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Доцент д-р Тодор Александров Попов, дм 
доцент към Клиничен център по алергология, Медицински университет, София 

 

 

 

Завършено средно образование: 

     114 английска езикова гимназия през 1970 г, с отличен успех 

 

Военна повинност: 

    1970/72 г 

 

Висше образование:        Медицинска академия в София - 1972/78г,  

    Отличен успех от семестриалните и държавни изпити 

 

Назначения в здравната мрежа: 

   - ординатор в Окръжна болница - Враца: 1978 - 1980г. 

   - Клиничен център по алергология: от 1980г. 

 

Академична кариера: 

   - научен сътрудник ІІІ степен: 1980-1985 

   - научен сътрудник ІІ степен:  1985-1991 

   - научен сътрудник І степен:  1991-1997 

   - доцент: от 1997 (Свидетелство №18918) 

 

Звание:  

"Кандидат на медицинските науки" (1991), според новия закон за 

Висшето образование, § 7 e § 19, ДВ 112 от 27.12.95: "доктор" (Диплома 

№20882) 

 

Признати специалности: 

   - Вътрешни болести (1984) 

   - Алергология (1991) 

 

Други форми на следдипломна квалификация: 

- 3-месечна специализация по пулмология, финансирана от 

Германската служба за академичен обмен (DГГD) във Фрайбург, 

Германия (1987) 

- Работа като гостуващ учен в университета “McMaster” в Хамилтон, 

Канада (1992-1994) 

    Завършени курсове по време на престоя в Хамилтон:  

- ”Основи на Клиничната епидемиология” 07-08.1992 

- ”Увод в биостатистиката” 09-12.1992 

- ”Биостатистика в клиничната епидемиология” 01-04.1993 

- ”Изследователски методи в здравните науки” 09-12.1993 

 

Членство в научни организации: 

 Международни: 

  INTERASMA – президент; 

  Световна алергологична организация – член на директорския борд; 
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  Алергичен ринит и астма (ARIA) – член на съвета; 

  Американски колеж по алергология, астма и имунология (ACAAI) – почетен 

международен член; 

  Полско общество по алергология и имунология – почетен член. 

 National: 

  Съюз на научните медицински дружества –председател; 

  Българско научно дружество по алергология  - секретар; 

  Асоциация „Астма”  - президент;  

  Българско дружество по белодробни болести; 

  Български антарктически институт. 

 

Научни интереси:  

- диагноза и лечение на бронхиалната астма 

- аспиринова чувствителност 

- неинвазивни методи да оценка на възпалението на дихателните 

пътища; 

- измерване на проходимостта на дихателните пътища, степента на 

бронхиалната реактивност, прага на кашличния рефлекс 

- планиране на клинични проучвания и статистически анализ 

 

Публикации:    50 оригинални статии 

    57 резюмета в рецензирани списания 

   5 участия в монографии 

 

Развойно-техническа дейност: 

Въвеждане на методиките за изследване на бронхиалната реактивност, 

кашличен праг, аспиринова чувствителност, индукция и изследване на 

храчка и поддръжка на устройствата, използвани за осъществяването 

им; обучение на средния медицински персонал за работа с тях 

 

Работни езици: 

   английски, немски, френски, руски, испански, гръцки 

 

 

 

Адрес и телефони за връзка: 

       

 Клиничен Център по алергология    

 ул. Св. Георги Софийски 1     

 1431 София        

 тeл. (02) 9230397, факс 9230715 

 е-поща: tedpop@rtb-mu.com или ted.popov@gmail.com 

 

 

София, октомври 2006 
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