
 

АВТОБИОГРАФИЯ 
 

Лични данни и информация за контакт: 

Име:                                       Dr. med. Стилиян Василев Стоев (пол: мъжки) 

Адрес: за кореспонденция   1715 София, Ж. К. Младост 4, Блок 473 А, вход Г, 

                                               апартамент № 12 

Стац. тел.:                             +359 2 8810987 

Моб. тел.:                             +359 899 519862 

Е- Mail:                                 stilianstoeff@yahoo.com 

                                              stoeff@medfac.acad.bg 

Рождена дата:                       01. 08. 1948 

Рождено място:                    София 

Националност:                     Българин 

Семейно положение:          Женен с дъщеря на 36 години. 

Образование:                       1955- 1960 Основно училище в гр. София 

                                              1961- 1968 Гимназия в Германия (град Мюлхаузен): 

                                              1. Природо-математическо направление с английски  

                                              и руски език (матура) и включително  

                                              2. Професионално образование (специалност фина  

                                              механика). 

                                              1968- 1973 Висше образование в Медицински  

                                              факултет София (Държавен изпит 1973 г.). 

                                              1978 Курс по педагогика (университетско ниво). 

                                              1983 Курс по английски език за напреднали. 

                                              2010 Курс по английски език (вкл.усвояване на                

                                               професионална терминолгия)- равнище B2.                     

Професионално развитие:  1974- 1975 Практикуване – Вътрешни болести в  

                                              болниците на градовете Ямбол и Самоков. 

                                              От 1975 г. до днес асистент по биофизика при  

                                              Катедра медицинска физика и биофизика на 

                                          МедицинскиФакултет, Медицински университет София 

 

                                              Участие в преподаването по биофизика α(с български  

                                              и английски език) и в научни изследвания β. 

                                              1982 и 1990 Специализация в Германия γ(в  

                                              градовете Йена и Рощок) 

. 

Владеене на езици*:            Майчин език- Български 

Разбиране Разговор Писане 

              Слушане 
 

 
Английски     C1 
 
Немски          C2 
 
Руски             C1 

Четене 
 

 
               C2 
 
               C2 
 
               C2 

Участие в разговор 
 

 
               C2 
 
               C2 
 
               B2 

Самостоятелно 
устно изложение 

 
               C2 
 
               C2 
 
               B2 

 
 

 
               C2 
 
               C2 
 
               B2 

*Оценка според единните европейски критерии за познания по езици. 
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mailto:stoeff@medfac.acad.bg


Работа с компютър:             MS Word, MS Excel, Power Point, специализирани  

                                               статистически програми и Internet – умения на  

                                               средно професионално ниво. 

 

Реализирана научна               Признати изобретения (2); рационализации (3); 

дейност:                                   научни проекти (3) вкл. научно ръководство и при 

                                                 участие на студенти; участия в национални и 

                                                 международни форуми (108); публикации относно 

                                                 преподаването (5)  и научните изследвания (60)  

                                                 (преобладаващо на български и английски език). 

 

 

 

α  Преодавателска дейност:   Лабораторни упражнения и семинари по                                               

                                                  биофизика (43 години). 

                                                  Съавтор в упътвания за лабораторни упражнения     

                                                  (I, II и III-то служебно издание), ръководство за 

                                                   лабораторни упражнения по биофизика (1986 г.) и 

                                                   протоколна тетрадка  по биофизика (1988 г.). 

 

 

β  Научна дейност:                  Научни интереси- разработка на приспособления  

                                                   за изследователска апаратура и иновативни  

                                                   методики; изследвания за молекулни и клетъчно- 

                                                   мембранни промени  в патологията на сърдечно- 

                                                   съдовите заболявания. 

                                                   Отпечатани научни трудове у нас (38) и в  

                                                   чужбина (22 ). 

                                                    Участия у нас (26) и в международни прояви(82). 

                                                    Ръководител на студентска научна дейност. 

   Член на :                               Българското дружество по биореология  

                                                 (теоретична, експериментална и клинична). 

                                                  Българското дружество по биомедицинска  

                                                  физика и инжинерство.  

 

γ  Специализации                   В университета на гр. Росток в Катедрата по  

    в Германия:                          вътрешни болести; Биоинжинерна еденица  

                                                   (подразделение биофизика); Приложна  

                                                   лаборатория за разработване на нови  

 лабораторни техники- през 1982 и 1990 година. 

                                                     В университета на гр. Йена; Институт по 

 Имунология- през 1982 година. 

 

 

 

Списък на основни публикации свързани с изследователското направление 

„сърдечно-съдови заболявания” 

http://medfac.mu-sofia.com/kfb/sites/default/files/cv/Publication_MFBF_Stilian%20Stoeff.pdf
http://medfac.mu-sofia.com/kfb/sites/default/files/cv/Publication_MFBF_Stilian%20Stoeff.pdf

