
  

 

 

CV НА ДОЦ. Д-Р АСЕН РОМАНОВ АЛЕКСИЕВ, ДМ (към 

30.10.2008): Завършва Висше образование през 1988 г. в МУ-София. 

Работи като участъков лекар в Своге (1988-90). От 1990 до 1994 г. е 

редовен аспирант в Националния център по физикална медицина и 

рехабилитация - София. Защитава кандидатска дисертация през 1994 г. 

Специализира в САЩ (1994-97 г.). От 1997 г. работи в Катедрата по 

физикална медицина и рехабилитация към МУ-София. За една година е 

престепенуван до "Главен асистент". През 2004-2005 е хоноруван 

Доцент към Медицински колеж "Й. Филаретова" на МУ-София. От 

2007 е хабилитиран като Доцент в Катедрата по ФМР на МУ-София, 

база УМБАЛ “Александровска”. Има следните специалности: 1) 

Основна специалност "Физикална и рехабилитационна медицина", 2) 

Две втори специалности а) "Превод на медицинска литература - 

Английски език" и б) "Научна медицинска информация"към Факултета 

по обществени професии на МУ-София. Владее отлично английски език, както и писмено и 

говоримо руски език. Завършва редица високо-специализирани курсове в САЩ и България по 

електромиография, клинична биомеханика, неврофизиология, мануална терапия, лазертерапия и 

др. Носител е на 8 международни награди, от които най-престижните са: 1)"Наградата на 

Виена’95" в областта на физикалната медицина и рехабилитация и 2) "Наградата Акромед’95" 

на интернационалното дружество за изследвания в областта на гръбначния стълб (ISSLS). От 

1994 г. е рецензент към американското списание "Spine" с 41 рецензии досега. След 2003 г. 

научната му биография се публикува в най-престижни международни библиографски издания: 

1) Marquis Who'sWho, 2) Madison Who's Who, 3) International Biographic Centre (IBC)-Cambridge, 

4) "2000 Outstanding Intellectuals of the 21st Century”, 5) “Outstanding Scientist of the 21st Century – 

Inaugural Edition”, 6) “The Cambridge Bluebook of Foremost International Scientists”, 7) 

“International Health Professional of the Year”; 8) “International Scientist of the Year”. Членува в 2 

Български дружества: Асоциация по Физикална и рехабилитационна медицина и Дружество по 

ЕЕГ, ЕМГ и Клинична Неврофизиология и 8 международни дружества: International Federation of 

Manual Medicine; International Federation of Clinical Neurophysiology; International Society for 

Physical Medicine; European Spine Society; International Society for the Study of the Lumbar Spine; 

New York Academy of Sciences (почетен сертификат); American Association for Advancement of 

Science (почетен сертификат). НАУЧНА ДЕЙНОСТ – общо 101 публикации: 1 дисертация, 1 

изобретение, 3 рационализации, 4 участия в монографии, специализирани книги и ръководства 

(от които едно в САЩ и три в България); 42 статии в пълен текст (от които 23 в чужбина и 19 в 

България); 50 резюмета в сборници и списания (от които 28 в САЩ, Европа, Африка и Азия и 

22 в България). Сумарен импакт фактор - 11,035. Цитиран е общо 223 пъти (214 в чуждестранни 

и 9 в Български източници), както следва: в 1 интернационален стандарт, в 22 дисертации, в 23 

монографии, специализирани книги и ръководства, в 173 списания, и в 4 научни форуми в 

чужбина. ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ в чужбина - изнася лекции по мануална медицина 

и електромиография в университета на Айова-САЩ; преподава курсове по мануална терапия в 

Бахрейн и Йордания на физиотерапевти от Бахрейн, Йордания, Индия, Катар, Кувейт, Иран, 

Ирак и др. Преподавателска дейност в България - лекции и упражнения на студенти и 

специализиращи лекари в МУ - София, както и в медицинския колеж към МУ - София. Освен на 

български език, преподава физикална терапия и рехабилитация и на английски език за 

английско-говорящи студенти по медицина в МФ на МУ-София. Към отдел след-дипломно 

обучение на МУ-София провежда курсове по: "електромиография" и "постизометрична 

релаксация", и участва в курсове “мануална терапия”, "електродиагностика и 

електростимулации", "физиотерапия за общопрактикуващи лекари", "основен курс - обща и 

специална част" др. Участва в обучението на 17 докторанти от различни националности в САЩ, 

както и на 3-ма докторанти в България (един от Йордания и двама от България). 



 2 

АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ: 1) Организира следдипломното обучение в Катедрата; 2) 

От 1997 г. е секретар на Катедрения съвет; 3) Участвал е в ръководството на дружеството по 

физикална медицина и рехабилитация; 4) Организира мултимедийното обучение в Катедрата; 5) 

Участва в създаването на изпитни тестове на Катедрата; 6) Участва при издаването на 

ръководство "Практическа физиотерапия" под ред. на М. Рязкова в разделите "Ортопедични 

заболявания", "Травматологични заболявания на опорно-двигателния апарат" и 

"Ревматологични заболявания". 7) Участва в тематични колегиуми в Клиничния център по 

физикална медицина и рехабилитация на УМБАЛ "Александровска" и тематични клинични 

срещи в Клиниката по детски болести на УМБАЛ "Александровска", където е консултант. 

ЛЕЧЕБНА И ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ 1) Доболнична дейност: Консултативни прегледи и 

лечение по допълнителен договор с Медицински център на "Александровска" болница, 

включващ здравно-осигурени лица или свободен пием. 2) Болнична дейност в УМБАЛ 

"Александровска": Консултант по физиотерапия и рехабилитация към I-ва Хирургия с 

реанимация, Урологични клиники с реанимации и Клиника по детски болести с реанимация; 

Консултант по заместване към: II-ра Хирургия с реанимация, Нефрологично-трансплантационна 

клиника с реанимация и Кардиологична клиника с интензивно отделение; Консултант по време 

на дежурства (освен към гореописаните) и по заместване: Клиника по хематология с диспансер, 

Клиника по ендокринология със сектор по остеопороза, Клиничен център по алергология и 

клинична имунология, Клиника по пулмология, Клиника по кардиология, Клиника по гастро-

ентерология. 

 

 


