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Александър Добринов - шарж (1935 г.)
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Катедра по хигиена

Л. Цветков, Вл. Бояджиев, Д. Цветков, Е. Воденичаров

Катедрата по хигиена и социална медицина е създадена през 1919 г. от проф. д-р Т. Петров, 
една година след откриването на Медицинския факултет. Тя е една от шестте катедри, оглавени 
от титулярни професори.

В развитието на преподавателската и научно-изследо вателската дейност на Катедрата по хи-
гиена през 80-те години от създаването й се формират няколко етапа, изра зени в научно-теоре-
тични направления, педагогическа и практическа дейност, щатна и кадрова структура: 1 етап - от 
1919 до 1945 г., II етап - от 1945 до 1972 г.; III етап - от 1972 до 1990 г., и IV етап - след 1990 г.

През първия етап, след 1919 г., проф. Т. Петров като възпитаник на френската школа развива 
хигиенно-епидемио логичното и бактериологично направление. Той преподава едновременно 
хигиена в нейните основни раздели - обща и комунална, лична хигиена, предпазна медицина, 
социална хигиена, санитарно законодателство и администрация; също и епидемиология, ми-
кробиология и серология, борба с профе сионалните заразни и паразитни заболявания.

С хабилитирането на д-р Л. Цветков като частен доцент през 1933 г. едновременно с хигиенно-
епидемиологич ното и бактериологичното направление се развива санитар но-техническото (хи-
гиенна оценка на средата) и се поставя началото на физиологичното направление в хигиената.

Вторият етап в развитието на катедрата е след 1945- 1946г., когато се утвърждават няколко 
хабилитации на професори и доценти - проф. Л. Цветков, доц. Б. Славков, доц. П. Вербев, доц. Хр. 
Хаджиолов, а след 1950 г. се увели чава и броят на асистентите. С диференциране профила на 
катедрата се разгръщат изследователската и преподавателската дейност в областта на: общата 
и комуналната хигиена, хигиената на труда, хигиената на храненето, учи лищната хигиена, ради-
ационната хигиена, военната хигиена.

След 1972 г. в Катедрата по хигиена едновременно с физиологичното направление в изсле-
дователската и учебно- преподавателската работа на отделните сектори и по отделните хиги-
енни дисциплини се въвежда комплексното хигиенно-екологично направление, включващо 
цялостна оценка на околната среда и влиянието й върху здравето на населението и отделния 
човек (Вл. Бояджиев).

След 1990 г. проф. Д. Цветков започва формирането на нов, четвърти етап, в развитието на 
катедрата. Концепционно се утвърждава хигиенно-екологичното направление и по-тясното 
свързване на профилактичното с клиничното направление в медицината, което намери израз в 
преподава телската и научно-изследователската дейност на катед рата.

Материалната база на Катедрата се развива посте пенно. При създаването й тя е разполо-
жена в помещенията на Противочумния институт -София, и бившата 1-ва мъжка гимназия на ул. 
„Дунав”. До 1973 г. базата се развива в няколко помещения на два етажа и един приземен на ул. 
“Дунав” № 2.

След 1973 г. тя е настанена в специално проектирана и построена за целта база в сградата на 
Центъра по хигиена. Там тя разполага с 4 учебни и 4 семинарни зали, 4 лаборато рии, 2 компю-
търни зали и помещения за преподавателския състав.

Оборудването на катедрата за учебни и научни цели се обогатява непрекъснато. След 1963 
г. - предимно с лабора торни пособия и апаратура за изследване на физическите и химическите 
фактори на средата, за физиологични, биохи мични и микроскопски изследвания, аудио-визу-
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ална техника. След 1980 г. се създава и една от първите учебни зали във ВМИ за компютърна 
оценка на знанията и контрол на подготовката на студентите. В последно време (след 1990г.)
Катедрата е снабдена с най-съвършена електронна апарату ра за изследване на микроклиматич-
ните фактори и топлин ния комфорт на организма, шум, вибрации, инфра- и ултра звук, замърси-
тели на атмосферата (газови и прахови), на физиологични показатели на сърдечно-съдовата и 
дихател ната системи, на клетъчния имунитет, компютърна, мулти медийна и копирна техника и 
др.

При създаването на катедрата щатът й се състои от проф. д-р Тошко Петров - един от три-
мата редовни профе сори на факултета (1919 г.), един главен асистент - д-р Д. Стоянов (1922 г.), и 
един асистент ветеринарен лекар - д-р Вл. Марков (1922 г.). С кадрови състав - един доцент (Л. 
Цветков) и трима асистенти (Б. Славков, А. Петрова и Ю. Далакмански), катедрата съществува до 
периода 1945 -1950 г., когато се избират като професор Л. Цветков и се хабили тират двама до-
центи - д-р П. Вербев и д-р Б. Славков, а по- късно д-р Хр. Хаджиолов, д-р Г. Гиндев, а след 1950 г. 
пос тъпват 5 нови асистенти и 4 аспиранти.

До 1972-1973 катедрата работи в състав: един профе сор и двама доценти по хигиена, един 
доцент по професио нални заболявания, 5 асистенти (лекари) по хигиена, един асистент химик и 
двама асистенти по професионални забо лявания.

След 1972 г. се създава Обединена катедра по хигиена и професионални заболявания към 
Центъра по хигиена със задача да провежда университетска подготовка на студен тите и СДК по 
хигиенните дисциплини, която включва преподавателския състав на Катедрата по хигиена на 
ВМИ и хигиенните катедри към тогавашния ИСУЛ. Кадровият състав се увеличава значително и 
включва вече двама профе сори, трима доценти и16 асистенти, двама аспиранти и един специа-
лист-химик.

След създаването на Медицинската академия и на Обединената катедра по хигиена през 
1972-1973 г. в щатна та структура на катедрата първоначално се оформят два сектора - Универ-
ситетско образование и СДК, а от 1978г.

Катедрата е снабдена с най-съвършена електронна апарату ра за изследване на микрокли-
матичните фактори и топлин ния комфорт на организма, шум, вибрации, инфра- и ултра звук, 
замърсители на атмосферата (газови и прахови), на физиологични показатели на сърдечно-съ-
довата и дихател ната системи, на клетъчния имунитет, компютърна, мулти медийна и копирна 
техника и др.

При създаването на катедрата щатът й се състои от проф. д-р Тошко Петров - един от три-
мата редовни профе сори на факултета (1919 г.), един главен асистент - д-р Д. Стоянов (1922 г.), и 
един асистент ветеринарен лекар - д-р Вл. Марков (1922 г.). С кадрови състав - един доцент (Л. 
Цветков) и трима асистенти (Б. Славков, А. Петрова и Ю. Далакмански), катедрата съществува до 
периода 1945 -1950 г., когато се избират като професор Л. Цветков и се хабили тират двама до-
центи - д-р П. Вербев и д-р Б. Славков, а по- късно д-р Хр. Хаджиолов, д-р Г. Гиндев, а след 1950 г. 
пос тъпват 5 нови асистенти и 4 аспиранти.

До 1972-1973 катедрата работи в състав: един профе сор и двама доценти по хигиена, един 
доцент по професио нални заболявания, 5 асистенти (лекари) по хигиена, един асистент химик и 
двама асистенти по професионални забо лявания.

След 1972 г. се създава Обединена катедра по хигиена и професионални заболявания към 
Центъра по хигиена със задача да провежда университетска подготовка на студен тите и СДК по 
хигиенните дисциплини, която включва преподавателския състав на Катедрата по хигиена на 
ВМИ и хигиенните катедри към тогавашния ИСУЛ. Кадровият състав се увеличава значително и 
включва вече двама профе сори, трима доценти и16 асистенти, двама аспиранти и един специа-
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лист-химик.
След създаването на Медицинската академия и на Обединената катедра по хигиена през 

1972-1973 г. в щатна та структура на катедрата първоначално се оформят два сектора - Универси-
тетско образование и СДК, а от 1978г. към сектор СДК и сектори по основните хигиенни дисцип-
лини: комунална хигиена, хигиена на труда, хигиена на храненето и ХДЮВ със завеждащ хабили-
тирано лице (в началото функционално) и двама-трима асистенти. Основният сектор - основи на 
хигиената - провежда преподаването по обща хигиена за студенти по медицина, стома тология 
и фармация.

През 1992 г. Катедрата по хигиена, екология и профе сионални заболявания включва два ос-
новни сектора: „Про филактичен” - с един cт. н. с. I cт., 7 доценти и cт. н. с. II cт., 16 асистенти и два-
ма специалисти, от които трима д. м. н. и 10 к.м.н.; и „Клиничен - 4 клиники по професионални 
заболявания с двама cт. н. с. I cт., 9 cт. н. с., 20 научни сътрудници и асистенти, от които 5 д. м. н. и 
14 к. м. н.

В профилактичния сектор се формират сектори по обща хигиена, комунална хигиена и еко-
логия, хигиена на храненето, хигиена на труда, училищна хигиена и лабора торен сектор.

От 1950 г. отделението по професионални заболявания в Работническата болница се прех-
върля от Катедрата по социална хигиена, като клиника към Катедрата по хигиена и се базира във 
вътрешната клиника при ВМИ. След 1973 г. В Института по хигиена и професионални заболява-
ния се обединяват клиниката при катедрата и тази при ОНИХОТ и се разгръща секция с клиники 
по професионални заболява ния, която провежда преподаването на студентите по същата дис-
циплина под методичното ръководство на Ка тедрата по хигиена.

От 1992 г. в клиничният сектор се развиват: поликли нично отделение, специализирани ка-
бинети по професионални заболявания, клинична функционална лаборатория и отде ления по: 
силикоза и други професионални белодробни заболя вания; хронични професионални отравя-
ния; професионални неврологични заболявания с Лаборатория по клинична невро-вегетоло-
гия: професионални, отоневрологични заболявания; рентгеново отделение.

След 1996 г. клиничния сектор се отделя като самос тоятелно звено - Център по професио-
нални заболявания, към ДУБ “Св. Иван Рилски”. Катедрата включва 1 професор, 1 ст.н.с.1 cт., 6 
доценти и ст.н.с.п cт., 14 асис тенти и 4 специалисти, от които 5 “доктори на науките” и 7 “доктори”.

С развитието на катедрата застъпените дисциплини стават основа за диференциране и на 
други профилактични катедри и звена. През 1921 г. д-р Вл. Марков, по-късно академик, оглавява 
Катедрата по микробиология, д-р П. Вербев, доцент (1946), по-късно професор (1950 г.) оглавява 
Катедрата по инфекциозни болести и епидемиология с Клиника по инфекциозни болести, д-р А. 
Панев, по-късно професор - Катедра по организация на здравеопазването и история на меди-
цината при ВМИ - София (1947 г.), д-р Хр. Хаджиолов, по-късно професор (1958 г.), създава Кли-
никата по професионални заболявания към едно от вътрешните отделения на Работническата 
болница (болница „Царица Йоанна”), а от 1950 г. - при Катедрата по хигиена.

Катедрата е основен създател и източник на кадри за всички катедри по хигиена и научни 
института в страната. Проф. Т. Петров е бил директор на Противочумния инсти тут - София, и 
на Института по хигиена към ДНЗ. Бил е декан на Медицинския факултет - София, секретар на 
биоло гичния отдел на БАН, председател и член на Висшия меди цински съвет. Проф. Ив. Найде-
нов е основал катедрите по хигиена към ВМИ-Пловдив, и в ИСУЛ. Бил е завеждащ отдел „Хигие-
на” в институт „Народно здраве”. Проф. Л. Цветков е бил основен консултант по военна хигиена 
при Генералния щаб на Българската армия и основен участник в научните съвети на НИСХИ, 
ОНИХОТ, ТМИ. През периода 1952-1956 г. той е основен преподавател и методичен ръководител 
на хигиенния профил към Медицинския факултет - ВМИ. Бил е член на ВМС при Министерство 
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на здравеопазването. Проф. Б. Славков е работил във Военно-хигиенния институт и е бил дирек-
тор на НИСХИ. Проф. Вл. Бояджиев основава Катедрата по хигиена и е временен ръководител 
на Катед рата по социална хигиена, зам. ректор и зам. декан на ВМИ - Варна, и зам.- директор на 
НИХПЗ. Доц. Д. Цоневски осно вава Катедрата по хигиена при филиала гр. Добрич, бил е дирек-
тор на дирекция „Здравна профилактика и Държавен санитарен контрол” при Министерството 
на здравеопаз ването. Доц. Б. Попов основава Катедра по хигиена при филиала на ВМИ - Пло-
вдив, в гр. Пазарджик. Ст.н.с. I cт. Е. Динчева е била в ръководството и директор на НЦХМЕХ. Доц. 
Н. Стамова е зам. декан на факултета на Медицински колеж при МУ- гр. София.

