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Историята на болница „Свети Наум” преминава през раз-
лични етапи на своето развитие. Хронологично се очертават три
основни етапа.

I етап – от откриването през 1938 г. на първата построена за
целта частна психо-неврологична болница (наричана още
„частна лечебница”, „клиника” или „санаториум”) до нейната
национализация през 1949 г.

II етап (1949 до 1989 г.) – последователно развитие на
държавни психиатрични и неврологични, заместващи се адми-
нистративни структури (РНИПИ, НИИП, ЦНПН, НИНПН) в
системата на МНЗ, МА, МЗ, с относителна самостоятелност.
Наред с развитие на базата като център с лечебно-диагностични
функции се извършват научно-преподавателски (като част от
катедрата по психиатрия към ИСУЛ и катедрата по неврология,
психиатрия и неврохирургия) и организационно-методични
дейности (обхващащи цялата страна).

III етап – (след 1992 г.) – реформи, променящи болницата
като университетска (към Софийския медицински универси-
тет), а по-късно като търговско дружество и довели до значи-
телно разширяване и модернизиране на дейностите и базата.

През тези етапи на възход и падение болницата е увелича-
вала и намалявала своята база и кадри, но винаги е оставала во-
деща в научно, лечебно, преподавателско и организационно
отношение за невролозите и психиатрите в България. Уникал-
ността на болницата се определя и от тясното сътрудничество
между невролози и психиатри (в някои години и неврохирурзи).
Това сътрудничество обогатява всяка от двете специал ности.
Няма друга болница в България, в която невролозите да имат
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известна компетентност в психиатрията и психиатрите – в нев-
рологията. След разделянето на двете специалности през 1952
година, всеки лекар е поел пътя на развитие в една от двете спе-
циалности. Уникално за болницата е наличието и на специали-
сти като детски невролози и психиатри, съдебни психиатри,
невроотолози, невроофталмолози, неврорентгенолози, невро-
физиолози, неврорехабилитатори и клинични психолози. Има
и по-тесни специалисти, като епилептолози, специалисти по
двигателни нарушения, деменции, заболявания на автономната
нервна система, лечение на болката, социално-правни специа-
листи и други. Това дава възможност за създаване на уникален
колектив, който може да постави всяка диагноза, да излекува
всеки болен и да развива модерна наука. Не е случаен фактът,
че научната дейност на колектива е довела до широки междуна-
родни контакти, а лечебната дейност – до престиж за лечебното
заведение. 

В „Свети Наум” са израснали много известни учени, които
са разпространили славата на лечебното заведение по целия
свят. Не бихме искали да ги класифицираме, но имена като
проф. Емануил Шаранков, проф. Ганчо Ганев, проф. Димитър
Хаджиев, проф. Владимир Иванов, проф. Васил Милев,
проф. Мак Вантов и още много други не могат да бъдат подми-
нати. За развитието на болницата огромни са заслугите на
проф. Ганчо Ганев и проф. Емануил Шаранков, които са изгра-
дили наличната материална база и структурата на болницата по
един особено дълбокомислен и прозорлив начин. 

Особено градивен е 20-годишният период на развитие на
болницата под ръководството на проф. Ганчо Г. Ганев, когато се
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изграждат основните сгради на болницата, създават се и се раз-
криват най-важните диагностични звена и лаборатории, научни
и експериментални отдели. Подготвят се и се изграждат плеяда
от тематично профилирани неврологични, психиатрични и нев-
рохирургични кадри, които впоследствие продължават разви-
тието на своите специализирани направления. Проф. Ганев е
специализирал в Германия и във Франция и е последовател на
парижката неврологична и неврофизиологична школа на
проф. Банко и проф. Талерах. Проф. Ганев изпреварва времето
си в концепциите за клиничното и научно развитие на невро-
логията и създава профилирани неврологични клиники и отде-
ления с насоченост към основни нозологични проблеми в
неврологията. Той създава отделение по паркинсонизъм и деге-
неративни заболявания, отделение по епилепсия, по вегетоло-
гия и периферни нервни заболявания, по съдова патология,
детска неврология и детска психиатрия. Разкрива неврохирур-
гична клиника с операционна зала и лично участва във въвеж-
дането на стереотаксични операции при някои неврологични
заболявания. В болницата се организира и един от първите
електроенцефалографски кабинети в страната. Създава фарма-
кологичен научно-експериментален сектор за неврологични и
психиатрични изследвания, логопедия, ликворология, имуно-
логичен сектор, невропсихология, вегетология, патофизиоло-
гия, спортно-рехабилитационен и физиотерапевтичен комплекс
за неврологични и психиатрични състояния и трудово-лечебна
база. Поставя се началото на климатично и екскурзионно лече-
ние. 

Развитието на болницата в много отношения предопределя
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нейното настояще и бъдеще. Ако днес болницата и нейните
кадри се радват на широка популярност и престиж, то корените
на това трябва да се търсят в изминалите 80 години, в хората,
които са били достатъчно мъдри за да ни оставят това богато
наследство.

Историята на болницата започва на 18 декември 1938 го-
дина с официалното откриване на частната невро-психиат-
рична клиника на д-р Любен Русев. В „Медицински вестник“ бр.
14, стр. 3 от 15 септември 1938 г. се появява обява: „На при-
вършване е строежът на първия у нас, построен специално за
целта частен санаториум за нервно болни на д-р Люб. Ив. Русев.
Санаториумът се намира при 4-км на Цариградското шосе на
брега на Слатинската река, на около 500 м. от шосето, по-
стройката е на около 400 м., с хубав изглед към Витоша. От-
криването на новия санаториум ще стане в началото на
октомври 1938 г.“ Всъщност клиниката започва да приема па-
циенти няколко месеца по-рано – в края на лятото и началото
на есента на 1938 година. Още от създаването си болницата
приема както психично, така и неврологично болни пациенти.
Самият д-р Русев нарича лечебното заведение в началото сана-
ториум, защото има желание да приема само спокойни пси-
хично болни. 

Заслужава да бъдат цитирани възторжените отзиви на из-
вестни български лекари-общественици, съвременници на офи-
циалното откриване на частната болница на съпрузите д-р
Русеви. Д-р Н. Станчев в „Медицински вестник“, бр. 1 от
1.1.1939 г. пише „На 18 декември имахме голямото удоволствие
да присъстваме при освещаването на новопостроената бол-
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ница – санаториум за нервни и душевни болни… В София се за-
пълни една голяма празнина… Вън от града, в най-хигиеничната
част над Борисовата градина, към IV километър… се издига
нова сграда на една височинка, закрита от ветровете и запа-
зена от мъглите… има легла за 25 болни. За неспокойните болни
има отделна по-малка сграда, хигиенична и специално пригодена
за целта.“ Д-р Хр. Тантилов в „Медицински вестник“, бр. 2 от
15.1.1939 г. в статията по случай откриването на санаториума на
д-р Русев, напомня някои конкретни печални подробности от
болничната психиатрия у нас: „У нас в България, доскоро спе -
циал ни лечебни заведения за душевно болни нямаше… Новият
санаториум-болница на д-р Л. Русев задоволява, макар и в малък
мащаб една насъщна нужда… ще може да приютява около 25
души и… ще възвръща на обществото годни и полезни членове.“

Това не е първата клиника, основана от д-р Русев. През
1932 г. той основава първата частна болница в София на
ул. „Славянска” № 12. На 1 юли 1934 година клиниката се пре-
мества на ул. „Евлоги Георгиев” № 60, до Орлов мост. Тези две
клиники са с по-широк обхват, наподобяващ съвременната тен-
денция за многопрофилност – лекували са психични, нервни,
вътрешни и хирургични заболявания.

