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ПРИЛОЖЕНИЕ  
 
 

 
АВТОБИОГРАФИЯ 

Позиция по проекта: ръководител проект 
 

ЛИЧНИ ДАННИ  Силвия Стоянова Александрова-Янкуловска 
 

   ул. Климент Охридски №1, Медицински университет-Плевен, Плевен 5800, България  

 +35964884196            

 silviya_aleksandrova@mu-pleven.bg 

Пол жена | Дата на раждане 02/11/1972 | Националност Българка | 
Семейно положение омъжена, 3 деца 

 
 

ПРОФЕСИОНАЛЕН 
ОПИТ   

 

От октомври 2015 Професор 

От декември 2014 Ръководител катедра „Общественоздрани науки“, ФОЗ, МУ-Плевен 

От юни 2013 Декан, Факултет “Обществено здраве”   

2010 – 2013 Доцент, Ръководител сектор „Медицинска етика“ 

Медицински Университет-Плевен, Факултет „Обществено здраве”, Катедра 

„Медицинска етика, управление на здравните грижи и информационни 

технологии” 

 Основни дейности и отговорности: 
 Преподаване по Медицинска/Биоетика във всички специалности на МУ-

Плевен;  
 Преподаване по Социална медицина и демографска статистика;  
 Преподаване по Здравно законодателство; 
 Преподаване по Управленска и бизнес етика; 
 Преподаване по Мениджмънт и етика на хосписните грижи; 
 Изследователска работа по проблемите на обучението по биоетика и 

клиничната етична консултация; 
 Изследователска работа по мениджмънт и етика на хосписните грижи; 
 Изследователска работа по актуални проблеми на общественото здраве. 

2007 - 2010 Главен асистент 

Медицински Университет-Плевен, Факултет „Обществено здраве”, Катедра 

„Медицинска етика, управление на здравните грижи и информационни 

технологии” 

2006 - 2007 главен асистент 

Медицински Университет-Плевен, Катедра „Социална и превантивна 

медицина”  

2003 - 2006 старши асистент  

ВМИ-Плевен, Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт” 

1999 - 2003 асистент  

ВМИ-Плевен, Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт” 
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ВИСОКИ 
ПРОФЕСИОНАЛНИ 

ПОСТИЖЕНИЯ 

 Носител на световната награда Hans Joschim Schwager за 
клинична етика за 2016 година връчена на официална 
церемония във Вашингтон, САЩ 

 Съюз на учените в България. Конкурс за високи научни 
постижения 2004 г. Грамота за научни постижения в 
областта на медицинските науки в категория „Млади учени 
до 35 г.“ за труда „Мениджмънт и етика на хосписните грижи“. 

 Експерт към Европейската комисия по проекти в научни 
направления Медицина, Палиативни грижи, Обществено 
здраве 

 

ОБРАЗОВАНИЕ   
 

1997 - 1999 майчинство  

Октомври 1996 – 

Ноември 1997  

специализант 

Висш Медицински Институт-Плевен, Катедра „Психиатрия и медицинска 

психология” 

2015 Научна степен „доктор на медицинските науки“  по научната 
специалност "Социална медицина и организация на 
здравеопазването и фармацията" 

 Диплома №В 0013 Медицински университет-Плевен 

Тема: „Клинична етична консултация – нагалси за въвеждане, обучение в 

етичен анализ и приложение на методология за вземане на решения в 

клиничната практика“ 

 

2008 Образователна и научна степен "доктор" по научната специалност 
"Социална медицина и организация на здравеопазването и 
фармацията" 

 Диплома №32979 Висша Атестационна Комисия 

Тема: „Организационни и етични проблеми и тенденции на развитието на 

хосписните/палиативните грижи в България“  

 

2002 - 2004 Европейски магистър по биоетика  
 Католически Университет-Льовен, Белгия съвместно с Католически 

Университет-Ниймеген, Холандия, Университета в Базел, Швейцария и 

Университета в Падуа, Италия    

Компетенции в областите на биоетиката:   
История и еволюция на етиката в здравеопазването, Етични теории, 
Методи на етиката, Феноменология, Технология и етика, Генетика, 
Репродуктивни технологии, Палиативни грижи, Обществено здраве и 
профилактика, Решения в клиничната практика, Клинична биоетика, 
Етика на грижите, Религия и биоетика, Етика на изследователската 
работа, Етика в педиатрията, Умения за вземане на етични решения. 
  

