
Г-жа Диляна Йорданова 

Родена на 23.09.1974 в гр. Раднево. През 1993 г.               

завършва Математическа гимназия „Проф. д-р Петър 

Берон“ в гр. Варна. През 1998 г. получава бакалавърска 

степен по специалност „Икономика и управление на 

строителството“ в Икономически университет – гр.  

Варна. Година по-късно придобива образователно-

квалификационна степен „магистър“ по специалност 

„Счетоводство и контрол“ в Икономически 

университет – гр.  Варна. През 2011 г. завършва 

специалност „Право“ във Варненски свободен 

университет. Придобива специалност „Правно 

регулиране в здраверопазването“ през 2020 г.  

Трудовият й стаж включва длъжност „контрольор“ в ДКЦ III – Варна ЕООД 

през периода 2006 г. – 2007 г., където следи за спазване на учредителния акт и опазване 

имуществото на Дружеството. През периода 2003 г. – 2012 г. е експерт по кредити в 

Интернешънъл асет банк АД – клон Варна, където извършва анализ на кредитната 

история и финансовото състояние на дружества-кредитополучатели. От 2016 г. до 2019 

г. е управител на „Медунифарм“ ЕООД, където ръководи две функциониращи аптеки, а 

от 2019 г. до 2021 г. е контрольор на същото предприятие. През 2020 г. е назначена за 

юрисконсулт на „Специализирана болница по очни болести за активно лечение – 

Варна“ ЕООД. От 2012 г. до настощия момент е юрисконсулт на Медицински 

университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна. 

През април 2021 г. след проведен конкурс по реда на Закона за публичните 

предприятия е избрана за независим член на Съвета на директорите на УМБАЛ „Света 

Марина“ ЕАД – Варна. 



Проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н. 

 

Роден на 10 март 1960 г. в гр. Варна, България. 

Завършва Висшия медицински институт във Варна през 

1986 г. От 1987 до 1990 г. работи като общопрактикуващ 

лекар в гр. Девня. През 1990 г. той е избран за асистент в 

Катедрата по обща и оперативна хирургия на Висшия 

медицински институт-Варна. Специализира „Хирургия" 

(1990-1993 г.), „Онкология" (2002-2005 г.), както и 

„Управление на здравеопазването" (2003-2005 г.). 

Преминава следдипломно обучение за степен магистър по 

„Стопанско управление" (2003-2005 г.). През 1996 г. 

успешно защитава докторската си дисертация, озаглавена 

„Диагностика и хирургично лечение на ректалния карцином". През 2001 г. е избран за 

доцент по хирургия. От 2004 до 2012 г. е ръководител на Катедрата по обща и 

оперативна хирургия към Медицински университет - Варна. Между 2001 и 2010 г. е 

изпълнителен директор на Университетска болница „Св. Марина"-Варна. През 2008 г. 

успешно защитава дисертация за придобиване на научна степен „Доктор на 

медицинските науки", озаглавена „Нови насоки в диагностиката и хирургичното 

лечение на колоректалния карцином". През 2009 г. е избран за професор по хирургия. В 

рамките на два мандата, от 2012 г.  до 2020 г. е  Ректор на Медицински университет-

Варна. В рамките на тези два мандата, под негово управление, МУ-Варна се превръща в 

най-високотехнологичното висше учебно заведение в България, благодарение на 

въвеждането на дистанционното обучение чрез системата Blackboard, симулационно 

обучение по хирургия, оборудване на редица високотехнологични зали за обучение и 

лаборатории, както и много други. Той е национален консултант по хирургия в 

България.  

Изследователската му дейност обхваща различни актуални теми в областта на 

хирургичната онкология и по-специално - на колопроктологията, гастроентерологията 

и хепатологията - нови диагностични методи, включително туморни маркери, 

ендоректална ехография, ендоскопия, съвременна образна диагностика, сентинелни 

лимфни възли, лапароскопска хирургия на колоректалния карцином и колоректалните 

чернодробни метастази и др. 

Проф. д-р Красимир Иванов е активен член на няколко български и 

международни научни организации - Българско хирургично дружество, Съюз на 

учените в България, Български лекарски съюз, Международна организация на 

хирурзите, гастроентеролозите и онколозите (IASGO - International Association of 

Surgeons, Gastroenterologists, and Oncologists), Международна организация на 

университетските преподаватели - колоректални хирурзи (ISUCRS - International 

Society of University Colon and Rectal Surgeons) и др. Той е главен редактор на „Scripta 

Scientifica Medica" (Варна), „Варненски медицински форум" (Medical Forum of Varna) и 

член на редакционната колегия на българските списания „Biomedical Reviews" и 

„Хирургия" и на чуждестранните списания „World Journal of Gastrointestinal Surgery" и 

„Madridge Journal of Surgery". Той е рецензент на ръкописи, предоставени за 



публикуване в тези списания, както и за списаниетo „World Journal of Gastroenterology". 