Със заем от Подуянска популярна банка д-р Русев закупува
две ниви на ІV километър с обща площ 4 декара. Построява дву-
етажна сграда с 30 стаи и кухненски блок, както и едноетажна
сграда за спални помещения на персонала. Прокарва трифазен
ток, осигурява два собствени водоизточника и локално парно.
За времето си болницата е била модерно обзаведена, с удобства
за болните. Първоначално тя е построена на голо поле, няма
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растителност, пътят до нея е черен, дворът не е заграден и пъте-
ките не са асфалтирани. Всичко около болницата е потънало в
кал или прах, в зависимост от сезона. Между 1938 и 1942 г. ак-
тивно се озеленява двора на болницата. 

Постоянните лекари са били двама – д-р Л. Русев (1898–
1955 г.) и съпругата му – д-р Люба Русева (1904–1980 г.). За опре-
делени периоди в лечебно-диагностичната дейност са участвали
д-р Никола Шипковенски (по-късно професор в Софийски Ме-
дицински факултет, катедрата по психиатрия) и д-р Вл. Шума-
нов (детски психиатър). Сестринският и останалият персонал
са били между 10 и 15 души, в това число домакин, готвачи, са-
нитари, техник, градинар и др. Клиниката разполага с 40 легла
и в нея се лекуват неврологично и психично болни с невротични
разстройства и психози от цялата страна и от съседни държави.
Тук за първи път в страната се прилагат модерните за времето
си кардиозолова, инсулинова и електрошокова терапии. Полз-
вани са консултации на видни специалисти от Медицинския
факултет и от чужбина. Болницата, създадена от д-р Русев,
бързо става широко известна не само сред софиянци, но и сред
хората в цялата страна. По време на Втората световна война
болницата не е била евакуирана, функционирала е пълноценно. 

Д-р Любен (Любомир) Иванов Русев е предприемчив енту-
сиаст и талантлив психиатър, който завършва медицинското си
образование в Мюнхен. За известно време е асистент в катед-
рата по хигиена в София. Специализира психиатрия в Париж в
клиниката, където е работил прочутият професор Charcot. През
това време психиатрията по света навлиза в своя разцвет, бла-
годарение на велики учени като проф. Charcot и Sigmund Freud.
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Той не само прилага в България модерните методи на лечение,
които е усвоил при обучението си в Париж, но се занимава и с
научна дейност. Издава монографиите „Нервността и нервните
разстройства”, „Основни принципи на евгениката” и др. Зани-
мава се и с журналистическа и просветителска дейност, като от
1932 до 1939 година издава „Медицински вестник”, на който е
главен редактор. Участва и в издаването на списването „Здравна
просвета”, „Народ и потомство” и др. Тези данни показват, че
още от създаването на болницата, до наши дни, наред с лечеб-
ната, в нея се извършват още и научна и просветителска дей-
ност. Твърде активно участва и в обществена дейност –
Български лекарски съюз (БЛС), Дружество на собствениците
на частни болници, Кръжок по история на медицината и др.

След национализирането на болницата през 1949 г., д-
р Русев и семейството му са принудително заселени в гр. Русе,
където продължават да работят като психиатри. Синът на сем.
Русеви започва работа като лекар в Търговище. По-късно става
невролог и работи в неврологичния ТЕЛК (1967-1970 г.), ЕЕГ
лабораторията на „Пирогов” и другаде до пенсионирането си.

През периода 1949 до края на 1950 г. психиатричното от-
деление в бившата болница на д-р Русев на ІV км. функционира
като психиатрично отделение на Работническа болница (по-
късно ИСУЛ, сега болница „Царица Йоанна”). Броят на леглата
е нараснал от 40 на 70, което вероятно е било свързано с нама-
ляване на удобствата за пациентите, защото в този период не са
пристроявани нови сгради. Обединява се с неврологичното от-
деление (с 50 легла) на Работническата болница. По този начин
се създава неврологично-психиатрична болница със 120 легла,

9



разположена на две териториални бази.
За ръководител на неврологичното отделение в ИСУЛ е на-

значен за кратко доц. Васил Иванов Зеленодръвски, частен хо-
норуван доцент по неврология. Работил е в клиниката по
неврология на Александровска болница като асистент още
преди 9.09.1944 година. След него ръководител на отделението
става доц. Трайко Запрянов, който през 1949 г. работи в Катед-
рата по неврология и психиатрия в Пловдив. Негов пръв по-
мощник е д-р П. Никоевски. В отделението са работили д-р Жак
Молхов, д-р Костадин Пернов, д-р Мария Цекова, д-р Н. Милев
и д-р Веселин Дашин. По-късно там работят д-р Петрана Овча-
рова, д-р Райчо Койнов, д-р Любен Карамалаков и др. 

Завеждащ психиатричното отделение е бил д-р Петко Ди-
митров с ординатор д-р Анастасия Дицова. Под ръководството
на д-р Петко Димитров болните се лекуват с инсулин-коматозна
терапия, електрошок и кардиозолов шок, пиротерапия и трудо-
терапия. Инсулиновата терапия е въведена от д-р Петко Димит-
ров още през 1936 г. в психиатричната болница в гр. Ловеч, а
през 1938 г. в частната болница на д-р Русев. 

В началото на 50-те години пътуването до болницата напо-
добявало „една извънградска екскурзия”. Наоколо било безлюд -
но и голо, единственият съсед отвъд реката била едноетажната
вила на „руснака”. Пътят водел през ливади и ягодови насажде-
ния. Реката е била обрасла с върби, които се разсаждали и полз-
вали в трудотерапията за изплитане на кошници. Дворът е бил
значително по-малък от сегашния, дълго време не е бил ограден,
по-късно е очертан с бодлива тел. След време е поставена висока
дъсчена ограда, която пролетният вятър редовно събарял и бол-
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ните скитали из района. В двора нямало насаждения, с изключе-
ние на една голяма липа. Липсвал водопровод, използвала се
кладенчова и речна вода. Осветлението било нередовно, често
спасение са били газените лампи.

През 1949 година под ръководството на доц. Трайко Запря-
нов започва строеж на двуетажна пристройка (ново крило) към
старата двуетажна сграда на психиатрията на д-р Л. Русев, която
е завършена през 1954 година. По този начин психиатричната
сграда добива сегашния си вид, но е с един етаж и половина по-
ниска.

На 1.1.1951 г., със заповед на Министъра на Народното
здраве, болницата официално се преобразува в Републикански
научно изследователски психоневрологичен институт
(РНИПИ). Първият директор на РНИПИ през периода 1951-
1952 г. е проф. Емануил Шаранков. Болницата трябва да се
превър не в център за научно-изследователска и организа-
ционно-методична работа по неврология и психиатрия. Кли-
ничните бази остават същите, разделени в две болници. Базата
по неврология е отделението към Работническа болница, ръко-
водено от проф. Трайко Запрянов, а по психиатрия – бившата
частна клиника на д-р Любен Русев на ІV км., с ръководител д-
р Петко Димитров. Началото е било трудно, защото материал -
ната база е била недостатъчна. 

