Проф. д-р Димитър Иванов Буланов, дм

Дата и място на раждане - 08.05.1965 г., гр. София.
Средно образование - 1983 г. 19 ЕСПУ „Елин Пелин“, София.
Виеше образование по медицина - 1991 г., в Медицински Университет, София.
1992 - 1995 г. - последователно обучаващ се лекар-интерн по неврохирургия и асистент
по неврохирургия в Катедрата по спешна хирургия, неврохирургия и ортопедия на ВМАСофия.
От 1996 г. след издържан конкурс за асистент - преподавател и лекар-хирург в Катедрата
по обща и оперативна хирургия на МФ, МУ-София с база Клиниката по обща и
чернодробно-панкреатична хирургия (Първа хирургия) на УМБАЛ „Александровска“
ЕАД. През 2001 г. - придобита специалност „Хирургия“. Курс по здравен мениджмънт

във ФОЗ, МУ-София-2001 г.
Академично развитие:
1996 - 2001 г. - асистент, 2001 - 2004 г.-старши асистент, 2004 - 2012 г. - главен асистент,
2012- 2021 г. - доцент по хирургия, от 2021 г. - професор по хирургия.
Научно развитие:
Образователна и научна степен „доктор“ по медицина - 2010 г. с докторска теза
„Проучвания върху обема на лимфната дисекция като компонент от оперативното
лечение на стомашния карцином в стадии 0-ШВ“ - 2010 г.
Участие в над 70 научни форума по хирургия в България и в чужбина; съавтор в 3
учебника и 2 ръководства за студенти по медицина; автор и съавтор в над 115
публикации в специализирани научни медицински списания; Общ IF: 26,323; RG Score
18.78; h-index 6. Участия в НИ проекти: „Ерант - 2010“ - Договор № 24/2010 г. (участник);
„Ерант - 2016”- Договор № 62/27.05.2016 г. (участник); „Ерант - 2016“ - Договор №
110/02.05.2017 г. (водещ изследовател); „Ерант - 2020“ - Договор № 129/24.06.2020 г.“
(водещ изследовател). Докторанти - трима, от които един отчислен с право на защита.
Административни и изборни длъжности свързани с професионалното развитие:
От 2002 г. до 2012 г. - научен секретар на си. „Хирургия”.
От 2012 г. - член на редколегията на си. „Хирургия”.
От 2014 г. - член на Управителния съвет на Българското Хирургическо Дружество.
2014 г. - 2018 г. - Заместник-председател на Българското Хирургическо дружество.
От 2016 г. - член на Управителния съвет на Съюза на Българските Медицински
Специалисти.
От 2019 г. - член на Експертния съвет по медицинската специалност "Хирургия" към
Министъра на Здравеопазването на РБългария.
От м. април 2013 г. - Заместник-директор по лечебната дейност на УМБАЛ
„Александровска“.
От м. юни 2016 г. - Заместник-декан по учебната дейност и член Факултетния съвет на
МФ.
От 24.07.2020 г. - Изпълнителен директор на УМБАЛ „Александровска“.

