
Професор д-р Савина Петрова Хаджидекова, дм 

 

Проф. д-р Савина Петрова Хаджидекова, дм е родена през 1975 г. Завършила е Езикова 

гимназия „Пловдив“ в гр. Пловдив през 1994 г. и продължава образованието си в 

Медицински университет – София, където през 2000 г. се дипломира с отличен успех като 

магистър по медицина. Целият й трудов стаж е в Катедрата по „Mедицинска генетика“ на 

МУ-София, където последователно заема позициите „асистент“ (2001-2007 г.), „старши 

асистент“ (2007- 2011 г.), „главен асистент“ (2011-2014 г.), доцент (2014-2018 г.), а през 

2012 г. е избрана за главен административен асистент. От 2018 г. е професор към Катедра 

по „Медицинска генетика“, МУ-София, което я прави най-младият професор по 

медицинска генетика в България.  

От 2020 г. проф. Хаджидекова е ръководител на Катедрата по „Медицинска генетика“. 

Проф. Хаджидекова има специалност по медицинска генетика от 2007 г. През 2011 г. 

придобива образователна и научна степен „Доктор по медицина“ с научна специалност 

„Генетика“ въз основа на защитен дисертационен труд на тема „Микроструктурни геномни 

аберации при пациенти с вродени малформации” под ръководството на чл.кор. проф д-р 

Драга Тончева. В годините на формирането й като преподавател и изследовател е 

преминала редица квалификационни курсове и специализации: курс по ”Акредитация за 

предимплатационна генетична диагностика”, Лондон, 2010 г.; BlueGnome, Great Sheford по 

“ДНК микрочип тренираща програма”, Кеймбридж, 2010 г.; “Провеждане и анализ на 

високорезолютивни array CGH екперименти с клинични човешки проби”, Валдброн, 

Германия, 2013 г. Носител е на награда за най-добър постер на млад учен на 5-th Xenobiotic 

Metabolism and Toxicity Workshop of Balkan Countries, 2002 г., Румъния. Владее писмено и 

говоримо английски и немски език. 

Проф. Хаджидекова е член на Управителния съвет на Българското дружество по генетика 

и геномика на човека; на Европейското дружество по човешка генетика; на Факултетния 

съвет на Медицински факултет, МУ-София; на Академичния съвет на МУ-София, на 



Държавната изпитна комисия по присъждане на специалност по медицинска генетика, на 

Експертния съвет по специалността „Медицинска генетика“ към Министерство на 

здравеопазването и външен експерт към НЗОК, Член на експертна комисия към МЗ по 

Наредба 26  

 Курсов ръководител е на студенти по медицина трети курс с преподаване на английски 

език.  

Генетичен консултант е към МБАЛ „Надежда“ и завеждащ „Генетична лаборатория“ към 

същата болница, в която за първи път в България през 2008 г. се въвежда 

предимплантационното тестване на ембриони за хромозомни и моногенни болести. 

Научна и преподавателска дейност  

Проф. Савина Хаджидекова има участие като ръководител или съизследовател в 20 научни 

проекта – един международeн и 19 национални. Има над 100 оригинални публикации, със 

забелязани повече от 150 цитирания в научните бази данни Scopus и Web of Science. 

Основните научни направления в публикациите на проф. Хаджидекова са в областите: 

генерализирани разстройства на развитието, интелектуална недостатъчност, вродени 

аномалии, социално значими болести, онкогеномика и генетика на репродукцията и 

инфертилитета. 

Проф. Хаджидекова е поканен лектор в 7 международни и национални форума и е участвала 

с над 40 постерни презентации с публикувани резюмета в конгреси, конференции и 

симпозиуми от международни научни прояви.  

Автор е на 7 глави от монографии, съавтор в 23 глави от учебници и ръководства на 

български и английски език. Съвместно с чл. кор. проф д-р Драга Тончева е редактор на 

учебник „Медицинска генетика и геномика“, „Практическо ръководство по Медицинска 

генетика за студенти по медицина“ и „Practical course in Medical Genetics for Medical 

Students”. 

Под нейно ръководство са защитили дисертации трима докторанта, а понастоящем е 

ръководител на двама. 

Проф. Хаджидекова води пълен лекционен курс и упражнения по Медицинска генетика на 

студенти по медицина и фармация на български и английски език. През 2020 г. е избрана с 

гласовете на студентите за любим преподавател в областта на медико-биологичните науки. 