Лабораторията, разположена в мазето на психиатричните
клиники разполагала само с един микроскоп, центрофуга и ня-
колко статива с епруветки. Дори елементарните биохимични из-
следвания се правели в лабораториите на ИСУЛ. 

Болницата не е разполагала и с подходящ рентгенов апарат,
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рентгенографиите и пневмоенцефалографиите се осъществя-
вали също в ИСУЛ. Инсуфлациите за пневмоенцефалографиите
са били извършвани на база IV км., а пациентите се транспор-
тирали с линейки до ИСУЛ. Старата линейка „Шкода” със за-
облени форми и червен кръст, както и шофьорът й Ванчо са
присъствали неизменно в двора на клиниката. Ванчо шофьорът
починал на работното си място. Голямото куче Мечо също е
било неизменна част от двора на болницата.

Кадрите също са били недостатъчни – 5 научни сътрудници,
6 лекари и 19 милосърдни сестри. Целият медицински колектив
е нов. В тези първи години на института се появяват имената на
д-р Григор Василев, д-р Ив. Ялъмов, д-р Анна Кокошкарова, д-
р Лиляна Иванова, д-р Иван Петров, работили в психиатрич-
ното отделение. От частната болница на д-р Русев е останала
една медицинска сестра, която е назначена за старша, готвачката
Станка Илиева и домакин Иван Петрушев. Той работи и живее
в института до смъртта си в средата на 80-те години. По-
възрастните кадри на болницата го помнят като „талисман” на
института, вечно загрижен и бързащ за някъде. Телефонистката
Пиралкова, чрез ръчната телефонна централа, е единствената
връзка на болницата с града.

Проф. Шаранков с неимоверни усилия успява да превърне
неугледната болница на ІV км. в съвременна за онези времена
психиатрична клиника и да я приравни до нивото на други ин-
ститутски клиники. Той ръководи и новосъздадената катедра
по психиатрия за следдипломна квалификация към ИСУЛ и из-
граждащата се през този период специализирана неврологична
и психиатрична мрежа в страната. Въпреки че катедрата по пси-
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хиатрия се води към ИСУЛ, нейната материална база и кадри са
на ІV километър. Проф. Шаранков неуморно обикаля страната,
давайки указания за работа, за разкриване на здравни заведения,
за насоките, структурата, за зараждащия се диспансерен метод.
Може да се каже, че РНИПИ и голяма част от психиатричните
заведения в страната се раждат под грижите на проф. Е. Шаран-
ков, с участие на множество негови колеги и възпитаници,
взели активно участие в по-късни периоди. Благодарение на
него катедрата на ИСУЛ и РНИПИ получават първите партиди
невролептици. Д-р Исак Мезан вече е имал опит с невролептици
(Largactyl), които е прилагал първи в болницата „Карлуково”.
Поради факта, че по това време неврология и психиатрия са
били единна специалност, д-р Шаранков е работил не само като
психиатър, но е бил и началник на неврологично отделение към
Работническата болница и във Втора областна болница София. 

Постепенно психиатричните легла в института достигат до
100, психиатричните отделения стават две. Мъжкото отделение
се е разполагало на приземния етаж, женското – на първия, а
администрацията и дежурния персонал - на мансардния етаж.
Десет легла (по 5 за мъже и жени) са били предназначени за не-
спокойно болни (изолатор) в павилиона на едноетажната сгра-
дата, която е била построена за спални помещения на персонала,
а по-късно става патофизиологична лаборатория. Постепенно
се асфалтират алеите на болницата, изгражда се стабилна тух-
лена ограда и се измества частично коритото на реката, която
преминава през болницата. През 1957 година се изграждат
поетап но втори етаж на портиерското помещение (двуетажната
сграда използвана по-късно за вегетологична лаборатория) и
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свързана с нея едноетажна сграда, използвана за патоморфоло-
гия, вивариум и гараж. 

От 1952 до 1956 г. директор на НИПИ е проф. Георги На-
стев. През този период РНИПИ прераства в Научно изследова-
телски институт по неврология и психиатрия (НИИНП).
Проф. Шаранков остава зам. директор по научната част, ръко-
водител на катедрата по неврология и психиатрия към ИСУЛ и
на психиатричната клиника до 1956 година. Нивото на клинич-
ната работа се издига, особено в неврологичната секция. Проф.
Г. Настев има особена заслуга за насочването на научната дей-
ност към значими проблеми. 

През 1954 г. постъпват на работа д-р Мери Цветкова, д-р
Сне жина Шивачева, д-р Тодор Бостанджиев, през 1955 г. – д-р
Ди митър Даскалов, д-р Кирил Миленков, д-р Захарина Мано-
лова и д-р Антон Кършутски. През 1956 г. започва работа д-р
Ернест Фъртунов. 

Организационно-методичната секция се създава през
1954 г. Тя поема научно и организационно – методичната ра-
бота с мрежата. В началото зав. секция е доц. Мери Цветкова.
Има и един статистик. По-късно (1962-1982 г.) завеждащи са
проф. Жак Молхов, проф. Михаил Стайков (1982-1988 г.) и
проф. Кирил Миленков (1988-1991 г.). Тук работят проф. Йор-
дан Стоименов, проф. Тодор Станкушев, д-р Петър Младенов,
статистиците доц. Лиляна Цонева-Пенчева, Начко Бешков и
сътрудниците Мария Койчева, Любка Тодорова, Цветанка Ма-
чорска и др. Постепенно се обхваща цялата неврологична и пси-
хиатрична мрежа в страната с организационно и методично
ръководство. Направена е първата цялостна регистрация и дис-
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пансеризация на психично болните в страната, проучват се нев-
рологичната и психиатричната болестност. През 1958 г. проф.
Г. Ганев инициира издаването на печатен орган „Бюлетин на
НИИНП”, който излиза до 1984 година. От 1967 г. се издава слу-
жебен справочник за структурата и дейността на неврологич-
ната и психиа тричната мрежа в цялата страна. Организират се
редица национални научни съвещания. 

През 1954 г. се открива първата лаборатория по физиология
и патофизиология на централната нервна система от доц.
Ангел Ценов. По-късно в нея работят проф. Чудомир Мерджа-
нов и проф. Лилия Иванова (невролог).

Открива се Лаборатория по физиология и патофизиология
на висшата нервна дейност на животни и хора с ръководители
д-р Анна Кокошкарова и д-р Лиляна Иванова, съпругата на
проф. Владимир Иванов, по-късно станала първата жена про-
фесор по психиатрия. 

Вирусологична лаборатория се разкрива в мазето на психиа -
трията от доц. Величко Величков. Когато в България се надига
епидемия от полиомиелит, в лабораторията е проучена ефикас-
ността от противополиомиелитна ваксина под ръководството
на проф. Величко Величков и доц. Захарина Стефанова. 

Електрофизиологичната лаборатория, с един от първите
електроенцефалографи в страната, се открива през 1955 г. на ба-
зата на неврологичната клиника в ИСУЛ. През 1956 година ЕЕГ
апарат се поставя и на IV км. В лабораторията работят последо-
вателно проф. Ганчо Ганев, д-р Атанас Сираков, д-р Исак Мезан,
доц. Георги Запрянов, д-р Мери Цикалова, д-р Димитър Даска-
лов и д-р Гергана Ганева. През 2002 година в консултативният
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блок на болницата се създава втори ЕЕГ кабинет, който се ръко-
води от доц. Пенчо Колев. В него работи и д-р Петя Димова и
се провеждат ЕЕГ изследвания на всички хоспитализирани деца
и амбулаторни пациенти, включително и ЕЕГ по време на сън.

