
Пореде
н номер Регистр . №

Дата на издаване 
на 

удостоверението  
за извършване 
на лечебна 

дейност по чл. 2а

Наименование на 
висшето МУ

Седалище , адрес  на 
управление  

Срок на 
акредитацията

Данни за ръководители  на катедри  и на лекарите  преподаватели  и лекарите , които 
ще осъществяват  практическото  обучение  или ще извършват научна дейност - 

диплом за завършено образование  и диплом за призната специалност

Допълнение - данни за ръководители  на катедри  и на лекарите  преподаватели  и 
лекарите , които ще осъществяват  практическото  обучение  или ще извършват 
научна дейност - диплом за завършено образование  и диплом за призната 

специалност

Дата на 
заличаване на 
регистрацията  
и основанието  

за това

Промени в 
обстоятелствата

Забележки  по 
вписаните 

обстоятелства

1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10

1 0306461001 12.05.2009 г.

"Факултет по 
дентална медицина" 
към Медицински 
университет - Варна 
"Проф. д-р Параскев 
Стоянов"

бул. "Цар 
Освободител" №84, 
гр. Варна

Акредитация - 
Протокол 

№27/01.09.2005 г. 
и Протокол 

№30/29.09.2005 г.

Срок на валидност 
на акредитацията - 

6 години.

Акредитация - 
Протокол 

№14/09.06.2016 г. 

Срок на валидност 
на акредитацията - 

6 години.

1.Д-р Васил Господинов Свещаров - дипл. №35388/1987 г., дипл. №37539/1991 г. за 
Хирургична стомат., дипл. №009666/2004 г. за лицево-челюстна хирургия
2.Д-р Петър Иванов Генев -  дипл. №001985/1979 г. и дипл. №25581/1983 г. за 
"Патологоанатомия"
3.Д-р Владимир Найденов Кадинов - дипл. №000269/1982 г., дипл. №32134/1988 г. за "ВБ" 
и дипл. №37050/1991 г. за Кардиоревматология
4.Д-р Симеон Георгиев Симеонов - дипл. №7399/2001 г.
5.Д-р Огнян Стефанов Тивчев - дипл. №2501/1998 г. и дипл. №007784/2003 г. за "Обща 
стоматология"
6.Д-р Ивета Пламенова Катрева - дипл. №014585/2004 г.
7.Д-р Желязко Атанасов Атанасов - дипл. №3771/2006 г.
8.Д-р Диляна Емилова Минчева-Джикова - дипл. №3729/2006 г.
9.Д-р Алис Едмон Папазян - дипл. №019052/2006 г.
10.Д-р Христина Иванова Арнаутска - дипл. №011294/2006 г. по "Ортодонтия"
11.Д-р Джендо  Атанасов Джендов  - дипл. №005034/2006 г.
12.Д-р Станислав Пламенов Атанасов - дипл. №10952/2004 г.
13.Д-р Радостина Панайотава Василева - дипл. №10034/2003 г.
14.Д-р Камен Маринов Ногалчев - дипл. №3530/2004 г. и дипл. №013328/2008 г. 
"Протетична дентална медицина"
15.Д-р Христо Антониев Бозуков - дипл. №11031/2004 г.
16.Мая Димитрова Дойчинова - дипл. №7430/2001 г.
17.Д-р Цветелина Илиянова Борисова - дипл. №13317/2006 г.

18.Д-р Добринка Миткова Петрова - дипл. №2183/1997 г. и дипл. по "Обща стоматология" 
№009176/2004 г.
19.Д-р Нина Иванова Милчева - дипл. №12288/2005 г.
20.Д-р Mиглена Илиева Балчева- дипл. №7402/2001 г.
21.Д-р Силвия Евтимова Станкова
22.Радостина Лозанова Анастасова - дипл. №13347/2006 г.
23.Д-р Владимир Емануилов Панов - дипл. №7383/2001
24.Д-р Цветан Любенов Тончев - дипл. №36133/1988  дипл. №39505/1992 г., 
дипл.№008158/2003 г. Лицево-челюстна хирургия
25.Георги Йорданов Папанчев - дипл. №13323/2006 г.
26.Д-р Елица Петева Джонгова - дипл. №3876/2007
27.Стойко Антонов Душев - дипл. №17302/2008 г.
28.Мариета Костова Базитова - дипл. №11033/2004
29.Д-р Милен Йорданов Маринов - дипл. №40633/1994 и дипл. №013191/2008 по "Орална 
хирургия"
30.Д-р Ирена Христова Георгиева - дипл. №3642/2005 г.
31.Д-р Георги Христов Киримов - дипл. №3722/2006
32.Методи Захариев Абаджиев - дипл. №001977/1997 г. за "Протетична стоматология"
33.Д-р Николета Иванова Маркова - дипл. №010142/2005 г. по Обща дентална медицина и 
дипл. №0011944/1997 г. за "Детска стоматология", 
34.Илиана Павлова Йончева - дипл. №002400/1984 г., дипл. №32477/1988 по "Орт. Стом. с
 ортодонтия" и дипл. №010242/2005 г. по "Обща стоматология"