Диагностично-лечебна дейност  

Професионалните й компетенции и умения са в областите на медико-генетичното 

консултиране, генетика на репродукцията и инфертилитета, онкогенетиката, 

интелектуалната недостатъчност, вродените аномалии и в диагностични анализи като 

кариотипиране, геномни анализи, пренатална диагностика, предимплантационни генетични 

тестове и др. 

  



Prof. Dr. Savina Petrova Hadjidekova, MD, PhD 

 

Prof. Dr. Savina Petrova Hadjidekova, MD, PhD was born in 1975. She graduated from the 

Language School "Plovdiv" in Plovdiv in 1994 and continued her education at the Medical 

University of Sofia, where in 2000 she graduated with with excellent diploma as a master of 

science. Her entire work experience is in the Department of Medical Genetics of MU of Sofia, 

where she successively holds the positions of "assistant professor" (2001-2007), "senior assistant 

professor" (2007-2011), "senior assistant professor" (2011-2014), associate professor (2014-

2018), and in 2012 she was elected senior administrative assistant professor. Since 2018 she has 

been a professor at the Department of Medical Genetics, MU of Sofia, which makes her the 

youngest professor of medical genetics in Bulgaria. 

Since 2020, Prof. Hadjidekova has been elected as Head of the Department of Medical Genetics. 

Prof. Hadjidekova has a specialty in medical genetics since 2007. In 2011 she obtained an 

educational and scientific degree PhD "Doctor of Medicine" based on a dissertation on 

"Microstructural genomic aberrations in patients with congenital malformations" with supervisior 

corr. memb. prof. dr. Draga Toncheva, MD, PhD, DSc. In the years of its formation as a teacher 

and researcher she has passed a number of qualification courses and specializations: a course on 

"Accreditation for preimplantation genetic diagnostics", London, 2010; BlueGnome, Great 

Sheford on “DNA Microarray Training Program,” Cambridge, 2010; “Conducting and analyzing 

high-resolution array CGH experiments with clinical human samples”, Waldbronn, Germany, 

2013. She has received the Best Poster Award for Young Scientist at the 5th Xenobiotic 

Metabolism and Toxicity Workshop of Balkan Countries, 2002, Romania. 

Prof. Hadjidekova is a member of the Management Board of the Bulgarian Society of Human 

Genetics and Genomics; of the European Society of Human Genetics; of the Faculty Council of 

the Medical Faculty, MU-Sofia; of the Academic Council of MU-Sofia; of the State Examination 

Commission for acquisition a specialty in medical genetics; of the Expert Council for the specialty 



"Medical Genetics" at the Ministry of Health; external expert at the NHIF and Member of the 

expert commission at the Ministry of Health. 

 She is a course leader of third-year medical student with English language teaching. 

Prof. Hadjidekova is a genetic consultant at Nadezhda Hospital and head of the Genetic Laboratory 

at the same hospital, where for the first time in Bulgaria in 2008 the pre-implantation testing of 

embryos for chromosomal and monogenic diseases was introduced. 

Scientific and teaching activity 

Prof. Savina Hadjidekova has participated as a supervisor or co-researcher in 20 research projects 

- one international and 19 national. She has over 100 original publications, with more than 150 

citations in the Scopus and Web of Science databases. The main scientific directions in Prof. 

Hadjidekova's publications are in the fields of: generalized developmental disorders, intellectual 

disability, congenital anomalies, socially significant diseases, oncogenomics and genetics of 

reproduction and infertility. 

Prof. Hadjidekova is an invited lecturer in 7 international and national forums and has participated 

with over 40 poster presentations with published abstracts in congresses, conferences and 

symposia of international scientific events. 

She is author of 7 chapters in monographs, co-author of 23 chapters in textbooks and manuals in 

Bulgarian and English. Together with corr. memb. prof. Dr. Draga Toncheva she is editor of the 

textbook "Medical Genetics and Genomics", "Practical Guide to Medical Genetics for Medical 

Students" and "Practical course in Medical Genetics for Medical Students". 

Under her supervision, three PhD students have defended their dissertations, and she is currently 

supervising two. 

Prof. Hadjidekova leads a full lecture course and exercises in Medical Genetics for students of 

medicine and pharmacy in Bulgarian and English. In 2020 she was elected with the votes of the 

students as a favorite lecturer in the field of medical and biological sciences. 

Diagnostic and therapeutic activity 

Her professional competencies and skills are in the fields of medical genetic counseling, genetics 

of reproduction and infertility, oncogenetics, intellectual disability, congenital anomalies and in 

diagnostic tests such as karyotyping, genomic analysis, prenatal diagnosis, pre-implantation 

genetic testing etc. 

 