Помощ при основаването на Катедрата по хигиена при ВМИ - Стара Загора, оказват проф. Д. 
Цветков и доц. М. Колева. Проф. Д. Цветков е бил зам. ректор на ВМИ-София, член е на Академич-
ния съвет на ВМИ и на Висшия учебен съвет при Министерството на образованието и науката, 
директор на Националния център по хигиена.

Проф. М. Луканов-създател на НИОТПЗ, е бил ръково дител на сектор СДК и на обединената 
Катедра по хигиена и професионални заболявания (1979-1984г.).

Сътрудници на катедрата са специализирали в престижни университети и научни институти 
в Швейцария, Герма ния, Франция и САЩ (акад. Т. Петров и проф. Л. Цветков), а в по-ново време 
във: Франция - Париж, Монпелие; в Чехосло вакия - Прага; Унгария - Будапеща, ОНД - Москва, 
Киев, Санкт Петербург, Баку (INSERТ - Париж, Университета в Монпелие, институтите по пред-
пазна медицина в Прага и в Будапеща, институтите по хигиена на труда, комунална хигиена и по 
пестицидите в Русия и др.).

Усвоените методични постановки, модели и методи са анализирани и внедрени в научната и 
преподавателската дейност, респ. в учебници и практически ръководства за студенти и специа-
лизанти.

Акад. Т. Петров и проф. Л. Цветков изграждат научно изследователската дейност и преподава-
нето по хигиена, микробиология, серология, епидемиология, тропическа медицина, радиацион-
на и военна хигиена на базата на внедрени научни постижения и методи, усвоени в реномирани 
евро пейски научни институти. По-младите научни кадри усвоя ват и внедряват у нас основни 
клинико-лабораторни, хигиен но-инструментални, физиологични, биохимични, токсикометрич-
ни методи, биостатистически, експериментални и други методи за изследване факторите и ус-
ловията на битовата и производствената среда, на храненето, обуче нието и въздействието им 
върху населението и организма на човека.

Характерно в развитието на научно-изследователската работа на катедрата е освен въвеж-
дането и разработване то на нови научни методи и подходи при хигиенните изслед вания и раз-
работки.

През първия период са разработени методи и прибори за изследване на газови примеси и 
прахове в атмосферата, нови среди за дифтерийни и туберкулозни бактерии, менингококи и др. 
По-късно в катедрата са проведени изследвания и е разработена и внедрена методика за мате-
матическо моделиране на професионалните отравяния.

В методологично отношение заслужава да се подчертае както поставянето на хигиенните 
проучвания на молекуляр но-ензимно равнище, така и въвеждането на комплексния подход 
при изследването на средата и въздействието и върху населението и човека (подход и методи-
ка за балансови изследвания на сумарния внос на постъпващите тежки метали в организма на 
населението на промишлени райони - Вл. Бояджиев, М. Колева, Ц. Водиченска). Създадени са 
математически модели за прогнозиране въздействието на вибрациите върху организма - разви-
тието на вибрационната болест, сърдечно-съдовите и костно-ставните заболявания, Проучени 
са късните ефекти на химически и физически фактори върху репродукцията и са разработени 
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експери ментални модели за оценка влиянието на тежки метали за развитието на атеросклеро-
зата и др. Разработен е мето дически подход за оценка и прогнозиране на здравния риск при 
Въздействието на различни физични, химични, социални и др. фактори - Д. Цветков, М. Боев.

Научно-преподавателските кадри от секторите на катедрата провеждат обучението по хиги-
ена и професио нални заболявания на студентите по медицина, стомато логия и фармация и на 
стажант-лекарите. Организират и провеждат курсове по следдипломна квалификация и индиви-
дуална подготовка по всички хигиенни дисциплини на меди цински и немедицински специали-
сти.

Университетската подготовка се провежда профили рано за студентите по: медицина - хиги-
ена, екология и професионални заболявания (150 часа); стоматология - хигиена, професионални 
заболявания и епидемиология (60 часа); фармация - хигиена и екология (30 часа). Изнасят се 
лек ционни курсове и се провеждат семинари от хабилитирани преподаватели при катедрата и 
практически занятия от асистентския състав: за медици - проф. Д. Цветков, ст.н.с. I cт. Е. Динчева, 
ст.н.с. Ц. Водиченска, ст.н.с. 3. Иванов, доц. Д. Цоневски, доц. Н. Стамова, дои,. М. Колева, доц. Б. 
Попов; за студентите по стоматология - доц. Н. Стамова и доц. Б. Попов; а по фармация - доц. М. 
Колева.

Катедрата провежда и профилактичен стаж в VI курс с участието на катедрите по социална 
медицина здравен мениджмънт и по инфекциозни болести, епидемиология и тропическа меди-
цина.

В лекционния курс на студентите са привличани за участие и изтъкнати специалисти от и 
извън ВМИ - София.

За СДК се организират основни и тематични курсове по: комунална хигиена, хигиена на хра-
ненето, хигиена на труда, хигиена на детско-юношеската възраст и професио нални заболявания 
и по съответни хигиенни проблеми, методи и др. Сътрудниците на катедрата участват като лек-
тори в курсове по обща медицина, тропическа медицина и в други национални и международни 
курсове, както и в други вузове и колежи.

Издаването на учебници и ръководства за студенти и специализанти по хигиенните дисци-
плини е основна задача на научно-преподавателския състав на катедрата. Първият учебник по 
хигиена е създаден от проф. Т. Петров, който издава и „Ръководство по трудова хигиена”. До днес 
са издадени повече от 40 учебника, лекционни записки и практи чески ръководства по хигиена 
за студенти по медицина, стоматология и фармация, раздели по хигиена за полувис шите и сред-
ните медицински училища в учебниците по обща медицина, учебници по тропическа медицина 
и т. н. Основни учебници по хигиена след този на Т. Петров са учебниците на Л. Цветков (2 тома), 
Б. Славков, Вл. Бояджиев - за медици, на Б. Славков, Ив. Панов, Н. Стамова - за стома толози, на А. 
Петрова, Д. Цветков - за фармацевти, на Д. Цветков и кол. (2 тома).

В Катедрата по хигиена още от основаването й е отделено особено внимание на научната 
подготовка на студентите чрез извънаудиторна работа. Организирани и разработени са доктор-
ски тези (101 за периода 1924 -1936г.) и санитарни анкети. През 1949 г. е организиран студентски 
научен кръжок по хигиена с ръководители: проф. Л. Цветков и проф. Б. Славков и председател 
студент-медик Хр. Дермен джиев (по-късно cт. н. с. по радиационна хигиена). От студентите са 
разработени значителен брой актуални теми, които са представени на научни конференции и 
много от тях са наградени. Редица от кръжочниците се утвърждават като научно-преподавател-
ски кадри и водещи специалисти в практическите профилактични и други здравни заведения.

Катедрата по хигиена има съществен принос за разра ботването и развитието на концепци-
ите, научната пробле матика и практическата дейност в областта на профилак тичната медицина.

За научна дейност в областта на хигиената може да се говори след основаването на Меди-
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цинския факултет и на Българското дружество за хигиена и предпазна медицина и създаването 
на неговия печатен орган „Български хигиенен преглед”.

През първия етап (1919-1945 г.) изследователската работа е насочена към решаването на 
научно-практически задачи и тяхното внедряване в санитарната практика и живота. Научните 
разработки са почти изцяло индивидуални и отразяват интересите и насочеността на научния 
работ ник. Най-съществени научни постижения на катедрата през този етап са: приноси по про-
блема за ендемичната гуша, храненето на населението, включително по авитаминозите пелагра 
(проф. Т. Петров), изследване на минерални води у нас, замърсяване на водата от Черноморско-
то крайбрежие (Т. Петров, Ив. Найденов), водоснабдяване на населените места (Д. Стоянов).

Проведени са сериозни проучвания относно диагнозата и терапията на инфекциозни-
те заболявания: скарлатина, дифтерия, менингит, петнист тиф, серумна болест, анафилак-
сия (проф. Т. Петров и проф. Л. Цветков). Особен принос на катедрата е въвеждането у нас на 
противотуберкулоз ната имунизация БЦЖ от проф. Т. Петров.

Направени са първите проучвания у нас на оловните отравяния, на производствените вред-
ности във военната индустрия, на минната, порцелановата промишленост и др. Изследвано е 
състоянието на общественото хранене (Ив. Найденов). Работи се по хигиената на хранителните 
продук ти и храненето при заразни заболявания (проф. Л. Цветков). В областта на радиационната 
хигиена една от първите публикации у нас е върху „Ядрени реакции от хигиенно гле дище” (проф. 
Л. Цветков).

Основните направления в научната дейност през вто рия етап (1945-1972 г.) се запазват, 
като се задълбочава специализацията на отделните сътрудници. Тематиката е обогатена и на-
сочена към нови професионални вредности, производствената токсикология, профилактиката 
и тера пията на професионалните заболявания, проучване на физи ческите фактори на средата 
(късовълнова радиация, шум, вибрации) -Л. Цветков, И. Николаев, Д. Дочовски, Д. Цвет ков. Съ-
ществени постижения през този период са проучванията върху общественото хранене (в работ-
нически и ученически столове) и разработените предложения за подо бряването му (Б. Славков, 
Б. Кочанкова). Проучен и опреде лен е професионалният риск от оловно отравяне и отравя нето 
с уранил-нитрат (Л. Цветков, Хр. Хаджиолов, Вл. Бояджиев, О. Ангелова). Катедрата по хигиена 
започва разработката и постига определени резултати по проблема за предпазно професио-
нално хранене (Вл. Бояджиев, О. Анге лова, П. Кукова). С приносен характер са и проучванията за 
професионалните вредности в тютюневото производство, уврежданията от нитрозните газове и 
влиянието на вибра циите върху реактивността на организма и значението на някои биологични 
протектори (А. Петрова).

Значителен принос за практиката дават всестранните проучвания на хигиенните проблеми 
и разработените профилактични програми при строежа на язовирите „Ис кър” и „Бели Искър” (Л. 
Цветков и кол.), на мангановото отравяне в някои рудодобивни обекти с експериментални моде-
ли (Вл. Бояджиев, В. Булев, Г. Костадинова). Ценни за практиката са резултатите от проучванията 
за урановите мини, радиационната натовареност на атмосферата, почвата и водата в близки до 
тях селища, на радоновата радиация в радиоактивни бани, радиационния фон на атмосферата 
(А. Чакърова, В. Точева, Хр. Дерменджиев). Принос за практиката внасят проучванията на ултра-
виолетовия фон, аеройонизацията и други метеорологични фактори на микроклимата в черно-
морските летовища (Б. Славков, 0. Ангелова, Д. Цветков, Ив. Мандаджиев). Ценни са резултатите 
от проучванията за разпространението и разработените програми за борбата със силикозата 
у нас и върху експерименталната патогенеза на болестта (Л. Цветков, Хр. Хаджиолов, Д. Дочо-
вски). Шумът и вибрациите, особено на вибрациите във високочестотния спектър, са обект на 
специални изследвания с оглед установяване въздействието им върху обменните процеси на 
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организма (Д. Цветков).
Основни концепционни направления в научно-изследо вателската и преподавателската дей-

ност на катедрата през третия период- 1973-1990 г., са физиолого-биохимичното направление 
в хигиената и комплексният подход за проуч ване, оценка и профилактика на околната среда 
(битова, производствена, училищна и др.) и въздействието й върху населението и върху човека. 
След 1980 г. е въведен еко логичният подход, като катедрата участва със свои изслед вания по 
проблема „Екология и здраве” - влияние на замърся ването на околната среда с тежки метали 
върху населе нието на промишлени райони - носителство в кръвта: ОЦЗ - Кърджали, КЦМ - Пло-
вдив, МК - Средногорие, и др. (Вл. Бояджиев, Ц. Водиченска, М. Колева и др.). Значителни са обем-
ните и комплексните разработки по изследване условия та на труда, храненето и въздействието 
им върху функцио налното състояние, здравното състояние и заболяемостта с временна нетру-
доспособност и определяне професионалния риск при работници в различни производствени 
отрасли - химическата промишленост (Девня, Нефтохим - Бургас, Свилоза - Ямбол,) металургич-
ната (цветна и черна) промиш леност (Средногорие, Кремиковци), строителната промиш леност 
(Строителен комбинат) и открития и подземния рудодобив (Кремиковци, Челопеч, Оброчище), 
хранително- вкусовата промишленост, печатарското и полиграфическото производство, елек-
трониката, труда на здравните работ ници (лекари, стоматолози) и др. (Вл. Бояджиев, Д. Цветков, 
Н. Стамова, Ив. Панов, Д. Цоневски, М. Колева).