2003 Придобита специалност „Социална медицина и здравен мениджмънт“ 

 Диплома №008201 ВМИ-Плевен 

 

1990 - 1996 Магистър по медицина  
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 Диплома №Е 003330 ВМИ-Плевен 

Правоспособен лекар 

ОСНОВНИ 
НАУЧНИ 

ИНТЕРЕСИ 

 

  Проблеми на биоетиката и медицинската етика 
 Клинична етична консултация 
 Медико-социални проблеми на общественото здраве 
 Демографски подходи за изучаване на общественото здраве 
 Епидемиология на неинфекциозните заболявания 
 Мениджмънт и етика на хосписните грижи 
 Управленска и бизнес етика 
 Медицинска социология 

УМЕНИЯ  

  

Майчин език Български 
  

Езикова подготовка Разбиране Говоримо  Писмено 

Слушане  Четене  Комуникация  Продукция   

Английски C1 C1 C1 C1 C1 

 Международно признати сертификати: 
 Certificate in Advanced English University of Cambridge №4276717  
 First Certificate in English University of Cambridge №2277399 

Руски B2/C1 B2/C1 B2 В1 B1 

  

                           Френски А1 А1 А1 А1 А1 

 Удостоверение №136 Учебен център „Гений“, Плевен 
 
Обща Европейска рамка за 
владеене на езици 

Нива:    A1/2: Основно ниво  B1/2: Независимо ползване на езика  
C1/2: Професионално ползване на езика 

 

 
Умения за общуване 

 
 
Отлични комуникативни умения  

Организационни 
умения 

В момента Ръководител катедра „Общественоздравни науки”, Декан 
на Факултет „Обществено здраве“ на МУ-Плевен, 
Председател на Комисията по етика на научно-изследователската 
работа на МУ-Плевен и Председател на научния съвет по медико-
социални специалности  

Компютърни умения Много добро владеене на Microsoft Office™ tools и работа в Интернет 
(сертификат) 
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ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ИНФОРМАЦИЯ   

 
Курсове и 

специализации 

 

▪ Март 2017 и до момента обучение за лидер на Балинтова група 

▪ 7 – 11 Януари 2018 Сертификационно обучение за фасилитатор на 

Морално разсждаване по казуси, VU University Medical Center 

Amsterdam 
▪ 4–11 Ноември 2007, MATRA Обучителен курс по приложно 

обществено здраве, Хага, Холандия  

▪ 25-29 Юли 2007, Лятно училище „Добро управление, компетенции и 

етика в общественото здраве“, Белград, Сърбия  

▪ 8–10 Декември 2006, Проблеми на медицинската педагогика, МУ-

Плевен 

▪ 13-18 Ноември 2006, Курс “Палиативни грижи в гериатрията”, 

Залцбург, Австрия 

▪ 29 Юни–6 Юли 2006, Европейски курс по етика на биотехнологиите, 

Бърно, Чехия 

▪ 27–29 Април 2006, Курс “Смърт без страдание”, Ниймеген, Холандия 

1-2 Март 2006, Курс „Приложение на статистическите методи в 

медицинските научни изследвания“, ССКБ, София 

▪ 28 Февруари-1 Март 2006, Курс „Методически основи на научните 

изследвания“, ССКБ, София 

▪ 3-5 Юни 2004, Курс „Обществено здраве и сестринство“,ВМИ-Плевен 

16-20 Юни 2003, Курс „Човешки права и медицина“, Дубровник, 

Хърватска  

▪ 4-6 Юни 2003, Обучение „Етични проблеми в изследователската 

работа в здравеопазването“, Университет Илиноис-Чикаго, София 

▪ 3 Юни 2003, Обучение „Организиране и работа на комисиите по 

етика на изследователската работа“, Университет Илиноис-Чикаго, 

София 

▪ 2000–2003 Специализация по Социална медицина и здравен 

мениджмънт  

▪ 8-17 Юни 1997, Курс „Епидемиология и биостатистика в 

общественото здраве“, Университет Еразмус, Университет Кембридж 

и Медицински Университет-Варна 
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Членство в 
професионални и 

научни организации 
 

▪ Европейска мрежа по клинична етична консултация (представител за 
България) – ECEN 

▪ Европейска асоциация на центровете по медицинска етика - EACME 

▪ Международна асоциация за обучение по етика - IAEE 

▪ Европейска асоциация по обществено здраве - EUPHA 

▪ Европейска асоциация по здравен мениджмънт – EHMA 

▪ Асоциация на училищата по обществено здраве в Европейския 
регион – ASPHER 

▪ Форум по обществено здраве за Юго-Източна Европа – FPH-SEE 

▪ Международна болнична федерация – International Hospital Federation 

▪ Международен научен комитет на ЮНЕСКО 

▪ Световна асоциация по медицинско право - WAML 

▪ Българска асоциация по обществено здраве (член на УС) 

▪ Българска асоциация по биоетика и клинична етика (председател) 