Заявление от 
30.08.2017 г. за 
промяна на адреса 
на който се 
осъществява 
дейността - от гр. 
Варна, бул. "Цар 
Освободител" 
№150, на бул. 
"Цар 
Освободител" 
№84

30.08.2017 г. - 
Вписване освен 
на лечебна и на 
диагностична 
дейност.

2 0306461002 13.08.2015 г.

"Факултет по  
"Медицина" към 
Медицински 
университет - Варна 
"Проф. д-р Параскев 
Стоянов"

ул. "Марин Дринов" 
№55, гр. Варна

Акредитация - 
Протокол 

№15/05.09.2013 г. 
и Протокол 

№5/06.03.2014 г.

Срок на валидност 
на акредитацията - 

6 години.

Катедра по Пропедевтика на Вътрешните болести
1.Д-р Бранимир Николов Каназирев- дипл. №25962/1984 г. по "ВБ", дипл. №29251/1986 г. 
по "Кардиоревматология"
2.Проф. д-р Жанета Георгиева Тянева, д.м. - дипл. №25987/1984 г. по "ВБ", дипл. 
№32343/1988 г. по "Кардиоревматология"
3.доц. д-р димитър Николаев Калев, д.м.- дипл. №001989/1979 г. за медицина, дипл. 
№27383/1984 г. по "ВБ", дипл. №35604/1990 г. по Пневм. И фтизиатрия", дипл. 
№013564/2008 г. по "Онкология"
4. Доц. д-р Иван Щерев Донев, д.м. - дипл. №7062/2000 г. за медицина, дипл. 
№012122/2007 г. за "ВБ"
5. Ас. Д-р Маргарита Драганова Георгиева - дипл. 000734/1984 по медицина, дипл. 
№39818/1992 г. по "ВБ", дипл.  №02821/1997 г. по "Онкология"
6. Ас. Д-р Миглена Стефанова Кожухарова - дипл. №001315/1997 г., дипл. №33768/1989 г. 
по "ВБ", дипл. №001296/1996 г. по "Онкология"
7. Ас. Д-р Весела Златкова Златева - дипл. №10672/2003 г. за медицина, дипл. 
№017167/2013 г. за "Кардиология"
8. Ас. Д-р Мария Стоянова Димова - дипл. За медицина №7260/2001 г., дипл. 
№018163/2014 г.
9. Ас. Д-р Мария Благоева Костуркова - дипл. По медицина №7619/2005 г.
10. Ас. Д-р Дарина Желязкова Христова - дипл. №7247/2001 г. по медицина
11. Ас. Д-р Явор Костадинов Кашлов - дипл. №369/2009 г. по медицина
12. Ас. Д-р Елеонора Георгиева Димитрова - дипл. №0008919/1996 г. по медицина, дипл. №006910/2002 г. по "ВБ", дипл. №009321/2004 г. по "Пневм. и фтизиатрия", дипл. №013476/2008 г. по "Онкология"
13. Ас. Д-р Ася Андриянова Консулова - дипл. №7462/2003 г. по медицина, дипл. №016140/2011 г. по "ВБ"
14. Ас. Д-р Орлин Николаев Симов - дипл. №7227/2001 г. по медицина
Катедра по "ВБ"
1. Д-р Светослав Живков Георгиев - дипл. №001155/1985 г., дипл. "ВБ" - №38770/1992 г., дипл. "Кардиология" №000350/1995
УНС по Кардиология и Ревматология
1. Доц. д-р Йото Трифунов Йотов - дипл. №002359/1988 г., дипл. по "ВБ" №43844/1995, дипл. по Кардиология №00019/1998
2. Гл. адм. Ас. д-р Атанас Ангелов Атанасов- дипл. №92000328/1995, дипл. за ВБ №006552/2001 г.
3. Гл. ас. Д-р Явор Димитров Пейчев- дипл. №002361/1988, дипл. №43190/1994 по ВБ, дипл. №004322/1998 по Кардиология
4.Ас. Д-р Таня Кирилова Шивачева - дипл. №002606/1982, дипл. №35312/1990 по "ВБ", дипл. №003453/1997 г.
5. Ас. Д-р Мария Негринова Негрева - дипл. №7679/2006 г., дипл. №017112/2013 г. по "Кардиология"
6. Ас.д-р Антония Руменова Кишева - дипл. №6986/1999 г., дипл. №017551/2014 г. по "Кардиология"

