
 

 

 

Д-р Теодора Георгиева Кирякова, дм е родена 

на 24.07.1985г., в гр. София. През 2004г. завършва с 

пълно отличие основното си образование в 22 СОУ 

„Георги С. Раковски” гр. София, с профил „Испански 

език”. По време на обучението си, на базата   на 

отличен успех и постижения в овладяването на езика 

получава стипендия от Министерството на 

образованието, културата и спорта на Кралство 

Испания.  През  2010г. д-р Kирякова завършва 

обучението си по  „Медицина”  в  Медицински университет -  София, като е удостоена с 

грамоти за отличен успех и високи постижения  в овладяването на медицинската наука и 

практиката от Медицински Университет -  София и Български лекарски съюз. След 

спечелен конкурс месец ноември  2011г.,  започва работа като асистент в Катедра по 

Съдебна  медицина  и  деонтлогия  (КСМД) при МФ-МУ-София, където преподава на 

студенти по медицина и дентална медицина, както на български, така и на английски 

език. През май  2015г.  придобива  професионална квалификация „Здравен мениджър” и 

образователно- квалификационна степен „Магистър” по магистърска програма 

„Обществено здраве и Здравен мениджмънт” към Факултета по обществено здраве, при 

МУ-София. През юли 2015г. успешно защитава дисертационен труд в областта на 

съдебномедицинската  токсикология, с ръководител проф. д-р Станислав Христов, дм, и 

научни консултанти доц. д-р Александър Александров, дм и проф. д-р Адриан Палов, 

дмн, като придобива образователна и научна степен "Доктор". През месец декември 

същата година след успешно положен държавен изпит придобива специалност „съдебна  

медицина”.  От април 2016г. след издържан конкурс д-р Кирякова става главен асистент в 

КСМД. Нейните цели в своята преподавателска дейност са постигане на единство между 

преподаването и управлението на познавателните и практически дейности  на  

студентите, като стимулира личната инициативност и отговорност в бъдещите лекари. 

Привърженик е на иновативните подходи за активно усвояване  на  знания  и  

практически умения. Д-р Кирякова отлично  владее английски  и испански език.  Член е 

на Български лекарски съюз, Българско дружество по съдебна медицина и деонтология, 

Българско дружество по патология, Българско анатомично дружество, Българско 

дружество по съдебна медицина, Асоциация на тъканните банки в България, Младежко 

научно дружество "Aсклепий". Извършва активна доброволческа дейност  към 



Българския  червен кръст. От 2016г. е сертифициран координатор по тъканно донорство  

и експлантатор по програма за тъканно донорство към „Тъканна банка Остеоцентър- 

България“. От 2018г. е отговорник на серологичната лабораторията в КСМД. Д-р  

Теодора Кирякова има интереси в областта на съдебната токсикология, съдебната 

травматология, биотрасология и серология, като е автор и  съавтор  на  множество  

научни разработки в български и чуждестранни издания, ежегодно активно участва в 

национални и международни конгреси и конференции. 


