
Награда 
"Медик на годината" 

 
Наградата е учредена през 1991 г. от редакционния екип на 

специализирания медицински вестник "Форум Медикус". 
Целта е да се направят обществено достояние постиженията на български 

медицински специалисти и учени, тъй като този тип успехи по принцип остават 
встрани от общественото внимание. 

Наградените се определят след цялостен анализ на събитията в 
медицинската наука и практика през годината, както и след консултации с 
утвърдени медици от обществения съвет на вестника. 

 
Носители на наградата "Медик на годината" 
 
1991 д-р Вячеслав Вълчанов и д-р Петър Михайлов, София, за 

международно признат принос в ортопедичната хирургия 
1992 доц. Тома Пожарлиев, София, за пионерска роля при въвеждането и 

прилагането на лапароскопската хирургия в България 
1993 д-р Антон Въжаров, Русе, за активна обществена дейност при 

утвърждаване авторитета на Българския лекарски съюз 
1994 доц. Борислав Владимиров, София, за принос в използването на 

ендоскопските техники в гастроентерологията 
1995 проф. Димитър Камбуров, Варна, за организационни, научни и 

практически постижения в усъвършенстването на материалната база, 
диагностично-лечебния и учебния процес в Медицинския университет в 
града 

1996 проф. Георги Златарски, София, за научно-практически и  
организационен принос в развитието на българската хирургия и в 
частност - на спешната хирургия в института "Пирогов" 

1997 проф. Драган Бобев и неговият екип: д-р Георги Михайлов, д-р 
Добрин Константинов, д-р Лидия Гърчева, д-р Боряна Аврамова, д-р 
Мая Йорданова, София, за осъществяването на първата костномозъчна 
трансплантация в България 

1998 проф. Генчо Начев, София, за изключителен принос в развитието на 
кардиохирургията у нас, излъчен сред петима номинирани: д-р Георги 
Василев - Пещера, доц. Ивайло Търнев - София, доц. Мариана 
Трашлиева - Плевен, д-р Сава Бояджиев – София 

1999 проф. Петър Панчев и проф. Милан Миланов, както и екипите на 
проф. Христо Куманов, доц. Пенчо Симеонов, доц. Елисавета 
Наумова, д-р Петър Петров - за значим принос и много добри 
постижения в развитието на бъбречната трансплантация в България като 
високотехнологичен мултидисциплинарен лечебен метод 



2000 доц. Иван Козовски и неговият екип: доц. Веселина Маркова, д-р 
Стоилка Чернева, доц. Матей Андонов, доц. Александър Хинев, 
Варна, за сравними с европейските резултати от прилагането на методики 
за ин витро оплождане в Центъра за асистирана репродукция към 
Медицинския университет в града 

2001 проф. Витан Влахов, София, за изключителен принос в развитието и 
утвърждаването на клиничната фармакология в България, за научно- 
преподавателска и изследователска дейност, за обществена ангажираност 
в системата на Българския червен кръст и на Планинската контролно- 
спасителна служба 

 
2002 доц. Данаил Петров, София, за значим научноизследователски, 

клиничен, преподавателски принос в развитието на гръдната хирургия в 
България, за активна методична и консултативна дейност в страната, за 
заслуги в международното утвърждаване на българската торакална 
хирургия 

 
2003 доц. Владимир Пилософ, София, за значим научноизследователски и 

клиничен принос в развитието на българската медицинска наука и 
практика, за консултативна и организационна дейност в сферата на 
педиатрията, за обществена активност в усилията за издигане авторитета 
на българската педиатрия 

 
2004 проф. Григор Горчев, Плевен, за научноизследователски и клиничен 

принос в развитието на българската медицинска наука и практика в 
сферата на гинекологията и онкологията, за извършени за пръв път в 
България лапароскопски интервенции в гинекологичната хирургия, както 
и за значима организационна дейност за утвърждаване на Медицинския 
университет в Плевен в условия на реформа в здравеопазването и във 
висшето образование 

 
2005 доц. Емилия Христова, София, за значим научен и клиничен принос в 

развитието на българската медицинска наука и практика в сферата на 
педиатрията и неонатологията, за обществена ангажираност в 
разработването на стандарти по неонатология, за непреклонна активност 
за повече и по-качествени здравни грижи за малките българчета, за 
всеотдайност и непримиримост в непрестанната битка за здравето на 
децата на България 

2006 чл.-кор. проф. Богдан Петрунов, София, за значими фундаментални и 
научноприложни постижения в областта на алергологията и 
имунологията, за организационна дейност в утвърждаването и развитието 
на Националния център по заразни и паразитни заболявания, за 
разработка на прототип на детска ваксина против ХИВ-инфекцията на 



базата на българската БЦЖ-ваксина, призната за една от най-добрите в 
света 

2007 проф. Иван Черноземски, София, за значими фундаментални и 
научноприложни постижения в областта на онкологията, за открития в 
областта на канцерогените и туморната биология, както и за 
дългогодишна непрестанна битка за профилактика и ранно откриване на 
онкологичните заболявания 

2008 чл.-кор. проф. Дамян Дамянов, София, за значими научни и приложни 
постижения в областта на хирургията, за създаване и внедряване в 
практиката на нови оперативни техники, за прилагане за първи път на 
комбинирано ендоскопско и лапароскопско лечение на жлъчно-каменна 
болест, за разработване на медицински стандарти и създаване на 
самостоятелно отделение за еднодневна хирургия, за обособяване на 
висцералната хирургия като самостоятелна учебна дисциплина 

2009 проф. Огнян Бранков, „Пирогов”, София, за значим научен и 
практически принос в развитието на детската хирургия в България, за 
прилагане на нови оперативни и лечебни техники, за преподавателска и 
научна дейност, за денонощен лекарски всеотдаен труд при спасяване на 
живота и здравето на най-малките пациенти при извънредни и спешни 
състояния. 

 
Вестник “Форум Медикус” учреди и връчва и 

специална награда 

“ За принос в управление на здравеопазването” 
 
Целта е да отличи ръководители, здравни мениджъри с доказани успехи в 

сферата на организацията и управлението на специфични дейности в лечебните 
заведения 

2004 г. - д-р Димитър Димитров – изпълнителен директор на 
Университетската болница “Св. Анна” в София 

2005 г. – д-р Ангелина Миткова – изпълнителен директор на Областната 
болница в Разград 

2006 г. – доц. Красимир Иванов – изпълнителен директор на 
Университетската болница „Св. Марина” във Варна 

2007 г. – д-р Тодор Черкезов – изпълнителен директор на Областната 
болница в Кърджали 

2008 г. - д-р Жанина Калинкова - изпълнителен директор на Областната 
болница в Добрич 

2009 г. -. д-р Тонка Върлева – директор за България на Глобалния фонд за 
борба срещу СПИН, туберкулоза и малария 