УНС по Белодробни болести и Алергология
1. Доц. д-р Йордан Радков Димитров - дипл. №000030/1980 г., дипл. №27545/1985 г., по "ВБ", 
дипл. №31722/1987 г., по "Пневмология и фтизиатрия"
2. Ас. д-р Велин Колев Стратев, дипл. №7513/2004 г., дипл. №018191/2014 г. по 
"Пневмология и фтизиатрия"
3.Доц. д-р Камен Янков Янков - дипл. №03353/1975 г, дипл. №27547/1985 г. по "ВБ", дипл. 
№33302/1988 г., по "Пневмология и фтизиатрия"
4. Ас. д-р Диана Петкова Господинова, дипл. №001665/1990 г., дипл. №007395/2001 г. по 
"ВБ", дипл. №008411/2003 г. по "Пневмология и фтизиатрия"
5. А.с д-р Анна Атанасова Дякова, дипл. №7769/2007 г., дипл. №017604/2014 г. по 
"Пневмология и фтизиатрия"
6. Ас.д-р Ваня Костадинова Стефанова - дипл. от 2009 г.
7. Ас. д-р Валентина Димова Димитрова - дипл. №0017787/1995 г., дипл. №007389/2002 г. по 
"ВБ", дипл. №010868/2006 г. по "Пневм. и фтизиатрия"
8. Ас. д-р Дарина Николова Митева - дипл. №002066/1990 г., дипл. №003277/1997 г. по 
"Пневмология и фтизиатрия".
УНС по Гастоентерология, Хепатология и хранене
1.Проф. д-р Искрен Андреев Коцев, д.м.н.
2. доц. д-р Мария Василева Кателиева-Атанасова, д.м.
3. Гл. ас. Д-р Антония Йорданова Атанасова
4. Гл. ас. Д-р Диана Тодорова Ганчева-Томова, д.м.
5. Гл. ас. Д-р Ирина Иванава Иванова, д.м.
6. Гл. ас. Иван Борисов Шалев
7. Гл. ас. Д-р Милко Божидаров Мирчев, д.м.
8. Ас. Д-р Камен Иванов Иванов.
Катедра по Микробиология и Вирусология
1. Доц. д-р Лилия Иванова Иванова, д.м.; 2. Доц. д-р Теменуга Жекова Стоева, д.м.; 3. Ас. Д-р Милена Красимирова Божкова; 4. Ас. Д-р Живка Стойкова Демирева-Калчева; 5. Ас. Д-р Виктория Снежанова Снегарова-Тонева; 6. Ас. Д-р Гергана Неделчева Куюмджиева; 
Катедра по физиология и патофизиология
1. Проф. д-р Златислав Стоянов Димитров, д.м.н.
УНС по Физиология
1. Доц. д-р Маргарита Стефанова Иванова, д.м.; 2.Гл. ас. Д-р Емилия Георгиева Станчева-Вълчева; 3. Ас. Д-р Антония Пламенова Хачмериян.

Уведомление № 
АУ-1659-
28/21.03.2019 г. за 
добавяне на адрес 
за лечебна 
дейност по "Очни 
болести" - гр. 
Варна, бул. "Цар 
Освободител" 
№84

РЕГИСТЪР  НА ОБЕКТИТЕ , КОИТО ИЗВЪРШВАТ ЛЕЧЕБНА И ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКО  ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ  И ДОКТОРАНТИ  ПО МЕДИЦИНА, ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА И ФАРМАЦИЯ, СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ НА ЛЕКАРИ И ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА,
КАКТО  И ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА НАУЧНА ДЕЙНОСТ /ПО ЧЛ. 2А ОТ  ЗЛЗ/


