
художествено платно на тази тема
в българската живопис.

От ляво надясно бъдещите професори
Кръстю Чоканов, Марин Петров,
Георги Капитанов, Бойчо Бойчев.
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През 40-те и 50-те години на ХХ в.
израстват ново поколение учени-медици
като Д. Каданов, К. Чилов, Ал. Пухлев,
Т. Ташев, П. Попхристов,
Н. Шипковенски, Сл. Давидов, А. Пенчев,
Б. Кърджиев, Д. Далев и др.

чл.-кор. Димитър Каданов

проф. Никола Шипковенски

акад. Ташо Ташев
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На 10 януари 1944 г. разположената върху
площ от 360 дка Александровска болница е
бомбардирана от съюзническата авиация.
Наред с материалните загуби е унищожен архивът на катедрите, убити са пациенти и лекарите Христо Петров, Димитър Попов, Весела Василева, Иван Иванов, Илия Топалов и
Асен Карадимов.

Александровската болница на снимка от самолет през 40-те години на XX в.

С нарастването на кадровия потенциал на МФ след 1945 г. се
създават условия за формиране на научни школи и силни
колективи в катедрите като този по ортопедия и травматология около проф. Бойчо Бойчев.

Проф. Б. Бойчев със своите първи асистенти и бъдещи
професори (1948 г.): от ляво надясно,
първи ред – Г. Балчев, Б. Бойчев, Б. Хаджистамов;
втори ред – Б. Конфорти, Ил. Икономов, Кр. Чоканов.
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Промоция на абсолвенти – медици от Випуск 2008 г.
След края на Втората световна война в първи курс
на МФ се записват огромен
брой студенти: през учебната 1944/45 г. над 1000 в
т. нар. „cursus magnus”, а през
1945/46 г. – над 5000. Това довежда до неимоверни трудности, вкл. до ангажирането
на залите на кино „Царя”, на
Свободния театър, на банковата, окръжната и други
болници в София като клинични бази за обучение.
Броят на обучаваните студенти е 3418 през 1952/53 г.,
3114 през 1973/74 г., 2921
през 1985/86 г. и 3360 през
2016/17 г.
Чуждестранните студенти са
252 през 1961/62 г., 614 през
1981/82 г., 595 през 1999/
2000 г. и 1824 през 2016/17 г.

Промоция на Випуск 2016 г. във Фармацевтичния факултет

Промоция на Випуск 2015 г. във Факултета по дентална
медицина
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1950 г.
Екип от преподавателите във факултета Г. Янков, Т. Гоцев, М. Марков и П. Николов организират новосъздадения Институт за специализация и усъвършенстване на лекарите в
София (ИСУЛ). МФ и МУ – София е източник
на опит и кадри при създаването на всички
научни медицински институти, университети и факултети в София, Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора.

УМБАЛ „Царица Йоанна” – ИСУЛ
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1950 г.
Медицинският факултет се отделя от Софийския университет и се обособява в Медицинска академия с два отдела (медицински и стоматологичен, а по-късно и фармацевтичен)
на подчинение на здравното министерство.
От 1951 г. в неговата структура са включени
три факултета – медицински, стоматологичен и фармацевтичен. Пръв ректор на Медицинската академия е проф. Марко Марков,
а след него ректори са: проф. Петър Попхристов (1953–1955 г.), проф. Стефан Димитров
(1955–1956 г.), акад. Алекси Пухлев (1956–
1958 г.), проф. Михаил Рашев (1958–1962 г.),
проф. Радан Раданов (1962–1965 г.), чл.-кор.
Георги Гълъбов (1965–1970 г.), проф. Николай

Попов (1970–1972 г.), акад. Атанас Малеев
(1972–1988 г.), проф. Асен Жабленски (1988–
1990 г.), проф. Петко Узунов (1990–1992 г.),
проф. Димитър Джеров (1992–1999 г.), акад.
Владимир Овчаров (1999–2008 г.), акад. Ваньо
Митев (2008–2016 г.), проф. Вихра Миланова
(2016 г.) и проф. Виктор Златков (от 2016 г.).

проф. Марко Марков

проф. Петър Попхристов

проф. Стефан Димитров

акад. Алекси Пухлев

проф. Михаил Рашев

проф. Радан Раданов
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чл.-кор. Георги Гълъбов

проф. Николай Попов

проф. Асен Жабленски

проф. Петко Узунов

проф. Димитър Джеров

акад. Владимир Овчаров

акад. Ваньо Митев

проф. Виктор Златков
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Между 1979 г. и 1991 г. в състава на Медицинската академия е включен Висш медицински институт с трите
основни факултета с ректо
ри: проф. Христо Христов
(1979–1981 г.), проф. Петър
Андонов (1981–1985 г.), проф.
Пею Узунов (1985–1987 г.),
проф. Лукан Балабански
(1987–1990 г.) и проф. Васил
Василев (1990–1991 г.).