Сътрудници от катедрата са постигнали резултати с приносен характер по изследване на 
училищната среда и на учебната заетост и на влиянието им върху организма на подрастващите, 
както и на влиянието на производствените вредности върху учениците в техническите училища 
(Б. Митева, Р. Лазарова). Проучени са условията на обучение и е обоснована възможността за 
социализацията му при хронич но болни ученици със сърдечно-съдови заболявания и с емо-
ционални и поведенчески разстройства (А. Аговска, С. CepgeBa). Проучено е значението на хи-
мичния състав на питейните води (тежки метали и др.) за разпространението на сърдечно-съдо-
вите заболявания в България (Ц. Водиченска).

Разработките с практическа насоченост са послужили за законодателни решения по катего-
ризацията и подобряване условията на труда на работници от различни обекти на промишле-
ността. Сътрудници на катедрата участват при разработването, актуализацията и внедряването 
на норма тивни документи, стандарти, хигиенни наредби, ПДК за вредни вещества във въздуха 
на производствената среда, атмосферния въздух, водите, хранителните продукти и др., ПДК за 
прах от антибиотици във въздуха на работната среда, физически фактори на работната среда.

Разработена е и е внедрена Национална програма за компютъризация на основните дейнос-
ти в ХЕС (Д. Цоневски, 1987 г.). Внедрена е и компютъризация при учебната подготовка и изпити-
те на студенти и стажанти (Вл. Бояджиев, М. Колева, Д. Цветков, Н. Стамова). Висока стойност има 
участието на сътрудници в международни проекти на СЗО - „Безопасно приложение на пестици-
дите” (Д. Цоневски, М. Колева). В програмата на ЕО за изучава нето на атмосферата и влиянието и 
върху здравето (Reseau “Atтosphere” - Coттission of the ЕО), координатор е Д. Цветков.

Катедрата е осигурявала методично ръководство и помощ на ХЕИ - София-град, ХЕИ -Варна, 
ХЕИ - Благоев град, ХЕИ - В. Търново и др.

Теоретичните и приложните приноси по проблемите, свързани с основните направления в 
хигиената, са намирали обществена оценка на научни форуми и чрез отпечатва нето им в меди-
цински списания, както и в широката преса. Катедрата е основен организатор на всички наши 
национални конгреси по хигиена с международно участие и на конгреси на Международната 
организация по профилактична медицина и социална хигиена. Съорганизатор е на научните се-
сии на младите специалисти от ХЕИ и др.
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Кадри на катедрата са основатели на научни дружества и списания. Първото Българско дру-
жество за хигиена и предпазна медицина (1932 г.) е основано от проф. Т. Петров и след 1942 г. 
е оглавено от проф. Л. Цветков. Последният е и председател на Обединеното хигиенно друже-
ство „ХЕМИОЗ” (1957-1972 г.). От 1975 г. Дружеството по хигиена се ръководи от проф. Б. Янев, а 
по-късно - от проф. Вл. Боя джиев.

Първото научно списание по хигиена у нас е „Съвре менна хигиена”, основано от д-р С. Ватев 
през 1907 г. От 1908 г. то е редактирано от проф. Т. Петров. Последният основава и редактира и 
сп. „Български хигиенен преглед” (1932 г.), редактирано от 1942 г. от Л. Цветков. Съвремен ното 
списание на Дружеството по хигиена „Хигиена и здравеопазване” излиза 40 години и печели 
междуна родно признание. Издавани са и реферативни списания „Хи гиена”, „Хигиена на окръ-
жаващата среда” и др. Редактори в различните години са Л. Цветков, Б. Янев, Вл. Бояджиев, Ив. 
Панов, Б. Митева.

Научните работи с по-висока значимост са изнасяни на международни конгреси и са наме-
рили място в енциклопедии по хигиена („Hygiene de travail”, Франция и др.). Много от разработ-
ките са изисквани от научно-изследователски института във Виена, Копенхаген, Берлин, Хале и 
др.

Ръководители и сътрудници на катедрата са публику вали значителен брой научни статии в 
реномирани немски, френски, руски, английски, италиански и други списания (Journal Еигореап 
de Toxicologie, Medicina del Lavoro, Гигиена и санитария; Arbeitzmed, Sozialmed, Arbeitzhygiene, 
The Annals of Occupational Hygiene, Arch. des Mal. Prof. et d’hygiene de travail).

Научните приноси и педагогически постижения в об ластта на профилактичната медицина 
намират признание чрез избирането на водещи учени от Катедрата по хигиена за почетни чле-
нове и в ръководните органи на международни организации. Акад. Т. Петров е почетен член на 
Германскотo дружество no хигиена, на дружеството по обща, индус триална и социална хигиена 
(Франция), на Academy of foreign relations ( New York), проф. Л. Цветков - на Международното дру-
жество по профилактична медицина и социална хигиена. Същите са и членове на редколегии на 
международни спи сания. Проф. Б. Янев е член на ръководството на Междуна родната организа-
ция по хигиена, училищна и университетска медицина - Париж; проф. М. Луканов - на Междуна-
родна организация по хигиена на труда; проф. Вл. Бояджиев е почетен член на Дружеството на 
полските хигиенисти; доц. Б. Попов членува във Федерацията на европейските нутриционисти ( 
FENS); cт. н. с. 3. Иванов - в общността на организациите, говорещи френски език (SELF); проф. Д. 
Цветков е член на Дружеството на полските хигиенисти, на Ню Йоркската Академия на науките, 
на международния борд на Central Eur. J. of Publ. Health; ст.н.с. I cт. Е. Динчева - член на Между-
народното дружество за изучаване на мозъка (IBRO), член на редакционния съвет на Reviews on 
environ тental health.

Водещо в научната работа остава физиолого-биохимичното направление. Полагат се осно-
вите на комплексния подход при оценката на риска за здравето и при разработването на мерки 
за оптимизиране на околната среда. За първи път у нас е направен опит за оценка на постъп-
ването в организма на жители от най-развитите металургични райони в страната (ОЦЗ-Кърджа-
ли, КЦМ-Пловдив, МК-Средногорие и др.) на тежки метали по всички физиологични пътища от 
различни обекти на околната среда (въздух, води, хранителни продукти). Значителни са обем-
ните и комплексните проучвания на условията на труд, храненето ( и въздействието им върху 
функционалното състояние, здравето и заболеваемостта с временна неработоспособност при 
работници от различни отрасли и производства: химическа промишленост (ХЗ-Девня, „Нефто-
хим“ - Бургас, „Свилоза“ - Свищов, ХЗ-Ямбол и др.), черна и цветна металургия (МК-Средногорие, 
МК-Кремиковци), строителна промишленост (Строителен комбинат - София), открит и подземен 
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рудодобив (Кремиковци, Челопеч, Оброчище), хранително-вкусова промишленост (Своге), пе-
чатарство и полиграфия, електроника (Ботевград), лабораторна диагностика и стоматологична 
практика (Медицински и Стоматологичен факултет - София) и др. Тези проучвания са свързани с 
имената на Вл. Бояджиев, Ив. Панов, Н. Стамова, Д. Цветков, Е. Воденичаров, Н. Гинчева, М. Носко, 
М. Ханджиева, Р. Раднева, Ф. Калбурова, Р. Киркова, Ал. Пенков, П. Кукова.

От 1990 г. започва четвърти етап от развитието на катедрата. Утвърждава се хигиенно-еко-
логичното направление и по-тясно се свързва профилактичното с клиничното направление в 
медицината, което намира израз в преподавателската и в научноизследователската дейност.

От 1996 г. клиничният сектор се отделя като самостоятелно звено. През 2005 г. катедрата е 
преименувана на Катедра по хигиена, медицинска екология и хранене с ръководител проф. д-р 
Божидар Попов, дмн. Неговите научни проучвания са в областта на на хигиена на хранене, глав-
но в направленията физиология на храненето, алтернативното хранене и хранителната профи-
лактика на съвременните заболявания. Проф. Б. Попов е избран за председател на Българското 
научно дружество по хранене и диететика (БНДХД) като приемник на проф. д-р Л. Балабански. 

Катедрата се развива и по отношение на материалната база - снабдена е с най-модерната 
електронна апаратура за изследване на факторите на средата (микроклимат), която е първата 
и дълго време след това единствената в страната. Осигуряват се и други модерни технически 
средства - за изследване на атмосферни замърсители, физиологични изследвания на показа-
телите на сърдечно-съдовата система, на клетъчния имунитет, компютърна, мултимедийна тех-
ника и др. Продължават комплексните разработки със съвременната апаратура в различните 
хигиенни направления, извършват се проучвания по над 30 научни теми с привличане и на спе-
циалисти от други звена. Разработват се и се актуализират нормативните документи, стандарти, 
за атмосферният въздух, водите, хранителните продукти и др.

Съществени са методологичните приноси на Катедрата при разработване и въвеждане на 
методи и прибори за изследване на газови и прахови замърсители в атмосферата, както и на-
учно-теоретични постижения в областта на хигиена и физиология на храненето, хранителна 
профилактика на социално-значими заболявания. Внедрява се Национална програма за ком-
пютризация на основните дейности в ХЕС, както и методика за математическо моделиране на 
професионалните отравяния, създават се математически модели за прогнозиране на здравния 
риск и др. Разработките с практическа насоченост са основа за законодателни решения по ка-
тегоризация и подобряване на условията на труд. Комплексният подход в научната работа по 
трудова хигиена се задълбочава и обогатява с използването на модерни биостатистически ме-
тоди за оценка, моделиране и прогнозиране на здравния риск. Принос за това имат Д. Цветков, 
М. Колева и Д. Цоневски.

Сътрудници на Катедрата участват в изпълнението на редица научноизследователски про-
екти, финансирани от Медицински университет - София: „Актуализиране с изчерпателни данни 
за 2007-2008 г. на Националния регистър на професионалната заболяемост. Проучването на тру-
дово-медицинските характеристики на професионално болните в Република България“ (научни-
ят отчет е приет от Съвета по медицинска наука, отлична оценка, и е отличен с награда SIGNUM 
LAUDIS SCIENTIAE MERITIS за най-успешна научна разработка за периода (2008- 2009 г.); проект 
„Проучване на условията за възникване на професионална алергия при експозиция на фор-
малдехид при студенти по дентална медицина, преподаватели и медицински персонал, участ-
ващ в процеса на обучение“; проект „Проучване на условията за възникване на професионална 
алергия при експозиция на формалдехид при студенти по дентална медицина, преподаватели 
и медицински персонал, участващ в процеса на обучение“; проект „Проучване на условията за 
възникване на професионална алергия при експозиция на метакрилати при студенти по ден-
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тална медицина и зъботехника, преподаватели и медицински персонал, участващ в процеса на 
обучение“; проект „Пилотен биомониторинг на нивата на бисфенол А в урина при студенти по 
дентална медицина и зъботехника, преподаватели и медицински персонал, участващ в процеса 
на обучение.“  и др. Научните отчети са приети от Съвета по медицинска наука с отлична оценка.