▪ Съюз на учените в България 

▪ Български лекарски съюз  

▪ Българско общество по история на медицината  

 

Публикации 
 

 

Автор на повече от 160 научни публикации у нас и в чужбина: 

▪ Автор на 18 учебника и учебни помагала – 11 учебника по 
медицинска етика, биоетика и бизнес етика на български език, 3 
учебникa по биоетика на английски език, 1 учебник по социална 
медицина на английски език, 3 практически ръководства по биоетика 

▪ Автор на 2 монографии по Хосписни и палиативни грижи и 1 
монография по Клинична етична консултация (първа и единствена по 
тематиката у нас) 

▪ Съавтор в 11 учебника – 8 учебника по Социална медицина, 1 по 
медицинска етика, 1 по Управление на човешките ресурсите, 1 по 
Глобални проблеми на общественото здраве 

▪ Съавтор в 1 научна книга на английски език 

▪ Автор и съавтор на 8 глави в книги, от които 6 в чужбина  

▪ Автор на Главата “България” в „Наръчник на Глобалната 
Биоетика“ под редакцията на H.A.M.J. ten Have и B. Gordijn, 
издателство Springer, 2014 

▪ Автор на Главата „Хоспис“ в „Енциклопедия на глобалната 
биоетика“ под редакцията на H.A.M.J. ten Have, Springer,2016 

▪ Автор и съавтор на повече от 80 статии в български и чуждестранни 
научни списания и 24 пълнотекстови доклади, от които 9 в чужбина 

▪ Участия  в национални и международни научни форуми с над 130 
доклади и постери  

Общ импакт фактор 107,8618 (от статии-8,4328);Импакт ранг=0,922 
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Участие в научно-
изследователски 

проекти 

Опит в проекти общо: 13 години и 7 месеца 

1) COST Action CA17117 Towards an International Network for 

Evidence-Based Research in Clinical Health Research (MC 

Member for Bulgaria); Функция: Член на управленския екип; 

Период: октомври 2018 – октомври 2022  

2) Open Society Institute in association with ASPHER Project 

“Human Rights in Patient Care: Strengthening Teaching, 

Research, and Leadership. Law and Health: Teaching Human 

Rights in Patient Care”, Функция: Експерт, участник в 

обучение; Период: юли 2014 - ноември 2015 г. 

3) BG05M20P001-2.009-0031-C01 „Създаване на център за 

обучение на докторанти, постдокторанти, 

специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ 

на МУ-Плевен“; Функция: Експерт; Период: 2017-2018 г. 

4) „Етика на развитието в български контекст“ проект на 

Секция „Етически изследвания“ при ИИОЗ на БАН, студия 

„Обучението по биоетиката в България“. Функция: Експерт; 

Период: юни 2014 – октомври 2015 г.  

5) Проект BG051PO001-4.3.04-0049 “Иновативно и 

съвременно образование в МУ-Плевен“; Функция: Експерт; 

Период: 2012-2014.   

6) „Здраве на мигрантите – обществени нагласи и 

предизвикателства пред здравната система на 

страната“ – Институционален изследователски проект; 

Функция: член на изследователския екип; Решение на 

КЕНИД, МУ-Плевен, Протокол №43/30.05.2017 г. – до май 

2019 г. 

7) „Условия и предпоставки за промоция на здравето на 

работното място в България“ –  Институционален 

изследователски проект; Функция: член на 

изследователския екип; Решение на КЕНИД, МУ–Плевен, 

Протокол №38/13.10.2015 г. – до октомври 2017 г. 

8) „Качество на акушерските грижи – реалност, 

потребности, възможности за развитие“ –  

Институционален докторантски проект; Функция: член на 

изследователския екип; Решение на КЕНИД, МУ-Плевен, 

Протокол №32/02.12.2014 г. – до юни 2018 г. 

9) „Проучване на готовността за въвеждане на подход за 

етична консултация в клиничната практика“ –  

Институционален докторантски проект; Функция: 

Ръководител и главен изследовател; Решение на КЕНИД, 

МУ-Плевен, Протокол №29/16.06.2014 г. – до декември 2014 

г. 

10)  „Актуални организационни и етични проблеми и 

тенденции на развитието на палиативните грижи в 

България“ – Институционален докторантски проект; 

Функция: Ръководител и главен изследовател; Решение на 

КЕНИД, МУ-Плевен, Протокол №14/28.05.2008 г. – до 

декември 2008 г. 
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Участие в ред 
колегии 

 Journal “Medicine, Health Care and Philosophy” – официално 

издание на Европейското дружество по философия на 

медицината и здравните грижи 

 “Mediterranean Journal of Biosciences” 

 “Journal of Bioethics and Health Policy” 

 “Journal of Biomedical and Clinical Research” 

 “Annals of Public Health Research and Clinical Practice” 

 “Annals of Medical Case Reports” 

 
 
 

Рецензент за 
списания 

 Academic Peer Journal “Revista Latinoamericana de Bioetica” – 

издание на Военна Академия Nueva Granada, Bogota, Colombia. 

