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Образование: 

 Специалност по физиология, 1982. 

 Висше медицинско образование, Медицинска академия – София, 1973 . 

Професионално израстване: 

 Асистент в Катедра по физиология, Медицинска академия, 1974 

 Старши асистент в Катедра по физиология, Медицинска академия, 1984 

 Главен асистент в Катедра по физиология, Медицинска академия , 1988 

Специализации: 

 Превантивна медицина в Тихоокеански Здравен Център, Калифорния , САЩ, 

2001 

Преподавателска дейност 

От 1974 – практически занятия по физиология със студенти по медицина, стоматология 

и фармация. 

От 1990 – лекционен курс по физиология в Медицинския колеж на Медицински 

Университет 



От 2002 – лекции по биология на кандидат-студенти за Медицински Университет 

От 2002 – лекционен курс по физиология на чуждестранни студенти – подготовка за 

обучение в Мед. Университет София 

2006 – лекции в медицински колеж Враца, специалност медицинска козметика 

Научно-изследователска дейност 

Хормонална и вегетативна регулация на бъбречната екскреторна функция и водно-

електролитната хомеостаза; Предсърден натриуретичен пептид, ендотелин и азотен 

оксид – централни и периферни ефекти; 

Участие в 3 проект а , финансирани от НС “НИ” при МОН: “Роля на сино-каротидната 

рефлексогенна зона в контрола на екскреторната и инкреторната бъбречна функция” 

“Участие на съдови ендотелни фактори в нервната и хуморална регулация на 

бъбречните функции” 

“Значение на ендотелините и бъбречните нерви за регулацията на бъбречната 

екскреторна функция и вариабилността на артериалното налягане при хипертония” 

Участие в 1 международен проект “Предсърдния натриуретичен пептид като регулатор 

на артериалното налягане, обемната и водно-солева хомеостаза” 
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Българско дружество по физиологични науки 

Български лекарски съюз 
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