След 1990 г. от сътрудници на катедрата са защитени четири докторски и три кандидатски 
дисертации и са публикувани значителен брой научни статии в реномирани български и чуж-
дестранни списания: Cardiovascular Research (IF 5.164), International Archives of Occupational 
and Environmental Health (IF 2.292), Biotechnology and Biotechnological Equipment (IF 0.379), 
Central European Journal of Medicine (IF 0.209), International Journal of Occupational Medicine and 
Environmental Health (IF 1.094), Medycyna Pracy (IF 0.401), Proceedings of the Bulgarian Academy 
of Sciences, (IF 0.284). Те участват в редколегии на български и чуждестранни научни списания - 
Public Health International, и са рецензенти към авторитетното в областта на трудовата медицина 
и хигиената научно списание International Journal of Occupational Medicine and Environmental 
Health (IF 0.780) и др. Научни разработки с висока значимост са изнесени и на международни 
научни форуми (Монреал, Канада, 1997; Устрьом, Полша, 1997; Охрид, Македония, 1998; Йоани-
на, Гърция, 1998; Сеул, Корея, 1999; Лилехамер, Норвегия,1999; Истанбул, Турция, 2000; Виена, 
Австрия, 200; Бари, Италия, 2001, Торино, Италия, (2016). Катедрата е основен организатор на 
всички наши национални конгреси по хигиена и по хранене с международно участие (след 2003 
г.са проведени общо 4 конгреса по* хранене, с международно участие, както и 8 национални 
конференции по хранене и са издадени общо 5 сборника).

Научните приноси в областта на превантивната медицина намират признание чрез избира-
нето на водещи учени от Катедрата по хигиена за членове на международни организации като 
Международния съюз на нутриционистите (IUNS), федерацията на европейските нутриционис-
ти (FENS), Европейската академия по хранене (EANS), Международно дружество за изучаване 
на мозъка (IBRO), Международна организация по хигиена на труда, Германско дружество по хи-
гиена, Френско дружество по обща, индустриална и социална хигиена и др. През този период 
сътрудници от катедрата провеждат следдипломни специализации в чуждестранни универси-
тети и научни институти в Швейцария, Германия, Франция, Швеция и др. Катедрата по хигиена 
има съществен принос при разработването и развитието на концепциите, научните проблеми 
и практическата дейност в областта на превантивната медицина. Усвоените методични поста-
новки, модели и методи в научноизследователската дейност са внедрени в преподавателската 
дейност, в учебниците и практическите ръководства за студенти и специализанти. Универси-
тетската подготовка в катедрата се провежда профилирано за студенти по медицина (хигиена, 
екология и професионални заболявания), стоматология (хигиена, професионални заболявания 
и епидемиология), фармация (хигиена и екология). Профилираният стаж в VI курс медицина се 
провежда съвместно с катедрите по социална медицина и здравен мениджмънт, инфекциозни 
болести, епидемиология и тропическа медицина. При обучението на студентите и стажант-лека-
рите се подчертават тесните връзки между профилактичните и клиничните аспекти в медицин-
ската наука.

Следдипломното обучение включва основни и тематични курсове по обща хигиена и по 
тесните специалности комунална хигиена, хигиена на труда, хигиена на хранене и диететика, 
хигиена на детската и юношеската възраст. Организира се и индивидуално обучение на специа-
лизанти от цялата страна.

При обучението на студентите, стажант-лекарите и специализантите в катедрата се използ-
ват съвременни аудио-визуални средства - над 30 нови учебни филма с теоретична и практиче-
ска насоченост, специална компютърна зала с 10 работни места, постоянен и свободен достъп 
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до интернет и други.
За контрол и проверка на знанията на студентите са разработени тестове, чието провеждане 

и оценка се извършва чрез компютърна програма. Тестове се провеждат текущо при обучение-
то и в деня на изпита. Особено внимание се обръща на теоретичната подготовка на студентите 
и на стажант-лекарите, като им се предоставя възможност за разработване на различни научни 
тези по изучаваните проблеми. В практическите занятия се посещават подходящи за тематика-
та обекти извън катедрата или се демонстрират възможностите на съвременната апаратура, с 
която разполага катедрата. Осъществява се и извънаудиторна работа, организиран е студентски 
кръжок с активно участие на кръжочниците в студентските научни сесии и конференции.

Значителни са обемните комплексни разработки по изследване на храненето и хранителния 
статус на населението с участието на специалистите по хранене д-р Анелия Кадийска и д-р Ве-
селина Марковска. Активен принос в преподаването по хигиена на хранене има дългогодишния 
експерт по хранене в МНЗ д-р Димитър Боцов, автор и съавтор на редица учебни помагала и 
нормативни документи по хигиена и хранене. Научните приноси на проф. д-р Б. Попов в облас-
тта на науката за хранене намират признание чрез избирането му за редовен член на Европей-
ската академия по хранене (EANS), а БНДХД е колективен член на Федерацията на европейски-
те нутриционисти (FENS) и на Международния съюз на нутриционистите (IUNS). От 1980 г. по 
проблемите на храненето в катедрата активно работи д-р Александър Пенков с насоченост към 
хранителната токсикология.

Специалистите по хранене от катедрата по хигиена са активни участници в проведените от 
1972 до 2007 г. седем национални симпозиума по затлъстяване и съпътстващи заболявания, на 
проведени седем национални конгреса и три национални конференции по хранене. Матери-
алите от тези конгреси и конференции са издадени в 3 сборника през 2004, 2006 и 2008 г. под 
редакцията на проф. Б. Попов. Катедрата със своите специалисти взема активно участие в ме-
диите по актуални въпроси от храненето, с което помага за популяризиране на здравословното 
хранене. С тези си прояви, както и с участието на сътрудниците в регионални и международни 
конгреси и симпозиуми, катедрата по хигиена, медицинска екология и хранене има национално 
и международно признание.

Проследяването на 100-годишния път на Катедрата по хигиена очертава личности и пости-
жения в развитието на научно-приложната дейност в областта на хигиената и професионалната 
медицина у нас, много от които са на  международно равнище.
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проф. Тошко Петров (1872-1942 г.)
Първият ръководител на катедрата (1919 -1940 г.)
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Проф. д-р Тошко Петров Тошков е роден през 1872 г. Завършва медицина през 1897 г. в 
Лион.Завръща се в Бълга рия и работи като болничен лекар в Тетевен и Русе. През 1901 г. е на-
значен за околийски лекар в Орхание (Ботевград). Там, в продължение на 9 год. развива голяма 
медицинска и обществена дейност. Съставя доклад за санитарното и икономическото състояние 
на Орханийска околия, който и до днес със своята изчерпателност е източник на ценна инфор-
мация. Става инициатор за хигиенизирането на града. През 1904 г. създава кооперативно друже-
ство за лечебна взаимопомощ “ Братска помощ “ , което по своята органи зация и устав предста-
влява предтеча на здравно-осигурител ната система и е било сочено за образец в цялата страна. 
Благодарение на изключителните му усилия през 1905-1906 г. се построява нова съвременна за 
епохата болница.

През 1906г. специализира хигиена в Тулуза и Париж. Той пръв у нас осъзнава изключителна-
та роля на профилакти ката в здравеопазването. По негова инициатива през 1909 г. се създава 
Хигиенният институт при Главна Дирекция на народното здраве, чийто директор е в продълже-
ние на 17 год. В този период развива огромна дейност по организация на здравеопазването по 
отношение борбата с епидемиите и социалните болести.

Тошко Петров е един от основателите на Медицинс кия факултет в София. Считайки, че про-
филактиката е бъдещето на медицината и че нейното преподаване е съществен дял от обучение-
то на студентите, той създава Катедрата по хигиена и социална медицина през 1919г. Избран е за 
редовен професор и е неин ръководител до 1940г. Има съществени заслуги за организирането 
и развитието на Медицинския факултет, чийто декан е през учебните 1920/1921 и 1924/1925 г. 
През 1925 г. е избран за дописен, а през 1929 г. - за редовен член на Българската академия на нау-
ките (тогава Българско книжовно дружес тво). В различни периоди е бил секретар и председател 
на Природо-математическия й клон. Развива значителна обществена и научна дейност: Основа-
тел и председател на Дружеството за предпазна медицина, на Дружеството по микробиология, 
Дружеството по хигиена (1929 г. - тогава “Научна секция по хигиена към дружеството за народно 
здраве”). Член на Висшия медицински съвет, на Висшия санитарен съвет, на Съюза за закрила 
на децата, на Съюза на българските учени, писатели и художници, на Дружес твото за борба с 
туберкулозата.

Проф. Т. Петров е основоположникът на хигиенната наука в България. Той има 223 труда - 
научни трудове, статии, практически ръководства и учебници, някои от които публикувани в 
чужбина. Работи по въпросите на BCG ваксинацията и въвежда приложението й в България. 
Изслед ва повишаването на общия имунитет след ваксинация. Проучва здравето на населението 
с комплексна научна методика. Особенно ценни са публикациите му върху пелаграта, холерата 
през войните, тифа, ендемичната гуша, септикемичните инфекции, проблеми на храненето. Из-
дава и първия учебник по обща хигиена, както и такъв по трудова хигиена. Осъществява огро-
мна популяризаторска дейност за утвърждаване на хигиената като наука и практика.

Проф. Петров участва в редактирането на “Хигиенни списания”, “Известия на Българския 
Червен кръст”, “Народно здраве “. Основател и дългогодишен гл. редактор на сп. “ Български хи-
гиенен преглед“. Активен сътрудник и редактор (1907-1913) на сп. “Съвременна хигиена”.

Научно-преподавателската и практическата дейност на проф. Петров намират висока оцен-
ка в чужбина. Той е член на Постоянния международен комитет за изучаване на професионал-
ните болести, на Международния научен съвет в Рим, на Дружеството за обществена медицина 
(Франция), на Дружеството по обща, индустриална и социална хигиена (Франция), почетен член 
на Германското хигиенно дружес тво, на Международния аграрен съвет, и на Academy of foreign 
relations ( New York). Той е почетен гражданин на Ботевград.
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120 години от рождението  
на проф. Любомир Цветков

Проф. g-р Любомир Тодоров Цветков, дмн, е роден В София през 1899 г. Виеше медицин-
ско образование завършва през 1925г. с един от първите Випуски на Медицинския факултет при 
Софийския университет. От м. май 1927 г. постъпва като асистент при катедрата по хигиена на 
факултета където в продължение на 39 години преминава през цялата университетска йерархия 
до професор. От 1940 г., след пенсионирането на проф. Т. Петров в продължение на 24 години 
до пенсионирането си през 1964 г.) е ръководител на Катедрата по хигиена. През м. септември 
1956г. му е присъдена научната степен “Доктор на медицинските науки“. През 1928, 1935, 1957 
години усъвършенства научната си подготовка във Франция, Германия и Русия.

Ако акад. Тошко Петров създаде първата профилактична катедра В България и оформи обе-
динен лекционен курс по хигиена, включващ и бактериология, епидемиология, лична, комунал-
на и социална хигиена, проф. Цветков остава в историята на профилактичната медицина като 
създател на съвременната хигиена у нас.

Промените в социално икономическите условия у нас обусловиха нови изисквания към раз-
витието на медицината респ. на хигиенната наука. Проф. Л. Цветков като основен капацитет в 
тази област на медицината започна да развива и да реализира новите идеи и принципи за ро-
лята и значението на хигиената. Още през 30-те години той публикува статията “ Мисли по не-
обходимостта от създаване на институт-отделение за професионални болести и интоксикации 
при работническата болница” ( Бълг. хигиенен преглед кн.1, 1939 г.) и провежда изследвания по 
проблемите на хигиената на труда в различни отрасли в развиващата се промишленост у нас.