проф. Христо Христов

проф. Лукан Балабански

проф. Пею Узунов

проф. Петър Андонов

проф. Васил Василев

20

1954 г.
Медицинската академия е преименувана
на Висш медицински институт. Следващите
преобразования на медицинското училище
са Медицинска академия (1972 г.), Висш медицински институт (1992 г.) и Медицински
университет (1995 г.).

Така изглежда входът към
Александровската болница откъм
бул. „Св. Георги Софийски” през 1956 г.

Входът към Александровската болница през 2017 г.
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Майчин дом
През 70-те години са изградени нови болнични и
учебни сгради на територията на ВМИ – София, създадени са Клиника по алергология, Диализен център,
Дихателен център, Майчин
дом, Предклиничен университетски център, направени
са основни ремонти на 10
клиники, доставено е голямо
количество нова апаратура
(електронен микроскоп, изкуствен бъбрек и мн. други).

Център по хигиена
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1972 г.
Заедно с всички медицински институти в
страната, ИСУЛ и научно-изследователските институти към здравното министерство,
ВМИ – София е включен в състава на Медицинска академия с председател акад. Атанас Малеев. Десет години по-късно се отчитат редица постижения в учебната, научната,
лечебната, организационно-методичната и
производствената дейност.

акад. Атанас Малеев

За високи научни постижения през 60-те и 70-те години много учени медици,
стоматолози и фармацевти
са удостоени с високи държавни отличия: 37 са носители на званието „Народен
лекар”, 18 – на званието „Заслужил” и „Народен деятел
на науката”, 10 – на „Герой на
социалистическия труд”, 23
са лауреати на„Димитровска
награда”, 50 преподаватели
от МУ – София са избрани за
членове на Българската академия на науките, десетки
са издадените монографии
на чужди езици.

чл.-кор. Александър Спасов

акад. Петя Василева

акад. Дамян Дамянов

проф. Йордан Тодоров
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1990 г.
Студентите-медици от МУ –
София създават Асоциация
на студентите-медици в
България. Тя е член на Международната федерация на
дружествата на студентите-медици и осъществява
програми за международен научен и клиничен обмен със студенти от десетки
страни, организира национални и международни научни срещи и други.

През 2017 г. АСМБ организира поредния, 16-ти
международен конгрес на студентите медици.

24

От 50-те години на ХХ в. до сега броят на обучаваните студенти в МУ – София постоянно
нараства: през 1951/52 г. те са 5302, 1985/86 г.
– 5244, 2010/11 г. – 6736, 2016/17 г. – 8311
души. Расте и броят на обучаваните чуждестранни студенти: през 1985/86 г. те са 886
от 63 страни, 2010/11 г. – 1500 от 48 страни
и 2016/17 г. – 2608 от 57 страни с преобладаване на студентите от страните в ЕС. От учебната 1999/2000 г. в Медицинския факултет, а
по-късно и в другите факултети е въведено
обучение на английски език.

Студенти на занятие във Втора хирургия
на Александровска болница

Студенти и преподаватели на
Патронния празник на университета, 2011 г.

Чуждестранни студенти във Факултета
по дентална медицина
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По програмите за следдипломно обучение в
МУ – София се подготвят докторанти и специализанти. През 2016/17 г. докторантите
са 84. Медиците, денталните лекари и фармацевтите повишават квалификацията си в
над 100 основни и 500 тематични курса и над
300 индивидуални обучения. През 2016/17 г.
са приключили обучението си и са положили изпит за специалност 382 курсисти, а 317
са преминали обучение по високоспециализирани дейности. През периода 2000–2007 г.
в университета са получили специалност и
180 чужденци. През последните години чуждестранните специализанти са по около 30
души годишно и броят им постоянно се увеличава.