По-късно се създава първата в България електромиографска
лаборатория, в която преминава на работа д-р Исак Мезан. Той
въвежда в България тази методика, която е усвоил в Израел.
След него лабораторията се завежда от доц. Георги Запрянов.
След неговото пенсиониране електромиографската лаборато-
рия се завежда от доц. Иван Миланов, по-късно от д-р Деси-
слава Богданова, д-р Любка Стойчева, д-р Христина Паунова и
д-р Анастасия Шокова. 

Помещения за сънно лечение се разкриват за първи път в
страната от д-р Владимир Иванов. Методиката за електросън е
оригинална и скоро се разкриват такива кабинети в много от-
деления на страната.

Първият кабинет по психотерапия се създава през 1955 г.
от д-р Иван Петров, който го ръководи до смъртта си през
1965 г. От 1965 г. до 1981 г. секторът по психотерапия се огла-
вява от проф. Атанас Г. Атанасов, който е отдал 30 години от
живота си на психотерапията. Той има значими заслуги за при-
лагането на българските методи на Кръстников, Чолаков, Шип-
ковенски и др. 

През 1954 година сътрудниците на института вземат ак-
тивно участие в Първата национална конференция на невроло-
зите, психиатрите и неврохирурзите, където се обсъждат важни
организационни въпроси на неврологията и психиатрията в
страната. Основният неврологичен доклад е представен от
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проф. Настев. 
В края на 1956 г., поради преминаване на работа в ИСУЛ

като ръководител на катедрата и клиниката по неврология,
проф. Настев напуска ръководството на института. 

От 1956 до 1977 г. за директор е назначен проф. Ганчо
Ганев. През този период се осъществяват мащабни за времето
проекти за развитието на комплексна болнична диагностично-
лечебна, научна и учебна структура, обединяваща невролози,
психиатри и неврохирурзи. Под ръководството на проф. Г.
Ганев се създава модерна материално техническа база, подбират
се и се създават лечебни, научни и преподавателски кадри,
създават се нови науч но-лечебни структури.

От 1956 до 1962 г. зам. директор по научната дейност и за-
веждащ психиатричната клиника е доц. Владимир Иванов. След
неговото преместване в гр. Варна през 1962 г., завеждащ психиа -
тричната клиника и зам. директор до 1989 г. е проф. Васил
Милев. Проф. Трайко Запрянов е зам. директор от 1966 до
1972 г. 

През различни периоди от време започват работа д-р Атанас
Сираков, д-р Васил Милев, д-р Петко Дончев, д-р Васил Стоя-
нов, д-р Крум Миланов, д-р Димитър Пантелеев, д-р Йордан
Стоименов, д-р Йорданка Хаджиева, д-р Исак Мезан, д-р Стоян
Стоянов, д-р Любен Джартов, д-р Атанас Атанасов, д-р Светла
Заи мова, д-р Чудомир Мерджанов, д-р Любомир Тимчев, д-р
Люд мила Шишкова, д-р Корнелия Сиракова, д-р Нора Даска-
лова, д-р Мария Нейкова, д-р Маргарита Яначкова, д-р Анна
Кацарова, д-р Димитър Хаджиев и много други известни лекари
и учени, отдали целия си творчески живот на института. Много
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от тях са се хабилитирали и израснали до професори.
Въпреки успехите от първите 5 години, към 1956 г. инсти-

тутът се намира в критична точка от своето развитие. Той е те-
риториално разделен, трудно се ръководи, неврологичната
клиника в ИСУЛ с 50 легла не може да се използва за научна ра-
бота на института. Липсват териториални възможности на
ІV км. за развитие и строеж на нови сгради, всички тавански по-
мещения и мазета вече са усвоени, кадрите са малобройни, на-
учната работа все още няма комплексен характер. Прави се опит
за териториално разширение от Цариградското шосе до пътя за
Дървеница – днешен КАТ, успоредно на околовръстната желе-
зопътна линия. За съжаление толкова голямо разширение не ус-
пява да се постигне, но все пак към болницата се присъединяват
нови територии. Тя се разширява в посока към „Цариградско
шосе”, към КАТ и странично към днешното корито на реката.

През 1957 г. започва голям и труден строеж на неврологич-
ния блок без осигурени средства, проекти и планове, но с тру-
довото участие, ентусиазъм и себеотдаване на всички лекари,
сестри и санитари. Към 1960 г. строежът е почти завършен, с
което материалната база се утроява. Всъщност първоначалната
идея е била тази сграда да се използва от д-р Иван Петров за
нуждите на психотерапията при пациенти с психични заболя-
вания и неврози. След неговата преждевременна смърт се
създава обаче собствена база за разкриване на неврологична
клиника с 80 легла, лаборатории, секции и сектори. С това се
преодолява опасността от закриване на института. По това
време е построена само част от сградата на неврологията – из-
точната половина, на два етажа. Югозападната половина и по-
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следните два етажа се дострояват съответно през 1966 и 1971 го-
дина. През 1959 година се изгражда и павилион отвъд реката за
нуждите на неврологичната секция. Той е използван за детска
психиатрия, психиатрична рехабилитация (трудотерапия), дет-
ска неврология, а сега за клинична лаборатория и клиника за
лечение на болката. Надстрояват се през 1959 г. нов (трети) етаж
и тавански полуетаж над старата сграда на д-р Л. Русев и над
двуетажното крило, пристроено по-късно към нея. По това
време всъщност психиатричният блок придобива вида, в който
го познаваме днес. През 1960 година се построява нова портиер -
на на болницата и се пристроява втори етаж на сградата на бив-
шата портиерна, която се удължава и там се развиват
вегетологичната лаборатория и патоанатомичната и патомор-
фологичната секция. Пристроява се ново крило на едноетаж-
ната сграда на д-р Русев. По времето на д-р Русев тя е
използвана за жилища на медицинския персонал, по-късно като
изолатор за неспокойни пациенти с психични заболявания и
след това – като патофизиологична лаборатория. Разрушена е
през 2007 година, поради амортизация. През 1963 г. се изграж-
дат кухненският блок и собствената парна централа. По този
начин се слага край на отоплението с печки. През 1964 година
се построява двуетажната пристройка на психиатрията, която
сега се използва за физиотерапия и отделение по психотерапия.

