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Трудов стаж и заемани длъжности 

 Работи в Катедрата по медицинска генетика, София от 1970 г. като: 

асистент, 1970 - 1984 г.; гл. асистент, 1984 - 1989 г.; доцент от 1989-2012; 

професор от 2012 г.; 

 Ръководител на Катедрата по медицинска генетика в периода 1989 - 2000 г. 

     Образование и обучение 

 Средно образование –политехническа гимназия “Георги Измирлиев”, 

гр.Горна Оряховица-1963 г. 

 Висше образование – медицина, Висш медицински  институт,София,1969 г. 

 Научна степен д.м. получена в 1984 г. с дисертационен труд в областта на 

популационната генетика. 

 Придобита специалност по медицинска генетика в 1984 г. 

 Специализация по медицинска генетика във Франция, Париж, 1981-1982 г. 

със стипендия на френското правителство. 

 Специализация по медицинска генетика в Германия, Фрайбург, 1994 г. със 

стипендия от Европейската общност. 

 Специализация  във Финландия, Хелзинки, International Clearinghouse for 

Birth Defects Monitoring Systems, 1994 г. 

      Преподавателска дейност 

 Лектор по медицинска генетика на студенти и специализанти в Медицинския 

и Фармацевтичния факултет, ФОЗ и Медицинския колеж, Враца - МУ  София, 

 Лектор по медицинска генетика на студенти  от Медицинския факултет на 

Тракийския университет - Ст. Загора. 

 Лектор по медицинска генетика на студенти по специалността специална 

педагогика и логопедия към ФНПП на Софийския университет. 

 Изготвил е учебни програми по медицинска генетика за студентите от  МФ, 

ФФ, медицинските колежи и за студентите по специална педагогика и 

логопедия. 

 Ръководство на 1 докторант, 5 дипломанти и 8 специализанти. 



     

 Научна и научно-организационна активност 

 Основни научни интереси в областта на мутагенезата и антимутагенезата, 

генетичния мониторинг, клиничната генетика и цитогенетика, наследствените 

имунодефицити и медико-генетичното консултиране. 

 Реализирани повече от 70 публикации в наши и международни списания и 

над 80 участия в наши и международни конгреси. 

 Автор и съавтор на 4 монографии и 5 учебника и учебни ръководства за 

студенти и лекари. 

 Участие като изследовател/ръководител на 10 научно-изследователски 

проекта-  национални и  международни. 

 Изготвя възложени рецензии и експертни становища по научни проекти, 

кандидатстващи за грантово финансиране от МОНМ и Медицинските 

университети – София, Плевен и Ст. Загора. 

 Участие в научни журита за защита на дисертации и избор на академични 

длъжности. 

 Национален консултант по медицинска генетика на Министерството на 

здравеопазването в периода 1989 – 2008 г. 

 Участие в разработването на национални програми за профилактика на 

наследствените заболявания и стандарт по медицинска генетика. 

 Членство в научни дружества- член на Българското дружество по медицинска 

генетика от 1970 г., гл. секретар на дружеството в периода 1981 - 1990 г., зам. 

председател на дружеството в периода 1990 - 2000 г. и председател на 

дружеството от 2000 г. до 2012 г.; член на Балканската асоциация по човешка 

генетика от 1994 г.; член на Европейското дружество по имунодефицити от 

1995 г.; член на Европейската асоциация по цитогенетика от 1997 г.; 

 Участие в редколегии на научни списания - Balkan Journal of Medical Genetics; 

Генетика и селекция, БАН; 

  Поканен лектор на международни научни конгреси: 2nd Balkan Meeting on 

Human Genetics, 3-6.9.1996 Istanbul,Turkey; XXth Annual Meeting of EMSI, 

Environmental mutagens, carcinogens and   pollutants-low level exposures and 

biological effects, 6-8.02.1997, Hyderabad,  India; Workshop on biomarkers in 

monitoring of occupational and environmental  exposure to organic genotoxic 

substances, 23-24.10.1997, Ustron, Poland; 18
th

 International Congress of Genetics, 

10-15.08.1998, Beijing, China; Habei Unated Medical University,16.08.1998, 

Tangshan, China;  IMPACT and AIDIT Meeting, 28-30.11.2006, Szczecin, Poland; 

8th Balkan Meeting on Human Genetics, 14-17.05.2009,Cavtat-Dubrovnik,  

Croatia; 9
th

 Balkan Meeting of Human Genetics, 15-17.09.2011, Timisoara, 

Romania; 10
th

 Balkan meeting  of Human Genetics and 2
nd

 Alpe Adria  Meeting of 

Human Genetics 10-12.10.2013, Bled, Slovenia; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