Специализантките д-р Н. Набави от Иран
и д-р Б. Малик от Ирак по време на лекция

Чуждестранни специализанти на
визитация в Кардиологичната клиника
на УМБАЛ „Александровска”

Специализанти в Катедрата по химия
и биохимия
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Успоредно с увеличаване
броя на обучаваните расте и
броят на преподавателите в МУ – София. От 93 през
1934 г., преподавателите стават 363 (69 хабилитирани и
294 асистенти) през 1951/52
г., 697 през 1970/71 г. и 1484
(216 професори, 216 доценти, 770 асистенти и 69 преподаватели) през 2016/17 г.
Старши преподавателката по латински език Ирен
Кръстева на занятие със студенти по фармация

Преподавателите от МУ –
София осъществяват своята
дейност чрез проекти (национални и международни),
финансирани от университетския и националния научен фонд, фондове на Европейския съюз и други научни
фондации. През периода
2008–2010 г. те работят по
286, а през 2012–2015 г. – по
409 научни проекта.
През периода 2012–2015 г.
учените от университета са
автори на 1146 научни публикации и в ранг-листата на
SCOPUS МУ – София изпреварва както другите български, така и редица медицински университети в Европа
и САЩ.
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От 2001 г. Медицинският факултет присъжда ежегодни
награди за значими приноси
в научната и преподавателската дейност в областите
на фундаменталните науки,
хирургията, терапията, педиатрията, на млад учен, за
цялостна дейност и за студентска научна работа.

Лауреати на годишните награди през 2010 г.
От ляво надясно: проф. В. Димитрова, проф. Ел.
Наумова, проф. Н. Лазаров, Камелия Станоева,
проф. Симеон Стойнов, д-р Г. Георгиев

Магистър фармацевт
Б. Пицина
получава наградата
за отличен успех
„Златен Гален”
от ректора на МУ
акад. Ваньо Митев,
2014 г.
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От 2004 г. на патронния
празник на университета
– 7 април, ректорът връчва наградите „Ескулап” за
приноси в развитието на
българското медицинско,
стоматологично и фармацевтично образование и наука
(пръв носител на наградата
е проф. Д. Джеров) и „Панацея” за значими постижения
в преподавателската, научната и експерименталната дейност (пръв носител е
акад. Николай Попов).
На патронния празник на 7 април 2017 г.
ръководствата на МУ – София, на факултетите и
Медицинския колеж поднасят венци на Докторския
паметник

акад. проф.
д-р Николай Попов

Тържествено връчване на университетските награди
Ескулап и Панацея и наградите за приноси в науката на
Медицински факултет по време на патронния празник
на МУ – София – 2017 г.
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Преподавателите, докторантите и студентите от МУ – София са активни участници в
международното научно сътрудничество
в състава на международни изследователски екипи с учени от цял свят, с лекционни
курсове в чужди университети и с приемане
на чужди лектори у нас и пр. Само по програмата Еразъм + през 2017 г. те работят по
70 двустранни споразумения за научно сътрудничество.

На посещение в Катедрата по кожни и
венерически болести, 1960 г.
От ляво надясно:
проф. Валтер Левер – САЩ, проф. Н. Балевска,
д-р Ст. Капнилов, проф. П. Михайлов,
проф. Кр. Балабанов, проф. П. Попхристов

Проф. К. Ф. Шлегел с българските
професори-ортопеди на конгрес в Есен,
Германия, 1977 г.
От ляво надясно: първи ред – Г. Балчев,
Св. Караганчева, Я. Холевич, К. Ф. Шлегел,
Е. Панева-Холевич, Ив. Андреев;
втори ред – М. Ганчев, Д. Джеров, К. Стойчев,
Д. Шойлев, Ст. Банков, Г. Павлов

Проф. А. Сузуки и доц. Иван Ламбев на
Международен симпозиум по фармакология,
Токио, 1993 г.
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Към 2017 г. МУ – София осъществява своята дейност и
на базата на 15 държавни
университетски болници
в София.

УМБАЛ „Св. Иван Рилски”

Кардиологична болница „Св. Екатерина”

УМБАЛ „Св. Анна”
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1942 г.
Към Медицинския факултет
е създаден Зъболекарски
отдел с ръководител проф.
Славчо Давидов. През 1951 г.
отделът прераства в Стоматологичен факултет с декан
проф. Боян Боянов (днес Факултет по дентална медицина
с декан проф. Андон Филчев).
Общият брой на обучаваните студенти е 1212 през
1949/50 г., 881 през 1986/87 г.
и 1324 през 2015/16 г. Расте
и броят на обучаваните чуждестранни студенти: от 71
през 1966/67 г. те стават 184
през 1985/86 г. и 300 през
2013/14 г. От създаването на
факултета до 2013 г. са дипломирани 11 308 зъболекари, от които 893 чужденци
от 63 страни.
От 8 през 1944 г. преподавателите стават 46 през 1951 г.,
93 през 1970 г., 126 през
1986 г. и 130 през 2017 г. (17
професори, 29 доценти и 85
асистенти).