Лечебната физкултура (ЛФК) се развива от д-р Антон
Кършутски от 1957 г. По това време дейността е насочена
предим но към психиатричните отделения. Развива се
културтерапия та – пациентите посещават кина, театри, водят ги
на екс курзии. По-късно се разкрива и кабинет по физиотера-
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пия, оборудван с елементарна апаратура, който се обединява с
ЛФК (Любен Христов) и методист Кр. Атанасов. Секцията по
физиотерапия и рехабилитация се създава през 1960 година от
доц. Нино Цолов. Той я развива и ръководи, създава кабинети
към всяко неврологично отделение, както и стаи за рехабили-
тация. Изгражда се просторен физкултурен салон за групови за-
нимания. Особено интензивно се работи в детското отделение
с децата с детски церебрални парализи. Развива се лечението в
интензивното отделение на пациенти в острия стадии след ин-
султ. Въвеждат се парафинолечение, кенитерапия, водолечение,
масаж, електростимулационни процедури и класическа електро-
диагностика. Развива се „планинско лечение” (лечение в усло-
вия на планински преход), крайморски почивки и др. за
пациенти с психични и невротични заболявания. Активно уча-
стие в организирането и провеждането на планински преходи
на пациентите вземат проф. Ганчо Ганев, доц. Нино Цолов, д-р
Иван Петров, Любен Христов, доц. Сн. Шивачева, доц. Гергана
Ганева, д-р Йордан Самурков и проф. Иван Иванов. Д-р Самур-
ков умира по време на планински преход от инфаркт на мио-
карда. Първият курс по високо-планинско лечение при
шизофренно болни е проведен от доц. Димитрина Коларова и
доц. Снежина Шивачева, а по-късно с високо-планинско лече-
ние продължават да се занимават доц. Снежина Шивачева, д-р
Иван Петров, доц. Нино Цолов и д-р Стоян Стоянов. Благода-
рение на активната дейност на доц. Цолов, секцията достига ог-
ромен напредък. По-късно секцията се преименува на
отделение. От 1978 до 1990 година се ръководи от доц. Стоянка
Мерджанова, която доразвива физиотерапевтичната дейност.
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От 1990 до 2000 година отделението се ръководи от д-р Радо-
стина Бакърджиева. Д-р Емил Милушев, който завежда отделе-
нието от 2000 година, въвежда редица нови методики. От 2006
година към отделението са присъединени и легла за неврореха-
билитация. От 2018 година апаратната физиотерапия се ръко-
води от д-р Мими Лозанова-Бухова.

НИИНП активно участва в развитието на неврологията и
психиатрията, създавайки цели школи. Важно събитие в живота
на института е било гостуването през 1958 г. за две седмици на
проф. А. В. Снежневский. Постепенно институтът добива име
на високо квалифицирано научно заведение със значителен ав-
торитет в страната и чужбина.

През 1960 г. институтът вече е разгънал различни секции и
сектори, лаборатории и кабинети, макар някои от тях да са но-
вооткрити и без опит. Редица специалисти са изпратени на
обуче ние в чужбина. Създаден е Научен съвет и са поставени
теми за разработка като дисертации и научни разработки.
Обяве ни са конкурси за аспирантури и хабилитации, като
сътрудниците са широко подпомагани в научното им и профе-
сионално развитие. Доставена е модерна за времето апаратура,
създадени са богата библиотека, фотолаборатория и архив.
Структурата на института от 1961 г. като цяло се е запазила и до
днес, само хората са се сменили, въведени са нови лечебни ме-
тоди, нова съвременна апаратура и се решават нови творчески
задачи.

Ръководството си е поставило за цел да профилира клинич-
ните секции с оглед да се обхванат всички основни проблеми и
направления. Започва модернизиране на института, като се
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създават 4 обособени секции:
Неврологична секция, ръководена от проф. Ганчо Ганев, със

140 легла разделени в 4 профилирани отделения:
- съдово отделение, ръководено от д-р Димитър Хаджиев;
- отделение за леко органично и функционално болни ръко-

водено от д-р Мак Вантов;
- отделение за екстрапирамидни заболявания (паркинсо-

низъм), ръководено от д-р Любен Карамалаков;
- отделение по епилепсия, ръководено от д-р Васил Стоя-

нов;
- детско неврологично отделение с 20 легла, ръководено от

д-р Анчо Самарджиев.
Психиатрична секция, ръководена от проф. Владимир Ива-

нов, състояща се от 2 клиники:
- Първа клиника на ІV км. със 70 легла за остро психично

болни (ръководена от д-р Владимир Иванов, който за-
вежда и психиатричната секция от 1956 г.);

- Втора клиника в Курило с 256 легла за остро и хронично
болни, ръководена от д-р Васил Милев, с детско психиат-
рично отделение, която е прикрепена като база на инсти-
тута през периода 1959 – 1964. 

Лабораторно-експерименталната секция се намира в ма-
зето под психиатрията и в други сгради. Състои се от 12 лабо-
ратории, които дават големи възможности за научно дирене: 

- Електрофизиологична (електроенцефалография и елек-
тромиография);

- Патофизиологична;
- Патоморфологична със завеждащи последователно д-р Б.
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Теохаров, д-р Величко Крумов Величков, д-р Петър Пет-
ров и д-р Развигор Василев;

- Патохистологична – открита от д-р Тенчо Генчев, на вто-
рия етаж над вегетологичната лаборатория;

- Вирусологична;
- Биохимична със завеждащи д-р Н. Попов, доц. Евгени

Вичев, доц. Дориана Боева, д-р Валентина Димитрова,
химик доц. Веселин Тодоров, Цветана Маринова;

- Ликворологична със завеждащ доц. Иван Чанков (невро-
лог);

- Невропсихофармакологична със завеждащ д-р Любомир
Антонов, биохимик доц. Веселин Велков и биолог Цве-
танка Айчийска. Разположена е първоначално на част от
територията на сегашната физиотерапия. В. Велков спе-
циализира в Италия неврофармакологични и психофар-
макологични методики и ги въвежда в дейността на
лабораторията;

- Радиологична със завеждащ Д. Вачов;
- Биофизична с физик Ханс Йорданов, а след него Димитър

Михов;
- Вегетологична през 1963 г. със завеждащ д-р Мак Вантов,

а по-късно д-р Венцислав Боснев, д-р Анна Кацарова. По-
късно в нея са работили д-р Генка Дамянова, д-р Ирена
Велчева, д-р Екатерина Титянова и д-р Людмила Запря-
нова. Тя е първата специализирана лаборатория в Бълга-
рия за изследване на вегетативната нервна система. След
1998 г. лабораторията се модернизира, доразвива и ръко-
води от доц. Ирена Велчева. Въведено е мониториране на
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автономните показатели и компютърен анализ на авто-
номния баланс. По-късно лабораторията преминава към
ІІ неврологична клиника и в нея работят д-р Людмила За-
прянова, д-р Николай Досев Димитров, д-р Николай Ди-
митров Димитров и д-р Стефка Мантарова;

- Имунологична лаборатория се открива от д-р Крум Ми-
ланов през 1966 г. на базата на съществуващата вирусоло-
гична. В нея работят д-р Захарина Манолова, д-р Оля
Микова и др.

Организационно-методична секция с неврологичен, психиа -
тричен и статистически сектор. За известно време има и невро-
хирургичен сектор.

Освен тези 4 секции, НИИНП вече разполага и с множество
специализирани сектори, отделения и кабинети. Някои от тях
са уникални за страната и имат голямо значение за лечебно-диа -
гностичната, научно-преподавателската работа и за развитието
на НИИНП. В тях са работили много светила на неврологичната
и психиатричната наука. 

Отделение по логопедия и логоневрози се създава от невро-
лога и психиатър проф. Димитър Д. Даскалов (1959-1976 г.). За
първи път прилага в България психофармака при лечение на
заек ването. Титлата професор получава по време на работа в
ГДР от Хумболтовия университет, Берлин. Работи с логопедите
Лидия Стоянова, Дора Станчева, Ани Табакова, Тадия Даска-
лова. След него отделението се завежда от д-р Мешеков. В него
са работили доц. Атанас Атанасов и д-р Манова. 

Вътрешно отделение без легла, с кабинет по вътрешни
болес ти, кабинет по обмяна и електрокардиология. Завеждащ е
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д-р Ернест Фъртунов, по-късно към него се присъединява д-р
Александър Белоречки, като интернист на неврологичните от-
деления. По-късно отделението е трансформирано в кабинет и
в него последователно работят проф. Цоню Цонев, д-р Маруся
Върбанова, д-р Евгения Генчева, д-р Красимира Христова, д-р
Николай Нейков и д-р Петьо Бояджиев.