При усъвършенстването си във Франция, Германия и Русия проф. Л. Цветков се запознава 
с теоретичните принципи и задачите на хигиената и профилактиката на тези страни. Това му 
позволява да формира и моделира собствените си разбирания в различните области на своята 
почти половин вековна дейност.

Проф.  Л. Цветков остави следа и внесе съществен принос във формирането на хигиенно-про-
филактичните знания на повечето медицински кадри-студенти и специализанти, завършили до 
1965г. Тези приноси са отразени в лекторската му дейност и издадените учебници особено в 
двутомния учебник по хигиена (1957-1958 г.). Той дефинира домена на хигиената и я разграничи 
от другите профилактични дисциплини (санитарна микробиология, епидемиология, социална 
хигиена). Същевременно въведе в преподаването и в научните изследвания основните раздели 
на хигиената (обща, лична, комунална, хигиена на труда, хигиена на храненето, училищна, ради-
ационна и военна хигиена). Проф. Цветков написа и преведе учебници и записки по хигиена на 
труда, военна хигиена; записки на лекции по хигиена за студентите по стоматология. Той допри-
несе и за преподаването по хигиена във ВМИ - Пловдив, Варна и ВИФ (Националната Спортна 
Академия - София), както и на специализиращите при хигиенните и транспортни медицински 
институти, като сам понякога изнасяше целите лекционни курсове. Освен за развитието на ка-
тедрата по хигиена и научно-изследователската и учебно-преподавателската дейност в София 
проф. Цветков допринесе със своите знания и опит за формиране на нови огнища на хигиенната 
наука (катедри и хигиенен институт) и за създаването на специализирани и високо квалифици-
рани кадри за тях. Той участва активно в състава на научните съвети на институтите и с ценните 
си съвети помогна и за изграждането и подобряването на дейността им. Той подготви, предложи 
за хабилитация и рецензира трудовете на първите кандидати за професори, доценти и ръково-
дители на хигиенните и други профилактични катедри (проф. Б. Славков, доц. Г. Гиндев, проф. 
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Хр. Хаджиолов, проф. П. Вербев, проф. Ас. Панев, проф. Ив. Найденов, проф. Зд. Мицов, проф. Л. 
Попов, проф. Вл. Бояджиев), а също и първите директори и ст.н.с. В хигиенните институти - д-р 
Куситасев, д-р Г. Шарков и др. Под негово ръководство са израснали 4 дм, двама професори и 
трима доценти.

Богати са наследството и приносите на проф. Л. Цветков в научно-изследователската област. 
Разработил и публикувал е в наши и чужди списания повече от 100 научни труда в следните 
области на профилактичната медицина: епидемиология и микробиология, хигиена на труда и 
проф. болести, комунална хигиена, хигиена на храненето и училищна хигиена, социална хигие-
на, радиационна хигиена. Много от работите му са цитирани и реферирани в монографии, енци-
клопедии и научни списания в чужбина и у нас, а голяма част от тях са искани от научни инсти-
тути и научни работници в чужбина. Участвал е в издаването на български медицински речник 
и енциклопедия.

В областта на етиологията и епидемиологията на заразните болести проведе проучвания 
върху дифтерията, скарлатината, туберкулозата, цереброспиналния менингит, петнистия тиф, 
анафилаксията, действието на дезинфекционни средства. Тези трудове съдържат съществени за 
Времето си научни приноси, отпечатани са в чужди списания и са станали известни и изисквани 
от научни институти в Германия и др. В тази група особено съществени са резултатите от изуча-
ването на някои биохимични качества на дифтерийните бактерии.

Съществен дял в областта на санитарната микробиология и социалната хигиена заемат ра-
ботите му за борбата с туберкулозата, за ваксината BCG и резултатите от приложението й у нас. 
Направен е и принос по утвърждаването на BCG върху някои хранителни среди от растителен 
произход и стабилитета на бацила на Калмет - Герен. Заслужава да се отбележи, че това бяха 
първите работи в катедрата по хигиена, които обосновават необходимостта от по-късните из-
следвания по характеристиката и производството на BCG ваксината и въобще за масовата про-
тивотуберкулозна имунизация у нас.

Трудовете му по проблемите на приложната имунология се отнасят до проучвания върху 
анафилаксията и антианафилаксията, алергия, идиосинкразия - серумни болести, изучаване 
бактерицидното действие на човешкия серум върху дифтерийните бацили и др.

Негов принос има и по въпроса за изучаване на скарлатинния възбудител и лечението на 
скарлатината, до серодиагностиката на сифилиса, проучванията върху ендемичната гуша у нас 
и др.

Научното наследство на проф. Л. Цветков в областта на хигиената включва и различни теми 
в областта на хигиената на труда и професионалните болести, хигиената на храненето, комунал-
ната хигиена, социалната хигиена и др. Най-значителни са разработките му в областта на хиги-
ената на труда и професионалните болести. Освен ценната информация за условията на труд в 
различни отрасли, проф. Л. Цветков създаде концепция и модели за изследване влиянието им 
върху физиологичните функции на работниците от строителството и отражението на условията 
на труд върху личното и колективното здраве. Едни от първите му работи известни и в чужбина 
са “ Оловното отравяне в мина Отечество (1931)”, “Оловното отравяне между печатарските ра-
ботници от хигиенно гледище (1938- 1939)” и др. Той има и много фактологически приноси от 
проучвания в текстилната, металообработващата, пивоварната и хранителната промишлености, 
в индустрията за експлозиви и др. Не остана извън научните интереси на проф. Л. Цветков и про-
блемът за силикозата у нас. Пионерни за страната са експерименталните изследвания за про-
явите на силикозата като общо заболяване, а не само като локално увреждане на дихателната 
система. Тези работи са добре оценени и отпечатани в немски списания.

Интерес представляват приносите му с насоченост към заболеваемостта и взаимното влия-



35

ние при протичането на силикозата и силикотуберкулозата в златодобивната промишленост у 
нас.

Л. Цветков ни остави научно наследство и в областта на храненето. Той фактически един от 
първите започна проучване върху общественото хранене на работнически, ученически, детски 
домове, войскови колективи и др. (изследвания на 350 работнически стола и 50 ученически тра-
пезарии). Приноси има в изследванията за значението на количеството и качеството на храната 
за някои ендемични болести, за болестите на храносмилателната система, за действието на лъчи 
с малка дължина на вълните върху белтъчини, тлъстини и някои условно патогенни микроорга-
низми в храните. При проучване на храненето на работници при производството на експлозиви 
проф. Л. Цветков и акад. Т. Ташев, с предложените режими за храненето на работниците факти-
чески започнаха разработването и на проблема за предпазното професионално хранене у нас. 
Интересни са и експерименталните му изследвания за механизмите на възникването на атеро-
матозата, калцификацията на съдовете и възможностите, чрез храненето за декалцификация и 
намаление на холестерола и др. Разработките в областта на храненето, освен с получената ин-
формация за състоянието на хранене на изследваните колективи и за значението на храненето, 
са ценни и като модели за проучване в тази област.

Проф. Л. Цветков ни остави достоен пример и с медико-обществената си дейност, верен на 
убежденията и призванието си като профилактик. Той разви изключително полезна и мащабна, 
административна и медико-обществена дейност за пропагандата на принципите и хигиенните 
знания и широката здравна профилактика между населението у нас и пред научната медицинска 
общественост в чужбина. Той беше член, и като активист на СНРБ от основаването му е награж-
даван от съюза. Бил е дългогодишен председател на дружеството на българските хигиенисти и 
на българските профилактици - ХЕМИОЗ, от основаването му до 1974 г., член на ръководството 
и почетен член на международното дружество по предпазна медицина и социална хигиена със 
седалище във Виена. Проф. Л. Цветков е бил член на научните съвети на хигиенните институти 
(НИХИ, НИОТПЗ и ТМИ). Бил е дългогодишен член на бюрото, президиума и пленума на НМС 
при МНЗ, на комисията за медицинските и биологичните науки при ВАК. Бил е председател на 
Софийското дружество за борба с туберкулозата, член на ЦК на народния съюз за борба с тубер-
кулозата, на Националния комитет по хранене. Бил е председател на Комисиите по борба със 
силикозата и по борбата с полиомиелита при МНЗ, главен хигиенист на България и председател 
на проблемни комисии при МНЗ и при БАН.

Широко и значително е участието му в конгресите и издателската дейност. Провежда два на-
ционални конгреса с международно участие на ХЕМИОЗ, и XI международен конгрес на друже-
ството по предпазна медицина и социална хигиена. Участвал е с изнасянето на доклади в много 
наши и чуждестранни конгреси в Германия, Швейцария. Негови трудове са цитирани в медицин-
ски енциклопедии и публикувани в сборници на Конгреси и научни списания в Русия, Германия, 
Франция и предоставени по искане на реномирани научни институти в чужбина. Проф. Цвет-
ков положи много усилия за създаването и издаването на българските медицински периодични 
издания, като секретар, член и редактор в редколегиите на сп. “Български хигиенен преглед”, 
“Българска клиника”, “Експресен реферативен бюлетин”, “Хигиена и епидемиология”, “Хигиена и 
здравеопазване”, “Съвременна медицина”, J. of Hyg., Epidem., Mikrob., Immunol, и gp.

За целите на здравната просвета е отпечатал много научно популярни статии с хигиенна и 
здравна профилактична тематика в различни вестници и списания, изнасял е сказки и беседи 
включително по радиото пред работници, ученици, граждани и др.

Дългогодишната ценна и значителна дейност на проф. Л. Цветков, като основоположник и 
внесъл съществени приноси е оценявана високо през всичките периоди и проф. Цветков е на-
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граждаван с множество държавни и медико-обществени (БЧК, СНРБ, СУ “Климент Охридски”, Ме-
дицинската Академия) отличия.
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Hyg. Epidem. Mikrob. and Immun., 1969, 13, 3, 337-346.

70. Kampf gegen die Silicose (Kampf gegen den Staub in den silicose - gefhrdeten Betriben des 
V.R.Bulgarien) - L. Tzvetkov, D. Tzvetkov. Arbeitsmed. Socialmed., Arbeitshyg., 1970, 10, 263-266. 
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Една добра традиция през 40-те години.
Лява редица: проф. Вл. Томов (първи), проф. Ив. Москов (втори),  

проф. Д. Каданов (четвърти), проф. Д. Ораховец (шести);
Дясна редица: проф. Л. Цветков (втори), проф. К, Чилов (шести, с очила).

Д-р Панайот Доб. Петров - 1903 г.
(асистент - 1930-1933 г.)

Дона Николова Калчева - 1892 г.
(ас. химик - 1922-1923 г.)

Проф. Иван Петров Митев - (1906-1978 г.) 
(ас. химик - 1931-1934 г.)

Проф. g-р Иван Сим. Найденов - (1900-1965 г.) 
(асистент - 1934-1940 г.)

Михаил ХристоВ Михов - (1908-1972 г.)
(ас. химик - 1934-1942 г.)

Д-р Елена Христова - 1901 г.
(асистент през 1938 г.)
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Проф. д-р Борис Славков (1911-1999 г.)
Ръководител на катедрата от 1965 до 1972 г.

Проф. д-р Борис Славков е роден през 1911 г. Завършва медицина в София през 1936г. 
През 1938 г. - е назначен за асистент в Катедрата по хигиена на МФ - София. През 1947г. е избран 
за доцент, а през 1952 г. за професор. Ръководител на катедрата в периода от 1965-1972 г. Бил е 
декан на МФ през 1953-1955г. и директор на НИХИ през шестдесетте години. Има над 70 научни 
публикации и съобщения. Извършвал е научни изследвания и публикувал научни трудове в об-
ластта на туберкулозата (съвместно с Т. Петров), въздействието на тежките метали и атмосфер-
ните замърсители, промени в реактивността на организма при действие па токсични и физични 
фактори, хранителните режими, трудово-хигиенните проблеми в минната промишленост и др. 
Автор е на много учебници и практически ръководства по хигиена. Бил е член на редколегиите 
на редица научни списания у час и в чужбина, член на френското дружество по хигиена на труда 
и професионални заболявания, член на хигиенния съвет и консултант на M3 по хигиенно-епиде-
миологичните въпроси.
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Д-р Васил Кузев - 1911 г. (асистент 1941-1942 г.)