Сградата на Факултета по дентална медицина

През 2017 г. Факултетът по
дентална медицина чества
своя 75-годишен юбилей.

проф. д-р Славчо Давидов

проф. д-р Андон Филчев
Декан на факултета
от 2010 г.

проф. д-р. Боян Боянов
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1942 г.
Създаден е Фармацевтичен отдел към Физико-математическия факултет на Софийския университет, който
през 1951 г. се преобразува
във Фармацевтичен факултет с декан проф. д-р Димитър Далев при новосъздадената Медицинска академия.
Броят на обучаваните студенти расте през годините:
от 52 през 1942/43 г. те стават 579 през 1960/61 г., 628
през 1970/71 г. и 1027 през
2015/16 г. Броят на обучаваните чуждестранни студенти е 64 през 1963/64 г., 128
през 1985/86 г. и 351 през
2015/16 г. Щатните преподаватели са 40 през 1967/68 г.,
82 през 1977/78 г. и 68 (41 хабилитирани и 27 асистенти)
през 2015/16 г.

Сградата на Фармацевтичния факултет

През 2017 г. Факултетът
по фармация чества своя
75-годишен юбилей.

проф. д-р Димитър Далев

проф. д-р Николай Данчев,
декан на факултета
от 2016 г.
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Факултетът по обществено здраве е създаден през 2001 г. с декан проф. д-р Цекомир
Воденичаров на базата на Факултета по сестринско дело към МУ – София, разкрит през
1995 г. Във факултета се обучават студенти
на степен „бакалавър“ по специалностите
обществено здраве и здравен мениджмънт,
управление на здравните грижи, акушерка,
медицинска сестра, трудова медицина и работоспособност, кинезитерапия, лекарски
асистент и на степен „магистър“ по стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност, клинични здравни грижи, медицинска
рехабилитация и балнеология, медицинска
козметика, здравословно и диетично хранене, здравен мениджмънт, управление на
здравните грижи и трудова медицина и работоспособност. Води се и следдипломно
обучение по пет специалности.
Средногодишно във факултета се обучават
около 1500 студенти. Към 2017 г. във ФОЗ работят 122 преподаватели, от които 28 професори, 39 доценти и 55 асистенти и преподаватели. През периода 2010–2016 г. те са
автори на 69 учебници и монографии, на 364
публикации в български и на 190 в чуждестранни издания, на 104 доклади пред научни форуми в страната и на 81 в чужбина и са
участници в над 35 научни проекта, от които
12 международни.

проф. д-р Цекомир
Воденичаров
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От 1997 г. Медицинският колеж „Йорданка Филаретова” е част от структурата на
МУ – София. Колежът е нас
ледник на всички училища
за специалисти по здравни
грижи в София и провежда
обучение на степен „професионален бакалавър“ по
специалностите медицински и рентгенов лаборант,
зъботехник,
рехабилитатор, помощник-фармацевт,
инспектор по обществено
здраве, медицински козметик, масажист (с увредено
зрение) и медико-социални грижи. Общият брой на
обучаваните студенти през
2008 г. е 351, през 2016 г. –
1000, от които 20 чужденци.

Сградата на колежа

От 1997 г. Медицинският колеж „Проф. д-р Иван Митев“,
гр. Враца е в структурата на МУ – София. Той е наследник на
Медицинското училище за фелдшери, създадено през 1951 г.
Директор на колежа от 1996 г. е проф. д-р Пенка Маринова,
а от 2017 г. – доц. д-р Павлинка Добрилова. През учебната
2015/2016 г. в колежа се обучават 418 студенти по специалностите медицинска сестра, акушерка и трудотерапия. Води
се и следдипломно обучение на бакалаври по специалностите „медицинска сестра за социални дейности“ и „консултант
по кърмене и здравословно диетично хранене“.

проф. Вихрен Петков –
директор
на колежа от 2008 г.

доц. д-р Павлинка Добрилова,
директор от 2017 г.
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В навечерието на своята
стогодишнина
Медицинският факултет
разполага с 43 катедри и
клинични центрове.
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Днес обучението на
студентите в Медицински
факултет се
осъществява от
111 професори,
170 доценти,
169 главни асистенти и
401 асистенти.
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В обучението
и практиката се използва
най-съвременна
апаратура и технология.
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Съвременните технологии
и апаратура в помощ на
учебния процес.
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Медицинският
факултет с
поглед към бъдещето.
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