 Reviewer for Journal “Educational Research” – международно 

рецензирано списание със свободен он-лайн достъп, 

индексирано в Google Scholar и EBSCO host  

 Reviewer for Journal “Basic Research Journal of Social and Political 

Sciencies” - международно рецензирано списание със свободен 

он-лайн достъп 

 „Journal of Biomedical and Clinical Research” 
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Присъдени награди, 
свързани с научно-

изследователска 
дейност 

 
 Носител на световната награда Hans Joschim Schwager 

за клинична етика за 2016 година връчена на официална 
церемония във Вашингтон, САЩ 

 Грамота за най-добре представена научна разработка от 
млад учен в секция „Социална медицина и психология“ на 
Научна Конференция с международно участие-Стара Загора 
2004 г.  

 Грамота за най-добре представил се млад автор в секция 
„Медицина“ на Международна Научна Конференция-Стара 
Загора 2008 г.  

 3d prize in Varia Basic Section for the presentation “Tuskegee 
syphilis study in the framework of bioethical experimentation” 
(co-author Merilin Ivanova, medical student in MU-Pleven), XII 
Medical Scientific Conference for Students and Young Doctors, 
8-10 October 2014, Pleven  

 MARQUIS Who’sWho inclusion in Who’sWho in Medicine and 
Healthcare 6th Edition 2006-2007.  

 International Biographical Center, Cambridge, England inclusion 
in IBC’s 21st Century Award for Achievement, 2007.  

 MARQUIS Who’sWho inclusion in Who’sWho in the World 25th 
Edition 2008.  

 International Biographical Center, Cambridge, England inclusion 
in World Who’s Who of Women 15th Edition 2008.  

 International Biographical Center, Cambridge, England inclusion 
in IBC’s 21st Century Award for Achievement, 2009.  

 MARQUIS Who’sWho inclusion in Who’sWho in Medicine and 
Healthcare 7th Edition 2009-2010.  

 International Biographical Center, Cambridge, England inclusion 
in Top 100 Health Professionals 2010.  
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Други дейности ▪ Експерт към Европейската комисия по проекти в научни 
направления Медицина, Палиативни грижи, Обществено здраве 

▪ Експерт към Комисията по Оценка на Здравните технологии 

▪ Последователно секретар (от 2004 г.) и Председател (от 2012 г.) на 
Комисията по етика на Научно-изследователската работа на МУ-
Плевен  

▪ Последователно Секретар и Председател (от 2014 г.) на Научния 
съвет по медико-социални специалности към МУ-Плевен  

▪ Член на научния комитет на 9тия Международен Конгрес по Клинична 
етична консултация, Мюнхен, 14-16 март 2013 г. 

▪ Член на научния комитет на Международния Конгрес на списание 
„Здравна администрация и обучение“, 28-29 март 2015 г. 

▪ Пленарен докладчик на Юбилейната научна конференция с 
международно участие по повод 50 години на катедра „Социална 
медицина и организация на здравеопазването“, МУ ‚Проф. д-р П. 
Стоянов“-Варна, 30-31 май 2014 г. 

▪ Пленарен докладчик на Юбилейна научна конференция 
„Общественоздравна политика и практика“ на ФОЗ на МУ-Плевен, 1-
3 октомври 2015 г. 

▪ Член на научния комитет на 15тия Международен Конгрес по Клинична 
етична консултация, Виена, 22-25 Май 2019 

 

Участия в изпитни 
комисии и научни 

журита  

▪ Председател на комисия за провеждане на държавен теоретичен 
изпит в специалност “Управление на здравните грижи”  

▪ Редовен член на комисиите за провеждане на държавен изпит по 
„Хигиена, инфекциозни болести, епидемиология и социална 
медицина“ в специалност „Медицина“ на МУ-Плевен и „Социална 
медицина с промоция на здравето и социално и здравно 
законодателство“ в специалности „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ 

▪ Член на комисия за провеждане на държавен изпит за специалност 
“Социална медицина и здравен мениджмънт” и „Обществено 
здравеопазване“ 

▪ Член на научни журита по конкурси за защита на дисертационни 
трудове и заемане на академични длъжности „доцент“ и 
„професор“ в МУ-Плевен, МУ „Проф. д-р П. Стоянов“ и МУ-Пловдив 
 