Ст.н.с. I cm. д-р Виктор Кузмин - (1910-1995 г.)
(доброволен лекар при катедрата - 1942-1950 г.)

Д-р хим. Юлиян Далакмански - (1911-1990 г.)
(ас. химик - 1942-1971 г.) 
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Доц. д-р Ана ПетроВа
Ръководител на катедрата от 1973 до 1974 г.

Доц. g-р Анна Петрова е родена през 1914 г. Завършва медицина през 1938г. През 1940 г. 
е назначена за асистент в Катедрата по хигиена на Мф-София. От 1945 е старши асистент, а от 
1949г- главен асистент. През 1947-1948г. специализира хигиена в Пастьоровия институт и Кате-
драта по хигиена на Медицински факултет - Париж. От 1946 е хоноруван, а от 1968г - редовен 
доцент. Ръководител на Катедрата по хигиена в периода 1973-1974г. Публикува научни трудове 
от различни области на хигиената в авторитетни наши и европейски научни списания (Франция, 
Русия, Чехия).Основните й научни приноси са в проучването на професионалните вредности на 
тютюневите ферментационни заводи, ефекта на нитрозните газове, влиянието на вибрациите 
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върху реактивността на организма и значението на някои протектори, фиброгенното действие 
на керамичния прах, силикозоопасния труд. Носител на орден “ Кирил и Методий”. Активен член 
на Съюза на учените.

 

Ст.н.с. I cm. д-р В. Кузмин (втори от ляво), проф. Б. Славков (трети), проф. Л. Цветков 
(пети), доц. А. Петрова (седма), проф. М. Луканов (крайният в дясно).

Д-р Радой Пет. Велчев - (1912-1948 г.) 
(асистент - 1943-1945 г.)

Доц. д-р Георги Ат. Гиндев - 1908 г. 
(асистент - 1945-1952 г.)

Проф. д-р Любомир Борисов Кротев - 1910 г. 
(асистент - 1946-1949 г.) 

Ст.н.с. I ст. д-р Цветана Вл. Алексиева
(асистент - 1947 -1950 г.) 
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Проф. д-р Христо Иванов Хаджиолов (1905-1983 г.)
Ръководител на клиника по професионални болести  

към катедрата в периода 1950-1973 г.

Проф. д-р Христо Иванов Хаджиолов, дмн е роден в гр. Бяла през 1905 г. Завършва меди-
цина в Медицинския факултет на Софийския университет през 1928 г. Специалист по сърдечни 
и вътрешни болести. В периода 1939-1941 г. специализира професионални болести и отравяния 
в Германия. Основател е на първата клиника по професионални болести към Работническата 
болница “Царица Йоанна” (1945 г.), по-късно (1950 г.) включена в структурата на Катедрата по хи-
гиена в София, а след това на Центъра по хигиена. Автор е на 100 научни публикации в областта 
на професионалните болести и отравяния. Прави приноси в областта на силикозата, отравяния-
та с олово, цинк, арсен, бензин и др.

Автор е на учебници по професионални болести.Член на Финландското индустриално дру-
жество и на Постоянната комисия към Международната асоциация за работническа медицина.
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Проф. д-р Петър Ефт. ВербеВ - (1891-1977 г.)
(доцент - 1947-1950 г.)

Д-р Марко ИВаноВ МаркоВ - (1923- 1966 г.)
(асистент - 1948-1954 г.)

Д-р Кирил НедялкоВ Златареб - 1923 г. 
(асистент през 1949 г.) 

ИВанка Василева Младенова - Велчева
(лаборант - 1948-1981 г.)
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Соня Стайкова Кювлиева - Лисева
(лаборант - 1949-1983 г.)

Костадинка Крумова Иванова 
(санитар - 1949-1972 г.) 

Проф. Л. Цветков, проф. Б. Янев, проф. Н. Купенов (от дясно на ляво)



47

Akag. Т. Ташев (крайния в дясно), проф. Л. Цветков (крайния в ляво),  
д-р В. Кузмин (прав) 

С. Кювлиева - лаборатория 
на катедрата, ул. Дунав №2
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Д-р Божана Николова Кочанкова, кмн 
(асистент - 1950-1982 г.) 

Проф. д-р Дочо Найденов Дочовски - (1914-1980 г.)
(асистент 1948-1970 г.) 

Асен Т. Парталин - (1914-1980 г.)
(санитар - 1950-1964 г.)

Проф. д-р Иван Д. Калайков, дфн
(асистент - 1954 - 1956 г.)
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Проф. д-р Борис Янев (1908-1982 г.)
Ръководител на катедрата през 1973 г.

Проф. Борис Янев е роден през 1908 г. Завършва медицина в София (1934 г.). Бил е начал-
ник отдел “Училищна хигиена” (1945-1951 г.), зам. началник на “Хигиенно-противоепидемично 
управление” (1951-1953 г.) в МНЗ, старши научен сътрудник в Института за физическо възпита-
ние и училищна хигиена при БАН (1953-1960 г.), зам. директор на НИХИ (1965-1968 г.). От 1968 г. 
е професор завеждащ катедрата по училищна хигиена при ИСУЛ (1968-1972 г.). Ръководител на 
Катедрата по хигиена и професионални заболявания (1973 г.). След пенсионирането си основа-
ва и ръководи Катедрата по анатомия, физиология и училищна хигиена при ВПИ - Благоевград 
(1973-1982 г.). Има над 180 научни публикации и съобщения по проблеми на хигиената на учеб-
но- възпитателната работа и дневния режим на ученика; физическото развитие и дееспособност 
на децата, юношите и младежите; физиологичните и хигиенните основи на политехническото и 
производствено обучение; хигиенното възпитание, организацията и историята на училищната 
хигиена и др. Бил е член на научната комисия на ЮНЕСКО в България, на Изпълнителния комитет 
и зам. председател на Международния съюз по училищна и университетска хигиена и медицина; 
председател на Научното дружество по хигиена на детската и юношеската възраст в България 
(1960-1977г.), председател на Научното дружество по хигиена (1973-1982г.); Почетен член на ун-
гарското дружество по хигиена. Награждаван с държавни отличия. 
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 Проф. g-р Мирчо ЛуканоВ - (1918-1994 г.)
Ръководител на катедрата от 1980 до 1983 г.

Проф. Мирчо Луканов е роден през 1918 г. Завършва медицина през 1943г. От 1947г. за-
вежда отделение “Хигиенни проучвания” към Главната дирекция на труда. От 1951 г. до 1972 г. (с 
прекъсване от 1959-1961 г.) е директор на Института по трудова хигиена. През 1960 г. е избран 
за доцент, а през 1965 - за професор и завеждащ Катедрата по хигиена и професионални заболя-
вания в ИСУЛ. Ръководител на Обединената катедра по хигиена и професионални заболявания 
на МА от 1980 г. до 1983 г. 

Проф. Луканов има публикувани у нас и в чужбина, над 80 труда, включително 2 учебника и 
3 монографии, върху физиологията на труда и трудовата медицина. Под негово ръководство са 
защитени 12 дисертации и са подготвени над 500 специалисти за хигиенните институти и хиги-
енно-епидемиологичните служби в страната. В продължение на 12 години е бил секретар на ме-
дико-биологичната комисия при ВАК. Бил е почетен член на Дружествата по трудова хигиена в 
ГДР и Чехословакия, член е на Международната асоциация по трудова медицина и неин подпре-
дседател за период от 3 години; експерт на Световната здравна организация и Международното 
бюро по труда. Награждаван е с редица ордени и медали.



51

Проф. Владимир Бояджиев
Ръководител на катедрата от 1974 до 1979 г., и от 1984 до 1989 г.

Проф. д-р Владимир Бояджиев е роден през 1923г. Завършва медицина през 1950г.Про-
фесионалното си развитие започва като аспирант на проф. Любомир Цветков (1951- 1954) в Ка-
тедрата по хигиена на ВМИ - София, след което работи като асистент в нея до 1962г. Защитава 
кандидатска дисертация през 1958г. През 1962г се хабилитира като доцент, а през 1968г. - като 
професор. Основава и ръководи до 1974г. катедрата по хигиена и професионални заболявания 
при ВМИ - Варна. От 1974г. постъпва в Катедрата по хигиена и професионални заболявания към 
Научния институт по хигиена и професионални заболявания, която ръководи през периода 
1974-1979 г. и от 1984 г. до пенсионирането си през 1989 г. Бил е зам. декан, зам. ректор и зам. 
директор по учебната дейност съответно на МА - София, ВМИ - Варна и НИХПЗ. Бил е временен 
ръководител на катедрата по социална медицина при ВМИ - Варна.

Автор е на над 150 научни публикации в наши и чуждестранни списания, доклади на нацио-
нални и чуждестранни конгреси.

Основното направление в научното му творчество са проблемите на храненето при въз-
действие на ксенобиотици - предимно тежки метали. Той постави основите на научните разра-
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ботки у нас по проблема на предпазното професионално хранене и обоснова първите пред-
пазни диети за работещите в контакт с олово и манган. Под негово ръководство са извършени 
комплексни разработки за изследване условията на труда, храненето и въздействието им върху 
здравето и работоспособността и професионалния риск в различни производствени отрасли: 
химическа промишленост, черна и цветна металургия, открития и подземен рудодобив, храни-
телно-вкусова промишленост, печатарско и полиграфическо производство, труда на здравния 
персонал.

Ново направление в научната му дейност през 80-те години са хигиенно-екологичните из-
следвания относно замърсяването на околната среда и влиянието й върху здравето на населе-
нието в екологично застрашените промишлени региони, с разработване на подход и метод за 
балансови изследвания на сумарния внос на тежки метали в организма.

Редактор и съавтор е на 13 учебника и ръководства по хигиена, по обща и тропическа меди-
цина.

Проф. Бояджиев е дългогодишен председател на Научното дружество по хигиена, член на 
ръководството на научното дружество по медицинска география, член е на СУБ, член е на френ-
ското дружество по хигиена на труда и професионалните заболявания и почетен член на пол-
ското дружество по хигиена. Бил е член на редакционния съвет на издателство “Медицина и фи-
зкултура”, дългогодишен главен редактор на сп. ’’Хигиена и здравеопазване‘’, зам. председател и 
председател на национални конгреси, конференции и симпозиуми по хигиена.

Награждаван е с държавни отличия.
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Маг. фарм. Петрана Иванова 
Мотолова - (1913-1988 г.) 
(фармацевт - 1953-1969 г.)

Доц. g-р Иван Каменов Панов - (1922-1988 г.)
(асистент - 1954-1985 г.) 

Н.с. д-р Игор An. Николаев, кмн - (1919-1997 г.)
(научен сътрудник клиника проф. болести - 
1960-1979 г.)

Д-р Валери Илиев Булев - (1922-1999 г.) 
(ред. аспирант - 1955-1958 г.)
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Д-р Васил Т. Стоев
(асистент - 1956-1972 г.)

Вера АсеноВа ИВаноВа 
(санитар - 1958-1972 г.)

Ст.н.с. д-р Олга Валерианова Ангелова, кмн 
(асистент - 1958-1968 г.) 

Ст.н.с. д-р Иван Христов Мандаджиев, кмн 
(аспирант - 1962 г., асистент - 1966-1972 г.)

Лилия Димитрова Добринова 
(хим. техник от 1963 г.) 
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Ст.н.с. I ст. д-р Тодор Анг. Попов, дмн
(хон. асистент - 1967-1969 г.)

Гюна Василева Парталина 
(санитар - 1964-1979 г.)

Ветка Йотова Габровска - Карчева 
(санитар - 1963-1973 г.)

Доц, g-р Пена Иванова Керешка, кмн 
(аспирант - 1967-1969 г.) 
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Д-р Марта Николова Ханджиева, кмн 
(аспирант - 1967 г., асистент - 1973-1997 г.)

Инж. хим. Фани Мешулам Разбойникова
(лаборант - 1966 г., химик - 1970-1994 г.)