Неврорентгенологичният кабинет се създава от д-р Милчо
Лесев, който специализира неврорентгенология във Франция
(по-късно проф. и завеждащ катедра по образна диагностика,
Медицински факултет). По-късно в него работят д-р Надка Та-
нева, д-р Борис Захариев и се ръководи от доц. Николай Топа-
лов. 

Невроофталмологичният кабинет се създава от доц. Матей
Матев (офталмолог и невролог) през 1960 г. По-късно в него ра-
ботят д-р Силвия Чернинкова и д-р Венцислава Недева. 

Невроотологичния кабинет се създава от проф. Иван Ива-
нов през 1963 година. Същият е и ръководител на консултатив-
ната поликлиника до 1999 г. По-късно кабинетът се ръководи
от проф. Огнян Колев. В него работят д-р Георги Ангов и д-р
Иво Асенов. 

Кабинетът по иглотерапия се създава от д-р Мария Цекова.
Тя специализира в Китай и за пръв път въвежда метода в Бълга-
рия. По-късно се развива научна група по иглотерапия, в която
работят д-р Георги Гуторанов, д-р Мая Георгиева и д-р Иван
Миланов.

Кабинет по сексология се създава за първи път в страната
през 1960 г. по инициатива на доц. д-р Тодор Бостанджиев и с
активната подкрепа на д-р Иван Петров. Първоначално работи
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на функционален принцип, а след 3 години кабинетът става
щатен. Двамата издават първата монография „Въпроси на сек-
суалната психопатология”. През 1968 година кабинетът се пре-
връща в сектор. След 1972 г. в сектора по сексология се
включват д-р Стефан Дучев и психоложката Добринка Божи-
нова. През 1976 г. се присъединява и д-р Петко Величков и сек-
торът става научна група, излиза от състава на Института и
преминава към НИАГ. През 1982 г. секторът по сексология от-
ново се връща в щата на НИНПН към Катедрата по психиатрия,
а през 1999 г. е закрит.

Кабинетът по трудова експертиза се ръководи от доц.
Мери Цветкова.

Секторът за трудотерапия и рехабилитация на пациенти
с психични заболявания е организиран през 1962 г. от психиа -
търа д-р Иван Ройлев, по-късно се ръководи от доц. Димитър
Пантелеев. През 1966 г. се обединява със сектора по трудова екс-
пертиза, ръководен тогава от доц. Мери Цветкова. След нея през
1968 г. ръководството му се поема от доц. Людмил Каменов.
Този сектор е основател и методичен ръководител на рехабили-
тационните звена в страната. Ръководи методично развитието
и управлението на Трудово-лечебните стопанства (ТЛС), като
основни звена за трудотерапия в страната. Секторът по рехаби-
литация поддържа много добри връзки между психиатричните
отделения, в т.ч. диспансерното и ТЛС на V-та база на НИНПН.

Отделение по неврохирургия се разкрива през 1965 г. на
първият етаж на психиатричната сграда, на територията, където
по-късно е клиниката по съдебна психиатрия, а сега е II психиа -
трична клиника. Създадена е модерна операционна зала и се
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въвеждат модерни методики на микроневрохирургия и стерео-
таксични операции. Ръководи се от проф. Любен Карагьозов, в
него са работили опитни неврохирурзи, като д-р Р. Юлзари, д-
р Вангел Пацов, д-р Вангелов, д-р Венцислав Бусарски, д-р
Кирил Романски, д-р Марин Маринов, д-р Филип Филипов, д-
р Георги Поптодоров и д-р Фусев. През 1973 г. цялото отделение
преминава към Катедрата по неврохирургия във ВМИ в І база
на Медицинска академия.

Детската психиатрична амбулатория във ВМИ (Алексан-
дровска болница) през 1963 г. се разделя на две части – в Алек-
сандровска болница и на ІV км., където работи д-р Любен
Джартов. През 1965 г. детско-юношеското психиатрично отде-
ление с 25 легла и ръководител д-р Л. Джартов се прехвърля от
Александровска болница на ІV км. (на етажа над физиотера-
пията). През 1969 г. отделението се настанява на втория етаж на
павилиона зад реката, където сега са лабораториите. В това от-
деление в различни периоди са работили д-р Св. Заимова, д-р
Сл. Николова (зав. отделение), доц. Светла Стамболова, д-р А.
Шишков, доц. Борис Щърбанов, проф. Л. Тимчев, психолог Рая
Костова и др. През 1979 г. в рамките на НИНПН, отделението
се премества в две вили в Павлово и заедно с детското психиат-
рично отделение от І база на МА образуват Детска психиат-
рична клиника с 65 легла и ръководител проф. Христо
Христозов и по-късно проф. Меглена Ачкова.

Секторът по медицинска психология се сформира през
1964 г. чрез трансформиране на бившия сектор по патофизио-
логия на висшата нервна дейност у човека. Оглавен е отначало
от проф. Анна Кокошкарова, а в периода 1967 – 1979 г. – от доц.
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Константин Мечков. По-късно се преобразува в отделение по
психотерапия и клинична психология с ръководител Стефан Ге-
оргиев. В него са работили д-р Е. Манова, д-р Светлана Никол-
кова, психолог П. Добрева, по-късно психолозите доц. Павлина
Петкова, доц. Добринка Божинова, Искра Филипова, Георги
Антонов и др. 

Съдебно-психиатричното отделение се премества през
1969 г. в болницата. То е създадено през 1963 г. в Курило от д-р
Петко Дончев. През 1979 г. се преобразува в секция „Правно-
деонтологична психиатрия” с ръководител проф. Петко Дончев
до 1994 г. След него ръководител е доц. Владимир Велинов. През
1999 г. се обособява като клиника по съдебна психиатрия и
съдебна психология, с ръководител доц. Владимир Велинов. Тя
става основно обучително звено по специалността „Съдебна
психиатрия”. В клиниката работят доц. Борис Щърбанов, доц.
Мария Пенева, д-р Мария Александрова, д-р Гена Славкова, д-
р Петър Маринов, д-р Георги Хранов, д-р Веселин Тенев, пси-
холог доц. Павлина Петкова и др. По-късно става ІV
психиатрична клиника по съдебна психиатрия и съдебна пси-
хология с 15 легла и ръководител д-р Петър Маринов. 

През 1972 г. болницата става седалище и център на управ-
ление на новосъздадения грандиозен Център по неврология,
психиатрия и неврохирургия (ЦНПН). Негов директор става
проф. Ганчо Ганев. С образуването на Медицинска академия
(МА) всички неврологични, психиатрични и неврохирургични
академични структури се обединяват в този институт с три ка-
тедри. В състава му влизат всички клиники, отделения, лабора-
тории и останалите звена, базирани на ІV км (т.н. V база на МА),
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клиниките по неврология, психиатрия и неврохирургия към
ВМИ (І база на МА), клиниката по неврология на ИСУЛ (ІІ база
на МА) и Института за лечение на чужди граждани (ИЛЧГ), кли-
никата за лечение на алкохолизъм и наркомании в Суходол и
клиниката по детска психиатрия в Павлово. Неврологичните
звена в болницата се обединяват в структурата на ІІІ Невроло-
гична клиника, а психиатричните във ІІ Психиатрична клиника. 