Заедно със своя ентусиазиран екип, той организира 14 международни конференции с 

международно участие по колопроктология, както и 15-ия Международен конгрес по 

колоректална хирургия в гр. Варна през 2017 г. Проф. д-р Красимир Иванов вече има 

над 350 научни публикации, между които учебници и отделни глави в монографии, 

издадени у нас и в чужбина, статии в български и чуждестранни научни списания и 

доклади в сборници от национални и международни конференции, конгреси и 

симпозиуми, проведени у нас и в чужбина. Неговите публикации често са цитирани в 

българската и чуждестранната научна литература. Някои избрани публикации в чужди 

източници на научна информация са изброени по-долу. 

Проф. д-р Красимир Иванов има значителен принос за непрекъснатото развитие 

на науката и образованието в Медицински университет-Варна, като по този начин 

осигурява нарастващия международен престиж на тази модерна българска институция, 

изправена едновременно пред предизвикателствата на плодотворното международно 

сътрудничество и конкуренцията в условията на глобализация на 21 век. 

Междувременно е отличен с многобройни награди за своите заслуги в България. 

Проф. д-р Красимир Иванов е отличен с Почетния златен знак „За заслуги към 

Варна" - 2015 за принос в развитието на науката и медицината. През последните години 

получава отличия от Българското хирургическо дружество (2008 г.), почетен знак 

„Български лекар", златна значка за особени заслуги в развитието на миниинвазивната 

хирургия, „Мениджър на годината" на в-к „Форум Медикус", два пъти Награда „Варна"  

- през 2006 г. с екип от лекари от УМБАЛ „Св. Марина", и през 2010 за откриването на 

Отделение за трансплантации от жив донор, както и награда за „Най-иновативна 

болница" за изключителни постижения в категорията „Комплексен подход при 

внедряването на информационни и комуникационни технологии". 

Заслугите на проф. д-р Красимир Иванов за развитието както на медицината, 

здравеопазването и образованието, така и на националната култура и филмовата 

индустрия, му носят признание от различни български градове и институции. През 

2016 г. той получава златния медал на БЧК за големи заслуги за възстановяването и 

провеждането на международния фестивал на червенокръстките и здравни филми. През 

2017 г. проф. д-р Красимир Иванов е удостоен с наградата „За уникален принос в 

университетското образование по здравни грижи" от Българската асоциация на 

професионалистите по здравни грижи. През тази година е отличен и като „Личност на 

годината" за гр. Шумен. От м. октомври 2017 г. той е носител на  званието „Почетен 

гражданин" на гр. Сливен за приноса му за разрастването на академичните структури в 

града. 

На 5 май 2019 г. проф. д-р Красимир Иванов е удостоен с академичното звание 

„Доктор хонорис кауза" на ВВМУ „Никола Вапцаров" за усилията му за реализирането 

на каузата за откриване на съвместна специалност „Военен лекар" между Морско 

училище, МУ-Варна и ВМА. 

На 10 март Варненски и Великопреславски митрополит Йоан награждава за 

заслуги към Варненска и Великопреславска епархия проф. Иванов с орден „Свети 

Апостол Андрей Първозвани". През май 2020 г. е избран за председател на 

Асоциацията на университетските болници в България (АУБРБ). През месец юли е 



удостоен с орден "Св. св. Кирил и Методий" огърлие за значимия му принос в областта 

на медицинската наука и образование в Република България, а през месец август 

получава престижното звание „Почетен гражданин на Варна“. 

През април 2021 г. след проведен конкурс по реда на Закона за публичните 

предприятия е избран за член на Съвета на директорите на УМБАЛ „Света Марина“ 

ЕАД – Варна като представител на държавата. 

 



Проф. д-р Силва Андонова-Атанасова, д.м.н. 

 

Родена на 20.01.1971 г. в гр. Варна. Завършва 

медицина през 1996 г. като придобива специалност по 

неврология през 2004 г., а през 2015 г. се дипломира 

като магистър по здравен мениджмънт. През 2007 г. 

преминава квалификационен курс за експерти по 

акредитация на Европейския фонд за управление на 

качеството EFQM (European Foundation for Quality 

Management). През 2010 г. след проведен конкурс 

придобива образователна и научна степен „доктор“ с 

дисертационен труд на тема: „Невросонографни и 

невроизобразяващи изследвания при асимптомни 

исхемични нарушения на мозъчното кръвообращение“, а след проведен конкурс през 

2015 г. - образователна и научна степен „доктор на науките“ с тема: „Лечение на острия 

исхемичен мозъчен инсулт с интравенозна тромболиза: проспективни проучвания 

върху изхода от болестта“. Последователно заема научни звания асистент (2003), 

старши асистент (2006), главен асистент (2010), доцент (2012) и професор (2016) към 

Катедра по нервни болести и невронауки. От 2002 г. работи в УМБАЛ „Света Марина“ 

ЕАД - Варна като ординатор по неврология към Втора клиника по нервни болести, а от 

2009 г. е началник на  неврологично отделение за интензивно лечение. През 2010 г. 