Ст.н.с. д-р Златко Г. Иванов, кмн 
(асистент - 1970-1973 г.) 

Славка Йорданова Маренска 
(хим. техник от 1971 г.)
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Д-р Рени Теоф. Дронзин 
(научен сътрудник - 1970-1974 г.)

Д-р Ленчо Хр. Якимов - (1919-1996 г.) 
(научен сътрудник - 1971-1974 г.)

Захари Доб. Рашев (1931-1977 г.)
(научен сътрудник - биолог - 1972-1974 г.) 

Д-р Тодор Гр. Карагяуров 
(асистент - 1972-1980 г.)

Весела Веселинова Джарова 
(специалист химик от 1971 г.) 
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Д-р Янко Ст. Михайлов, кмн
(асистент - 1973-1977 г.)

Д-р Фтяна Ян. Калбурова
(асистент от 1974 г.)

Д-р Яна Георгиева Илиева 
(асистент - 1973-1976 г.)

Д-р Ангел Алексиев Георгиев - (1921-1987 г.)
(асистент - 1972-1981 г.) 
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Д-р Латинка Г. Накова 
(асистент, клиника по професионални болести 
- 1973-1975 г.)

Д-р Веселина Герг. Марковска 
(асистент от 1976 г.)

Ст.н.с. g-р Цанка Сл. Водиченска, дмн 
(асистент - 1973 г.) 

Д-р Вера Иванова Чакърова - Савова
(асистент - 1974-1979 г.)
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Маргарита Арс. Денчева 
(инспектор - 1973-1984 г.) 

Вяра Борисова Манчева
(секретар-организатор 1973-1995 г.)

Д-р Анелия Еленкова Кадийска 
(асистент от 1973 г.)

Проф. д-р Красномир Т. Киряков - (1922-1991 г.) 
Професор към катедрата 
в периода 1973-1977 г. 
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Д-р Васил Гаврилов Гандев
(асистент - 1973 - 1986 г.)

1976 г.
Център по хигиена, персонал на катедрата по хигиена.

(Трети от дясно на ляВо - проф. П. П. Лярски (Русия), консултант при катедрата)

Д-р Димитър Георг. Боцов
(асистент - 1978 - 1980 г.)
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Д-р Русалка Лазарова - Първанова 
(асистент - 1973-1999 г.)

Д-р Силва Ив. Терзиева 
(асистент - 1973-1979 г.)

Д-р Диана Ат. Узунова 
(асистент - 1974-1979 г.)

Доц. д-р Мария Ст. Носко, кмн
(асистент от 1974 г.)

 Инж. химик Маргарита Ангелова
Богданова
(химик - 1975-1977 г.)
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Доц. д-р Недялка Колева Стамова, кмн 
(асистент от 1974 г.)

Ст.н.с. д-р Георги Иванов Армянов, кмн 
(асистент - 1975-1976 г.; 1985-1989 г.) 

Доц. д-р Гина Й. Батинова, кмн - (1942-1988 г.)
(асистент клиника професионални болести - 
1978-1984 г.)

Лидия Петрова Боева, кмн 
(асистент клиника професионални болести -
1978-1996 г.)
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Д-р Нина Антонова Гинчева, кмн 
(асистент от 1978 г.) 

Д-р Геновева Map. Kocmagинoвa, кмн 
(асистент 1980-1989 г.)

Ст.н.с. g-р Симона Cm. Дипчикова, кмн 
(асистент през 1979 г.)

Проф. g-р Анастас Map. Джеджев, дмн 
(асистент - 1978-1980 г.) 
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Ст.н.с. g-p Емил Pag. Дацов, кмн 
(асистент - 1980-1981 г.)

Д-р Вера Димитрова Добрева
(асистент - 1981-1991 г.)

Проф. g-р Маргарита Илиева Колева, дмн 
(асистент от 1976 г.) 

Д-р Боряна Боянова Каменова, кмн 
(асистент - 1979-1990 г.)
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Д-р Бистра Стефанова - Луканова, кмн 
(асистент - 1978-1984 г.)

Д-р Жана Сл. Николова, кмн 
(асистент - 1980-1985 г.) 

Доц. д-р Александър Борисов Пенков, дм 
(асистент от 1980 г.)

Д-р Румяна Ат. Раднева 
(асистент 1978-1997 г.) 
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Д-р Любов Иванова Панова
(асистент от 1981 г.)

Първа национална конференция на младите специалисти от ХЕС 1969 г.
Доц. Д. Цоневски (правият), проф. Н. Купенов (първият от ляво), akag.  

Т. Ташев (четвърти), g-р Вл. Калайджиев (пети), проф. Л. Цветков (седми),  
проф. Д. Димчев (трети от дясно), проф. Б. Янев (втори). 

Доц. д-р Денчо Ст. Цоневски, дмн (от 1985 г.)
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Ст.н.c. g-p Александър Cm. Спасов, кмн
(асистент — 1977-1979 г.)

 

Център по хигиена - една от срещите със студентите през 80-те години. 

Д-р Алеко Константинов Кюркчиев 
(асистент - 1987-1989 г.) 
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Доц. д-р Марияна Раш. Стойновска, дм
(асистент клиника проф. болести -
1982 -1986 г.)

Ст.н.с. д-р Живка П. Халкова, кмн
(асистент през 1982 г.)

Доц. д-р Tepu Михайлова Попова, дм 
(асистент - 1984-1987 г.)
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Охрид 1995 г.
Международен симпозиум

Проф. Д. Цветков, проф. Цв. Алексиева, чл. кореспондент Г. Суворов (Русия), акад. Н. Из-
меров (Русия) - от ляво на дясно. 

  Катедра хигиена 1994 г.
Посещение за съвместна работа - проф. X. Каджи (Япония),

проф. Е. Динчева, проф. Д. Цветков и проф. В. Боснев. 
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Д-р Румяна Нешкова Киркова
(асистент от 1985 г.)

Д-р Венета Крумова Бъдева 
(асистент - 1986-1987 г. и от 1993 г.)

Д-р Калинка Map. Славова
(асистент - 1987-1990 г.) 
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 Доц. д-р Бисерка Mumeвa, дм
Ръководител на катедрата през 1989 г.

Доц. д-р Бисерка Митева е родена през 1929г. Завършва медицинското си образование 
през 1954г. в София.

Професионалното си развитие започва като лекар в СЕС, след което работи като асистент 
в Катедрата по хигиена при ИСУЛ и в Катедрата по хигиена и професионални заболявания към 
НИХПЗ - МА която ръководи през 1989 г. През 1974 г. е хабилитирана като ст.н.с., а през 1978г. 
като доцент. 

Основното направление в научното творчество на доц. Митева е в областта на хигиената на 
децата и юношите. Разработва проблемите за реактивността, здравното състояние и работоспо-
собността на учениците в общообразователното училище; хигиената на професионалното обу-
чение и професионалното ориентиране на подрастващите. Ръководи комплексни разработки 
по медико-биологичните проблеми на началната училищна възраст.

Автор е на повече от 90 научни труда, монографии, сборници, съавтор на учебници по обща 
медицина, и по хигиена и екология.

Била е дългогодишен член на ръководството на Научното дружество по хигиена, главен ре-
публикански специалист по ХДЮВ към M3, главен редактор на списание “Човекът и неговата 
жизнена среда”. Била зам. директор по научната и учебната работа на НИХПЗ.

За цялостната си научна, преподавателска и обществена дейност доц. Митева е награждава-
на с държавни отличия.
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Д-р Димитър Cm. Христов, дм
(асистент от 1986 г.) 

Инж. Кирил Николов Младенов
(специалист от 1993 г.)

Д-р Христо Тр. Христов, дм
(асистент от 1989-1996 г.)

Д-р Петър Христов Тилев 
(асистент - 1988-1992 г.)
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Проф. д-р Евгения Г. Динчева, дмн
(от 1991 г.)

Доц. д-р Захари Кирилов Иванов, дм
(от 1991 г.) 
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Проф. д-р Димитър Цветков
Ръководител на катедрата от 1990 г. до 2000 г.

Проф. д-р Димитър Цветков, дмн е роден през 1937 г. Завършва медицина през 1961 г. в Со-
фия. От 1963 г. е асистент при катедрата, от 1976 г. - доцент, а от 1990 г. е ръководител на Кате-
драта по хигиена, екология и професионални болести на МФ - София. Доктор по медицина става 
през 1972 г., а доктор на медицинските науки през 1991 г. Бил е зам. декан и зам. ректор на ВМИ 
- София, член на академичния съвет и член на висшия учебен съвет на МОН, директор на Нацио-
налния център по хигиена.

Научните му интереси са в областта на трудовата медицина, по специално - физични фак-
тори на работната среда. Разработва методика за изследване рисковата роля на физическите 
стресори върху сърдечно-съдовите заболявания и дислипидемиите, общоприложима за оценка 
на здравния риск при действие на фактори с различен характер - физични, химични, социални 
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и т.н. Има и редица проучвания върху условията на труда и здравното състояние на работещи в 
рудодобива, черната и цветната металургия, производството на строителни елементи и др.; в об-
ластта на комуналната хигиена, храненето, производствената токсикология, хигиената на децата 
и подрастващите, ергономията, висшето образование по медицина.

Проф. Цветков е член на ръководството на Научното дружество по хигиена в България, член 
на СУБ, Българската национална академия по медицина, Ню Йорската академия на науките, Пол-
ското общество по хигиена, на ръководството на Атланто-евросредиземноморската академия 
на медицинските науки, зам. председател на Българската липидна асоциация. Член е на редко-
легията на редица научни списания у нас и в чужбина.

Проф. Цветков е бил секретар, зам. председател и председател на националните конгреси 
по хигиена, бил е член на научна комисия при и председател на специализиран съвет при ВАК.

Автор е на над 180 научни публикации. Участвал е в написването и редактирането на 5 учеб-
ника, 3 ръководства по хигиена и професионални болести, 1 монография.

Награждаван е с орден “Кирил и Методий”. 
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Честване 80 г. на катедрата по Хигиена - София, 2000 г.

Програмирано обучение и изпит.
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 Дихателни функции - измерване и анализ. 
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Проф. д-р Божидар Г. Попов, дмн 
Ръководител на катедрата от 2000 г. до 2008 г. 

Проф. д-р Божидар Попов, дмн завършва медицина във ВМИ – София през 1968 г. От 1971 г. е 
научен сътрудник към Института по хранене към БАН. От 1978 г. е доктор по медицина, а от 
1992 г. – доктор на медицинските науки. През 1980 г. е избран за доцент и р-л на Катедрата по 
хигиена при Мф – Пазарджик, а от 1991 г. е доцент при Катедрата по хигиена, екология и про-
фесионални болести – София, от 2000 г. – професор и ръководител на катедрата. Председател 
на Научното дружество по хранене и диететика и на Секцията по хигиена на храненето към На-
учното дружество по хигиена. Има над 120 публикации у нас и в чужбина в различни аспекти 
на науката за хранене, участва и в ръководства, учебници и монографии.
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Инж. химик Боряна Т. Драгова 
(специалист от 1996 г.) 

Д-р Събина Т. Събева, дм
(асистент от 1989 г.)

Доц. Мая Гр. Ляпин, дм
(асистент от 1996 г.) 

Инж. Мичо БоеВ ДимитроВ 
(специалист от 1992 г.)
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VII Национален конгрес по хигиена с международно участие - София, 2000 г.
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Лаборатория „Физични фактори“

Имунологичен анализ
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Проф. д-р Емил Воденичаров 
Ръководител на Катедрата от 2008 г.

Проф. д-р Емил Воденичаров завършва медицина във ВМИ - София през 1980 г. Постъпва като 
аспирант в Катедрата по хигиена, екология и професионални заболявания на ВМИ-София през 
1981 г. От 1984 г. е избран за асистент, а през 1989 г. е главен асистент в нея. През 2004 г. е до-
цент. От 2008 г. е ръководител на Катедрата. Избран е за професор по хигиена през 2013 г. От 
1984 г. е доктор по медицина.
През 1996 - 1997 г. специализира във Франция. Има две признати рационализации в областта 
на експерименталната медицина.
Научните интереси и публикации са в различни области на хигиената, но главно в трудовата 
хигиена, експерименталната медицина и влиянието на праховия фактор в работната среда. 
Има над 100 научни публикации и участва в монографии, учебници и ръководства.
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Д-р Адриана Ив. Аговска, дм
(асистент от 1991 г.)