През 1972 година се обособява ІІІ неврологична клиника
на Института (І и ІІ неврологични клиники са базирани съот-
ветно в Александровска болница и ИСУЛ). Клиниката разполага
със 165 легла. Нейният първи ръководител е проф. Г. Ганев до
1977 г., а след него – проф. Димитър Хаджиев (също и зам. ди-
ректор по научната част) до 1993 г. и проф. Стефка Янчева. В
състава на ІІІ неврологична клиника има 5 клинични отделения,
които съществуват и до сега, но като самостоятелни клиники.
Детското неврологично отделение още през 1985 г. прераства в
Клиника по детска неврология с 40 легла.

- І отделение „Съдови заболявания на нервната система”, с
ръководител проф. Д. Хаджиев до 1993 г., след това – проф.
Стефка Янчева. Завеждащ отделение са били д-р Й. Василева и
д-р Емилиан Ганев. В отделението са работили д-р Георги За-
прянов, д-р Й. Тодоров, д-р Ст. Данаилова, д-р Красимира Иг-
натова, д-р Лилия Иванова, д-р Таня Чунева, д-р Иво Райчев,
д-р Лъчезар Трайков, д-р Ирена Велчева, д-р Валери Петруня-
шев, д-р Галина Николова, д-р Теодора Евденова и др. 

От 2006 г. е І неврологична клиника по съдови заболявания
и деменции с 15 легла и началник клиника проф. Стефка Ян-
чева.
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Лаборатория за изследване на мозъчното кръвообращение
започва да функционира първоначално към І неврологично от-
деление. В нея се прилага реоенцефалография и венозен дилу-
ционен метод за измерване на мозъчния кръвен ток. Проф.
Хаджиев въвежда и усъвършенства реоенцефалографията в
сътрудничество с проф. Стефка Янчева. През 1987 година се
въвежда за първи път в България еднофотонна емисионна ком-
пютърна томография (SPECT). В екипа участват проф. Д. Хад-
жиев, проф. Ст. Янчева, д-р Иво Райчев, д-р Л. Трайков и д-р В.
Петруняшев.

Лаборатория по невросонография е създадена през 1979 г. от
проф. Стефка Янчева, първоначално към І неврологично отде-
ление. Тя внедрява екстракраниалната доплерова сонография.
След 1984 г. в нея работят и д-р Екатерина Титянова, д-р Валери
Петруняшев (до 1992 г.), д-р Иво Райчев, д-р Васил Таков, д-р
Л. Гудева и доц. Венета Божинова (детска невросонология).
През 1988 г. д-р Екатерина Титянова въвежда транскраниалната
доплерова сонография. След закупуването на мултидиапазонен
доплеров сонограф през 1995 г. кабинетът се трансформира в
сектор по функционална невросонография към ІІ неврологично
отделение. По-късно е оборудван със система за цветно дуплекс-
скениране на нервната система. През 2001 г. се обединява с ка-
бинета по невровегетология в Лаборатория по функционална
невросонография, мозъчна хемодинамика и мониториране към
ІІ неврологична клиника, с ръководители д-р Екатерина Титя-
нова (1996 – 2003 г.) и доц. Ирена Велчева. В лабораторията ра-
ботят д-р Деанна Александрова и д-р Петър Дамянов. През 2001
г. е разкрита нова лаборатория по невросонография към диаг-
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ностично-консултативния блок, в която работи д-р Деанна
Александрова (до 2003), д-р Петко Желязков (до 2010 г.) и д-р
Петър Дамянов.

- ІІ отделение „Заболявания на вегетативната нервна си-
стема и диенцефална патология”. Отделението се ръководи
първоначално от проф. Мак Вантов (1965-1986 г.), по-късно –
от доц. Генка Дамянова и след нейната смърт през 1990 година
– от доц. Ирена Велчева. В отделението са работили д-р Николай
Стайков, д-р Анастасия Муфтиева, д-р Валентина Димитрова,
д-р Екатерина Титянова, д-р Людмила Запрянова, д-р Славина
Колева, д-р Лъчезар Трайков, д-р Деанна Александрова и д-р
Петър Дамянов.  

От 2006 г. е ІІ неврологична клиника за заболявания на ав-
тономната и периферна нервна система с 16 легла и началник
доц. Ирена Велчева.

- ІІІ отделение „Дегенеративни заболявания на нервната си-
стема и паркинсонизъм”. По-късно е неврологична клиника за
дегенеративни и демиелинизиращи заболявания на нервната
система. Ръководител на отделението отначало е проф. Любен
Карамалаков, а от 1989 г. – доц. Димитър Георгиев. В него рабо-
тят по различно време д-р Димитър Зонков (зав. отделение), д-
р Маргарита Костова, д-р М. Каракашева, д-р Теофана Станоева,
д-р Татяна Петрова, д-р Ксения Кметска, д-р Иван Миланов, д-
р Антония Тодорова, д-р Мария Миленкова, д-р Георги Пет-
решковски и д-р Йоана Докова. 

От 2007 г. е ІІІ неврологична клиника за двигателни нару-
шения с 32 легла и ръководител доц. Димитър Георгиев. Разде-
лена е на две отделения: І отделение с началник д-р Татяна
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Петрова (по-късно доц. Димитър Георгиев) и ІІ отделение с на-
чалник д-р Ксения Кметска.

- ІV отделение „Епилепсия” първоначално се ръководи от
проф. Васил Стоянов (до 1987 г.), със зав. отделение д-р Гергана
Ганева, а след това се ръководи от доц. Гергана Ганева. Проф.
Васил Стоянов е работил няколко години в неврологични бол-
ници в Швеция и е внедрил модерните за времето тенденции.
Доц. Гергана Ганева е специализирала неврология и епилепто-
логия във Франция, Германия и Канада. Проф. В. Стоянов и
доц. Г. Ганева разработват и въвеждат за първи път в България
определянето на концентрацията на антиепилептичните сред-
ства в кръвния серум. В последствие доц. Г. Ганева разширява
проучванията на концентрациите на антиепилептичните меди-
каменти в цереброспинален ликвор и в слюнка на пациенти с
епилепсия. Отделението става единствен специализиран център
по епилептология за страната. В него са работили и работят из-
тъкнати специалисти, като д-р Генета Ханджиева, д-р Констан-
тин Максимов, д-р Даниела Димова, д-р Румяна Кузманова, д-р
Ирина Стефанова и др. 

От 2005 г. е ІV неврологична клиника за епилепсия с 16
легла.

ЕЕГ сектор е създаден през 1991 г. към ІV отделение от доц.
Г. Ганева. Оборудван е с една от най-модерните за времето япон-
ска апаратура, дарение от японското правителство, чрез орга-
низацията Джайка. През периода 1991 г до 2002 година това е
единствената ЕЕГ лаборатория на болницата. След 2002 г. в нея
се изследват възрастните пациенти на болницата. След пенсио-
нирането на доц. Ганева сектора е закрит.
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- Отделението „Детска неврология” е създадено и отначало
ръководено от проф. Анчо Самарджиев (1960-1984 г.). През
1982 г. се обединява с детското неврологично отделение от
Александровска болница (ръководена от проф. Иван Георгиев).
По този начин детското неврологично отделение на „Св. Наум”
става с 40 легла. Разполага се на първия етаж на сградата зад ре-
ката до наводнението на болницата, вследствие на пороен дъжд
и преливане на реката. Това е наложило спешно евакуиране на
децата от отделението с лодки. След това, през 1984 г. отделе-
нието е преместено на втория етаж в сградата на психиатричния
диспансер, където е и до днес. Ръководи се временно от доц.
Михаил Кючуков. 