заема поста Началник на Втора клиника по нервни болести, като от 2017 г. е Директор 

„Лечебно-диагностична дейност“ до избирането й за Изпълнителен директор на 

лечебното заведение.  

Основните направления в научно-приложната и научно-изследователска дейност на 

проф. Андонова са мозъчно-съдови заболявания, невродегенеративни заболявания, 

невроинтензивна медицина, тумори на централната нервна система, невроинфекции, 

увреждания на периферната нервна система, ендоваскуларно лечение при остър 

исхемичен инсулт, дълбока мозъчна стимулация при пациенти с Паркинсонова болест, 

дистония и есенциален тремор, мениджмънт на качеството в неврологията. През 2015 г. 

взема участие в Първия национален конгрес по невросонология, където като 

представител на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - гр. Варна и 

в ролята й на национален координатор по Програма на Европейската организация по 

инсулт – ESO EAST, изнася доклад относно съществуващия в България международен 

регистър на пациентите с инсулт Safe Implementation of Treatments in Stroke и водещата 

роля на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – Варна като най-големия център за 

тромболитично лечение в страната. По-късно през годината проф. Андонова оглави 

секция по инсулти към Българската асоциация по невросонология и мозъчна 

хемодинамика.  

През 2016 г. Ръководителят на Втора клиника по нервни болести с отделение за 

интензивно лечение на неврологичните болести и отделение за лечение на остри 

мозъчни инсулти при УМБАЛ „Света Марина“ и Републикански консултант по нервни 

болести за Североизточна България проф. д-р Силва Андонова получи индивидуална 

награда „Варна“ за цялостната научноизследователска, преподавателска и лечебна 



дейност в областта на неврологията и изграждане на мрежа от центрове за лечение на 

пациенти с остри мозъчни инсулти в България, както и за отдаденост към науката и 

преподавателската дейност за студенти и специализанти по „Обща медицина“ и 

„Неврология“ към Медицински университет – Варна. През 2017 г. е назначена за 

представител на България по проект на Европейска организация по инсулт – ESO EAST 

за 2018 и 2019 г., с основна цел подобряване на грижите за хората с инсулт и постигане 

на максимален ефект при координиране на усилията за лечение на инсулт. В началото 

на 2018 г. УМБАЛ „Света Марина“ - Варна получи наоценка за високото качество при 

получи награда от Президента на европейската организация по инсулт за високо 

качество при лечение на пациенти с инсулт. По-късно през годината проф. Андонова е 

избрана за Национален консултант по интервенционална неврология, което е 

признание за изключителния й принос при лечението на неврологични заболявания, за 

обучението на интервенционални невролози към катедрата по „Нервни болести и 

невронауки“ към МУ-Варна, както и за водещата роля на УМБАЛ „Света Марина“ при 

съвременното лечение на мозъчно-съдови заболявания, въвеждане на иновативни 

терапии и подобряването на грижата за пациентите. През 2019 г. колектив, начело с 

проф. Андонова издава първо за страната Практическо ръководство за дълбока мозъчна 

стимулация в неврологичната практика. Член е на Управителния съвет на проект 

TranStem, целящ насърчаване и поддържане на върхови основни и приложни 

изследвания на стволови клетки, както и клинично приложение в МУ-Варна чрез 

привличане на ЕRА chair – ръководител в Европейското научно пространство по 

биология на стволовите клетки.  

УМБАЛ „Света Марина“ - Варна е в топ 10 за 2019 г. на болниците в интернет 

базирания международен регистър за лечение на пациенти с инсулт SITS (Безопасно 

прилагане на лечения при инсулт). Световното признание е за проследяване на 

пациентите с инсулт както по отношение на лечението им в острата фаза, така и при 

вторична профилактика на заболяването. Болницата е напълно окомплектована с кадри 

и апаратура на световно ниво и е водещ център в страната за съвременно 

диференцирано, вкл. интервенционално лечение на пациентите с мозъчно съдова 

патология.  

След проведен конкурс през 2020 г. е избрана за Изпълнителен директор на 

УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна. По време на ръководството й, лечебното 

заведение се изправя пред пандемията от COVID-19.  

Признание на обществото към достойния труд на медиците от УМБАЛ „Света 

Марина“ бе колективната награда „Варна”, която бе връчена за изключителен 

професионализъм при организацията, координацията, диагностиката и лечението на 

пациенти с COVID-19 от Варна и Североизточна България.  

През април 2021 г. след проведен конкурс по реда на Закона за публичните 

предприятия е избрана за член на Съвета на директорите на УМБАЛ „Света Марина“ 

ЕАД – Варна като представител на държавата. 

  

 