Инж. Галина Ст. Динчева 
(секретар-организатор от 1996 г.) 
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Научна лаборатория

Диана Борисова Димитрова
(мед. лаборант от 1993 г.)
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Химичен анализ с Hewlett-Packard GS/MS система 

инж. Борис Светославов Попов 
(компютърен специалист - 2008 - 2015 г.)

д-р Мария Георгиева Николова, дм
(асистент от 2005 г.)
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д-р Анелия Иванова Димитрова - Каменова
(асистент от 2014 г.)

инж. Огнян Иванов Паскалев
(програмист от 2015 г.)

д-р Влайко Емилов Воденичаров, дм
(асистент от 2015 г.)

д-р Мария Красимирова Тоскова
(асистент 2014-2018 г.)

д-р Адолф Али Алакиди
(асистент от 2018 г.)

д-р Емил Стефанов Петков
(асистент от 2018 г.)
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Надя Иванова Белчева
(мед. сестра от 2008 г.)

Светлана Иванова Тодорова
(мед. лаборант от 2001 г.)

д-р Георги Янев
(асистент 2012-2017 г.)

д-р Енджи Исам Зафер Касабие
(асистент 2007-2011 г.)

д-р Габриела Петрова Жекова
(асистент 2006-2011 г.)

д-р Бонка Йосифова Кирова
(асистент 2005-2007 .)

Десислава Валентинова Миланоска
(мед. лаборант от 2004 г.)

Анита Велчева
(инж. хим. от 2002 г.)
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Д-р Доротея Николова
Аврамова-Илич
(хон. асистент през 1964г.)

Маргарита Николова Георгиева 
(мед. лаборант 1969-1974г.)

Илка Тодорова Влаева
(химик-техник 1968-1974 г.) 

Юлия Неделчева Бошнакова
(мед. лаборант 1969-1978 г.)

Допълнение
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Йорданка ИВанова Бонева 
(мед. лаборант 1985-1987г.)

Янка Димова Коева 
(мед. лаборант 1984-1986г.)

Гергана Йорданова Тодорова 
(мед. лаборант 1976-1987г.)

Цветанка Веселинова Христова 
(химик-техник 1979-1981г.)

Мариана Стоянова Гъркова 
(химик 1979-1981г.)

Петя Михайлова Янакиева 
(мед. лаборант 1970-1971г.) 
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Тони Томова Ламбова 
(мед. лаборант 1985-1989г.)

Стоянка Бонева Ванчева 
(химик-техник 1975-1990г.)

Ирен Боянова Владикин 
(мед. лаборант 1985-1993г.)

Татяна Василева Ковачева 
(мед. лаборант 1980-1983г.)

Бонка Горанова Григорова (1946-1989г.) 
(химик 1978-1979г.)

Сава Рашев Моллов
 (мед. лаборант 1970-1985г.) 
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Цветанка Василева Михайлова 
(химик-техник 1987-1993г.)

Савина Николова Георгиева 
(сан. 1991-1998г.)

Виолета Cm. Касова 
(санитар от 1994г.)

Румяна Хюсеин Грудева 
(мед. лаборант 1984-1985г.)

Румяна Желязкова Грънчарова 
(мед. лаборант 1981-1982г.) 
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Зоя Бойчева Димитрова 
(мед. лаборант от 1987г.)

Искра Бенева Шойлева 
(мед. лаборант от 1990г.)

Венцеслав Асенов Илиев (от 1992 г.)

Валентина Миткова Велева
(химик-техник 1988-1994г.)

Наталия Петкова Иванова
(мед. лаборант 1981-1983г.) 
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ЦЕНТЪР 

ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ

БОЛЕСТИ

Секция с клиники

по професионални заболявания

към катедрата

1990 - 1996 г.
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Д-р К. Иванов, д-р Сл. Стрезов, д-р Л. Бабаджов, ст.н.с. I ст. Цв. Алексиева, ст.н.с. I ст.  
д-р Д. Чаръкчиев, ст.н.с. д-р М. Димитрова, ст.н.с. I ст. Т. Бурилков (от ляво на дясно)

Курс по професионални болести - в средата проф. д-р Кр. Киряков и
ст.н.с. I cm. д-р Цв. Алексиева 
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Проф. д-р Йорданка Хаджиева, дмн
Ръководител на секция с клиники (1990-1993 г.)

Проф. д-р Йорданка Хаджиева, дмн е родена през 1937 г. Завършва медицина през 1966 
г. 6 София. В Клиниката по професионални болести е от 1967 г. като редовен аспирант. Защита-
ва кандидатска дисертация през 1971 г. Последователно работи като ординатор и научен съ-
трудник. Хабилитирана е като cm. н.с. през 1984г. Защитава докторска дисертация през 1991г. От 
1996г. е избрана за професор по професионални болести. Завежда секцията с клиника по про-
фесионални болести към катедрата по хигиена и професионални заболявания от 1990г. до 1993г.

Научната й продукция включва над 230 научни труда, обособени тематично в следните на-
правления: клиника и диагностика на професионалните заболявания (ранна лабораторна ди-
агностика при увреждане от химически вещества- самостоятелно и комбинирано действие), 
увреждания от физични фактори, лечение на професионални отравяния, експертиза на трудос-
пособността на професионални заболявания, заболяваемост сред работещото население. Съав-
тор е на 8 монографии и учебници в областта на профпатологията. Проф. Хаджиева е национа-
лен консултант по професионални болести. Член е на редица български и чуждестранни научни 
дружества по професионални болести, хигиена и клинична лаборатория.
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Доц. Соня Доб. Павлова, дм 
(научен сътрудник биохимик от 1968 г.)

Проф. g-р Таня Пенева Кунева, дм 
(аспирант - 1978г. асистент - 1981 г.)

Проф. д-р Валентина Г. Златева, дмн
(ординатор от 1973 г.)

Д-р Петър Илиев Минков
(научен сътрудник - 1985 - 1995 г.)
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Проф. д-р Добрин Д. Чаръкчиев, дмн
(Научен сътрудник от 1960 г.)

Доц. д-р Ружа Бор. Стефанова, дм
(научен сътрудник от 1967 г.)

Д-р Рени Теод. Тончева 
(научен сътрудник от 1988 г.)

Д-р Георги Ал. Делчев 
(научен сътрудник от 1982 г.)
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Клинична лаборатория

Клинична лаборатория
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Д-р Корнелия Huk. Коцева, дм 
(научен сътрудник от 1983 г.)

Доц. Лилянда Тод. Еленкова, дм
(научен сътрудник от 1979 г.) 

Доц. д-р Венета Пар. Костова, дм
(научен сътрудник от 1974 г.)
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Проф. g-p Венцеслав Боснев, дмн
Ръководител на секция с клиники (1994-1996 г.)

Проф. д-р Венцеслав Боснев, дмн е роден през 1928 г. Завършва медицина през 1952г. 
Получил специалност по неврология (1966г.) работи в областта на неврогетологията в Научния 
институт по неврология. Създава и ръководи лаборатория по клинична невровегетология към 
Първа неврологична клиника на НИНП - МА. Завежда клиниката по неврология в Университет-
ската болница “св. Иван Рилски”. Ръководител е на секцията по професионални заболявания към 
катедрата по хигиена през 1994-1996 г. 

Автор е на над 230 научни публикации, от които 4 монографии и 23 авторски участия в ко-
лективни монографии. Трудовете му са публикувани и в авторитетни чуждестранни списания в 
САЩ, Германия, Италия, Япония, Русия.

Научните му проучвания са в областта на патологията на вегетативната нервна система, па-
тологията на горните крайници включително професионалната, съдовите заболявания на нерв-
ната система, паркинсонизма, неврозите, термодиагностиката, Доплеровата сонография, ми-
кроциркулацията, граничните проблеми на неврологията, профпатологията и екопатологията.

В. Боснев е член и секретар на редакционната колегия на списанията “ Неврология, психиа-
трия и неврохирургия” и на “Акта медика булгарика”.

Дългогодишен член е на Съюза на учените в България, на Научното дружество по невро-
логия, на Международното научно общество по неврална терапия и на неговия научен съвет, 
на Европейското общество по микроциркулация, на Американската академия по термология; 
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член-кореспондент на Американското общество по рефлексна дистрофия, редовен член на Ев-
роазиатската академия на медицинските науки и на Българската национална академия по меди-
цина; президент е на Атланто-евро-средиземноморската академия на медицинсите науки.

За научната си дейност е награждаван многократно у нас и в чужбина. 
 

Невровегетологична лаборатория - електромиография

Невровегетологична лаборатория - лазерен доплер
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Д-р Зоя Пет. Мушекова 
(научен сътрудник от 1985 г.)

Д-р Димитър Ат. Кехайов, дм 
(научен сътрудник - 1986-1994 г.) 

Проф. д-р Елисавета Д. Петрова, дмн
(научен сътрудник от 1979 г.)

Д-р Диана Бор. Апостолова 
(асистент от 1990 г.)
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Д-р Николай П. Маджунов, дм 
(научен сътрудник от 1986 г.) 

Д-р Христо Вас. Христов, дм
(научен сътрудник от 1973 г.)

Д-р Гергина Нейч. Ончева, дм 
(научен сътрудник от 1988 г.) 



106

Доц. g-p Мария Иванова Демирова, дм
Ръководител на секция с клиники от 1996 г.

Доц. д-р Мария Иванова Демирова, д.м. е родена през 1943г. Завършва медицина през 
1967г. От 1968г. до 1986г. работи в КПЗ при НИХПЗ като научен сътрудник. През 1972 з. е задочен 
аспирант в Русия. През 1985г. се хабилитира като ст.н.с. От 1986 до 1990 г. работи в ТМИ като за-
веждащ Научна секция по авиационна медицина. От 1990 г. до сега работи в Секция, респектив-
но Център по професионални болести като завеждащ клиника по професионални белодробни 
болести. От 1995 година е завеждащ Секция по професионални болести към Катедрата по хиги-
ена. От 1996г. е завеждащ Центъра по професионални болести.

Автор е над 150 публикации в наши и чужди списания в областта на професионалната па-
тология и авиационната медицина, между които 6 монографии, 6 ръководства и 4 учебника. От 
1995 г. е републикански консултант по професионални болести.

Дългогодишен член е на Научно-медицинското дружество по хигиена и Научно-медицин-
ското дружество по алергология; член на редакционния съвет на “ Хигиена и здравеопазване”. 
През 1998г. е съучредител на Балканската асоциация по трудова медицина.
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XI Национална конференция на младите специалисти от ХЕС 

Пирот - 1998 г.
Учредяване на Балканска асоциация по трудова медицина: доц. д-р М. Димитрова (права), 

проф. Видакович (Сърбия), проф. Вл. Цветанов (Македония) - първи и втори отдясно
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Д-р Красимира Ник. Динкова, дм
(асистент от 1987 г.)

Проф. д-р Златка Бор. Стойнева, дм 
(асистент от 1980 г.)

Доц. g-р Вера Пет. Петкова, дм 
(научен сътрудник от 1971 г.)

Доц. д-р Антон Cm. Савов, дм 
(научен сътрудник от 1980 г.) 

Д-р Анелия Иванова Каменова 
(научен сътрудник от 1978 г.)
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Д-р Даниела Г. Меджидиева 
(научен сътрудник от 1989 г.) 

Д-р Шибой Ник. Кузмов, дм 
(аспирант - 1996 г., асистент от 1998 г.) 

Проф. д-р Златка Панова, дмн
(научен сътрудник от 1970 г.)

Д-р Румяна Цан. Боева 
(асистент от 1987 г.)
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Н.с. Светлана Cm. Кръстева 
(научен сътрудник, биохимик от 1969 г.)


