
 

 

 

 

Д-р Илина Любомирова Брайнова-Мичич, 

дм е родена на 06.07.1985г., в гр.  София. През 

2004 - завършва ПМГ "Васил Друмев", гр. Велико 

Търново с  пълно  отличие. В последната си 

гимназиална година получава студентски  права  

за  специалност "химия" без явяване на кандидат-

студенстки изпит в СУ, след спечелено трето 

място на Национално състезание по химия и 

шесто място  на  Олимпиада  по  химия, 

национален кръг. През 2010г. д-р Мичич завършва медицина  в  МУ-  София.  През м. 

ноември, 2011г. след конкурс започва работа като асистент в КСМД. През юни 2015г., 

след успешно защитен дисертационен труд в областта на съдебномедицинската 

токсикология, под ръководството на проф. д-р Станислав Христов, дм придобива ОНС 

"доктор". През м. декември същата година след успешно положен държавен изпит 

придобива специалност „съдебна медицина”. От април 2016г. д-р Мичич е главен 

асистент в КСМД. Д-р Илина Мичич има широки интереси в научния спектър на 

съдебната медицина, с научни разработки в областта на съдебномедицинската 

токсикология, съдебномедицинската травматология, насилие над деца.  Работи успешно  

в мултидисциплинарни екипи със специалисти по патология, анатомия,  хирургия,  

химия. През 2013г. е назначена за отговорник на хистологичната лаборатория при  

КСМД. От 2014 година активно работи по проблематиката на насилие  над деца, участва  

в разработки на нови подходи и препоръки за работа в екип с Института по социални 

дейности и практики. През 2017г. издава монографичен труд с практически насоки за 

лекари, които работят с деца - жертви на насилие. През 2018г.  води  избираем  

студентски модул по същата проблематика с рекордна посещаемост - над 100 студенти. 

Владее английски език. Член е на Български лекарски съюз, Българско дружество по 

съдебна медицина и деонтология, Българско дружество по патология, Българско 

дружество по анатомия, Българско дружество по токсикология. Като преподавател, д-р 

Мичич е привърженик на либералния подход на партньорство, с възпитаване на висока 

лична  отговорност в бъдещите лекари и постигане на вътрешна мотивация в студентите  

в хода на учебния процес. Привърженик на иновативните подходи в практиката и 

обучителния процес, с активно практическо участие на студентите. 


