
ГОДИШНИ НАГРАДИ ЗА НАУКА НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

И ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКИ 

УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ 

На 06.04.2017 г., в навечерието на Международния ден на здравето –          7 април, 

Медицински университет - София и Медицински факултет при МУ-София 

проведоха тържествено честване на Патронния празник на МУ-София в 

Националния музикален театър. 

Официални гости на празника бяха: проф. Николай Денков, Министър на 

образованието и науката; проф. Любен Тотев, Ректор на Минно-геоложкия 

университет „Св. Иван Рилски“ и Председател на Съвета на ректорите; доц. д-р 

Атанас Кундурджиев, Заместник-министър на здравеопазването.  

Поздравления по случай Международния ден на здравето и Патронния празник на 

МУ-София поднесоха: Румен Радев, Президент на Република България; проф. Огнян 

Герджиков, Министър-председател на Република България; д-р Илко Семерджиев, 

Министър на здравеопазването; акад. Юлиан Ревалски, председател на БАН; д-р 

Венцислав Грозев, председател на УС на БЛС е др.  

Ръководствата на Медицински факултет и Медицински университет-София връчиха 

ежегодните награди за високи постижения в научноизследователската и 

преподавателска дейност и почетните отличия на университета.  

Награда в областта на фундаменталните науки на името на            

АКАД. Д-Р ДИМИТЪР ОРАХОВАЦ  

Акад. д-р Димитър Ораховац е завършил медицина в Мюнхен и е специализирал в 

Кембридж. Декан на Софийския медицински факултет (1932-34, 1939-41, 1943-45), 

Ректор на Софийския университет (1945-47), редовен член на БАН (1946), Научен 

секретар на БАН (1949-53), Директор на Института по експериментална медицина 

(Институт по физиология) при БАН (1951-63). 

Наградата се присъжда на  Проф. д-р Бойчо Василев Ланджов, дм, Катедра по 

анатомия, хистология и ембриология. Наградата връчи            Чл. кор. проф. д-р 

Иван Митов, дмн - Декан на МФ при МУ-София. 



 

Награда в областта на хирургическите науки на името на                             

ПРОФ. Д-Р ПАРАШКЕВ СТОЯНОВ 

Проф. д-р Парашкев Стоянов е един от основоположниците на българската 

хирургична школа. Учи медицина в Букурещ, Париж и Женева, дипломира се във 

Вюрцбург (1895) и специализира в най-престижните хирургически клиники във 

Франция, Швейцария, Англия и Русия (1897-1900). Един от основателите на 

Медицинския факултет в София през 1918г. Ръководител на сформираната от него 

Катедра по пропедевтика на хирургичните болести и оперативна медицина (1920-

40).  

Наградата се присъжда на проф. д-р Пламен Славов Кинов, дмн, Катедра по 

ортопедия и травматология. Наградата връчи доц. д-р Димитър Буланов, дм - 

Заместник Декан по учебната дейност МФ при МУ-София. 



 

Награда в областта на терапевтичните науки на името на                           

ПРОФ. Д-Р КОНСТАНТИН ЧИЛОВ   

Проф. д-р Константин Чилов е известен лекар интернист с голям научен авторитет 

сред медицинската общественост в България и чужбина. Завършил Виенския 

медицински факултет (1925); специализирал  в Хале, Фрайбург и Виена. Директор 

на  Първа вътрешна клиника през 1940 г. През 1948 г. избран за чл. кореспондент на 

БАН. Автор на над 200 научни труда, на “Вътрешни болести” в 2 тома (1946), 

“Клинични наблюдения” в 3 тома. Член на Дружеството на интернистите в 

Германия, председател на Българското дружество на интернистите (1940-49).   

Наградата се присъжда на проф. д-р Борис Илиев Богов, дм, Катедра по вътрешни 

болести. Наградата връчи проф. д-р Борислав Владимиров, дм - Заместник Декан 

по следдипломно обучение МФ при МУ-София. 

 

Награда за млад учен под 35 години в областта на фундаменталните 

и клиничните науки на името на АКАД. Д-Р АСЕН ХАДЖИОЛОВ   

Акад. Д-р Асен Хаджиолов е изтъкнат хистолог и ембриолог.  Завършил медицина в 

София (1926). Специализирал в Париж, Лион, Берлин, Копенхаген и Стокхолм. 

Защитил докторска дисертация по естествени науки в Лионския университет (1929). 

Ръководител на катедрата по хистология и ембриология към Медицинския факултет 

в София. Избран за член-кореспондент на БАН през 1947г. и за академик през 1952г.  



Две награди за млад учен се присъждат на:  

Д-р Румяна Бойкова Димова - Драганова, дм, Клиничен център по 

ендокринология и геронтология и  

Д-р Елена Росенова Арабаджиева, дм, Катедра по обща и оперативна хирургия 

Наградите връчи проф. д-р Цветалина Танкова, дмн - Заместник Декан по 

научната дейност МФ при МУ-София.  

 

 



Студентска награда за активно участие в научната дейност на 

името на ПРОФ.  АСЕН ЗЛАТАРОВ  

Проф. Асен Златаров е български учен и общественик, основоположник на 

биохимията в България.  Следва химия в Женевския университет (1904-07). Доктор 

по  химия и физика в Гренобълския университет (1908). Специализирал в Мюнхен 

(1909-1910). Професор в Софийския университет (1924). 

Студентската награда на името на Проф. Асен Златаров за активно участие в 

научната и изследователската дейност се присъди на Виктория Георгиева 

Георгиева, студентка по медицина в VI курс. Наградата връчи проф. д-р Силви 

Георгиев, дм - Заместник Декан по учебната дейност чуждестранни студенти 

МФ при МУ-София. 

 

Обща снимка на наградените и Ръководството на МФ? 

Ректорът на МУ-София - проф. д-р Виктор Златков връчи почетните отличия 

на Медицински университет-София за 2016 г., както следва: 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/1904
http://bg.wikipedia.org/wiki/1907
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/1909
http://bg.wikipedia.org/wiki/1910
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82


 

 

Почетен знак “AESCULAPIUS” (Signum Laudis І степен), за принос в 

развитието на големи заслуги в развитието на българското медицинско 

образование, наука и практика на  

ПРОФ. Д-Р РАДОМИР ЛЮБОМИРОВ УГРИНОВ, ДМ, ДМН  

 

Награден знак „PANACEA златна” за значими постижения в 

преподавателската, научната, и експертна дейности в:  

 В медико-клинична  област на ПРОФ. Д-Р ХРИСТИНА ЛАЗАРОВА 

ПОПОВА, ДМ  

 В медико-биологична област на ДОЦ. Д-Р ВЛАДИМИР 

КОСТАДИНОВ НЕЙЧЕВ, ДБ  

 В медико-биологична област на ПРОФ. АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ 

ЗЛАТКОВ, ДФ 

 В медико-социална област на ПРОФ. Д-Р АНЖЕЛИКА СПАСОВА 

ВЕЛКОВА-МОНОВА, ДМН 
 

Награден знак “SIGNUM LAUDIS” (ІІ степен) на лента, за особени приноси в 

развитието на МУ - София на 

 ДОЦ. Д-Р САШО ГЕОРГИЕВ БОНЕВ, ДМ – МФ 

 ПРОФ. МИЛЕН ВЕНЦИСЛАВОВ ДИМИТРОВ, ДФ – ФФ  

 