През 1985 г. отделението прераства в клиника, ръководена
от проф. Никола Килимов (1985 – 1991 г.), след него от доц. Ли-
ляна Белопитова (1991 – 2004 г.) и доц. Венета Божинова. В кли-
никата са работили доц. Руска Йотова, д-р Величко Николков,
д-р Велинова, д-р Недялка Корвалан, д-р Тодорка Божинова, д-
р Донка Ванева, д-р Георги Павлов, д-р Янко Янков, д-р Тодор
Янков, д-р Росица Божилова, д-р Петя Димова, д-р Реана Вели-
зарова, д-р Веселин Томов, д-р Диана Тодорова, д-р Елена Слав-
кова, д-р Велина Гергелчева, д-р Христо Крушков и др. 

Сега клиниката по детска неврология е и национален център
по невро-мускулни заболявания с 30 легла и се ръководи от
проф. Венета Божинова.

В неврологичния сектор от 1957 година се провеждат ре-
довни клинични колегиуми и клинико-патоморфологични кон-
ференции с участието на проф. Т. Генчев и д-р П. Петров, а
по-късно – на д-р Развигор Василев и д-р Величко Величков. 
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През 1972 г. се създава ІІ психиатрична клиника (І клиника
е в Александровска болница) със 170 легла. През 1986 година по
решение на ръководството на МА (акад. Малеев), броят на лег-
лата се намалява за сметка на териториалното разширение на
болничните стаи. Клиниката се състои от две „остри“ отделения
(съответно за мъже и жени) и Съдебно-психиатрично отделе-
ние с 20 легла. По-късно към клиниката се създават Гранично
отделение и дневен стационар. Първи ръководител на клини-
ката е проф. Васил Милев до пенсионирането си през 1992 го-
дина, след него е проф. Людмил Каменов (до 1994 година),
следван от доц. Огнян Танчев. Двете остри отделения са били
разделени все още на полов принцип – „мъжко” и „женско”.
Някои лекари са работили алтернативно и в двете отделения в
различни периоди: д-р Иван Генчев, д-р Мария Нейкова, д-р
Людмила Шишкова, д-р Маргарита Пейкова, д-р Лиляна Ми-
хайлова, д-р Ева Стефанова, д-р Елена Манова, д-р Таня Желе-
зова, д-р Маргарита Яначкова, д-р Корнелия Сиракова, д-р
Марин Чолаков, д-р Гергана Димитрова, д-р Сергей Бояджиев,
д-р Никола Славчев и д-р Иван Николов.

Женско психиатрично отделение (по-късно І психиатрична
клиника с 30 легла) от създаването си се ръководи последова-
телно от доц. Петко Димитров, проф. Лиляна Иванова, доц.
Снежина Шивачева и доц. Димитрина Коларова. След обедине-
нието във ІІ психиатрична клиника се ръководи от проф. Кънчо
Цафаров и от 1986 година от доц. Огнян Танчев. В него са рабо-
тили д-р Нора Даскалова, д-р Иван Михайлов, д-р Спаска Па-
рушева, д-р Недялко Михайлов, д-р Георги Коцилков, д-р
Иванка Кръстникова, д-р Илияна Приставова и д-р Валентин
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Асенов. След пенсионирането на доц. Огнян Танчев, д-р Не-
дялко Михайлов, д-р Георги Коцилков и д-р Валентин Асенов
напускат болницата и клиниката се закрива. Останалите лекари
се преместват в сегашната II психиатрична клиника. 

Мъжко психиатрично отделение (по-късно II, сега І психиа -
трична клиника с 30 легла) от създаването си се ръководи от
проф. Григор Василев и проф. Димитър Даскалов. След обеди-
нението във ІІ психиатрична клиника се ръководи от проф.
Стоян Стоянов, а от 1993 година – от доц. Светлозар Хараланов.
В него са работили доц. Снежина Шивачева, доц. Захарина Ма-
нолова, д-р Владимир Симов, д-р Александър Петров, д-р Ани
Шкодрова, д-р Тина Блажева, д-р Мариана Димитрова, д-р Цве-
тан Кацаров, д-р Петя Раева, д-р Марияна Найденова, д-р Вла-
димир Николов, д-р Тина Блажева, д-р Ани Шкодрова, д-р Петя
Терзииванова, д-р Диана Радойкова и д-р Николина Джурова. 

Лаборатория за еквилибриометричен контрол на движе-
нията към клиниката е създадена от доц. Светлозар Хараланов.
Тя е създадена на базата на уникален подход към мозъчните ме-
ханизми на психичните заболявания. За първи път в света се
прилага оригинален интердисциплинарен метод, признат за
изобретение и патентован в Европейския съюз, САЩ, Япония,
Канада, Австралия и Китай. 

През 1976 г. наименованието на ЦНПН се променя в На-
учен институт по неврология, психиатрия и неврохирургия
(НИНПН). От състава му излиза клиниката по неврология и
неврохирургия на ИЛЧГ, а 10 години по-късно и клиниката по
неврология към ИСУЛ. През 1986 г. институтът има 850 легла и
над 1000 души персонал.
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Проф. Иван Георгиев ръководи НИНПН след смъртта на
проф. Ганчо Ганев от 1977 г. до 1981 г. През 1979 г. се изгражда
двуетажната сграда на психиатричния диспансер и граничното
отделение. По-късно в тази сграда са разположени І невроло-
гична клиника на първия етаж и детска неврологична клиника
на вторият етаж. През 2010 година с разкриването на интен-
зивна клиника тя заема мястото на І неврологична клиника на
първия етаж, а І неврологична клиника се премества на мястото
на закритата 

През 1979 г. се открива Диспансерното психиатрично от-
деление към ІІ Психиатрична клиника на Института с ръково-
дител – доц. Снежина Шивачева. След нея временно завеждащ
става проф. Кирил Миленков и по-късно – доц. Серафим Влаев.
През 80-те години, двете диспансерни отделения на V-та и на І-
ва база, са обединени с ръководител проф. Асен Жабленски и
доц. Тома Томов. След разделянето им секторът за извънбол-
нична психиатрична помощ на ІV км. се ръководи от доц. Соня
Машева (1992 – 1999 г.), а по-късно от проф. Цоньо Цонев. В
диспансерното отделение е работила д-р Ирина Шопова. След
пенсионирането на проф. Цоньо Цонев клиниката се закрива и
продължава да функционира диспансерен психиатричен каби-
нет към диагностично-консултативния блок (ДКБ) под ръко-
водството на д-р Антония Замфирова.

През 1980 година е създадено отделение за гранични състоя-
ния към ІІ психиатрична клиника с 30 легла и дневен стационар
с 20 места. Местата в дневния стационар се използват за лечение
и рехабилитация предимно на пациенти, работещи в Трудово-
лечебното стопанство (ТЛС). Ръководител на отделението е доц.
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Димитър Пантелеев. В отделението работят д-р Йордан Самур-
ков, д-р Корнелия Сиракова и д-р Тодор Тодоров. 

През 1986 г. се обособява самостоятелна Клиника за лечение
на гранични състояния между неврологията и психиатрията. Тя
се състои от Граничното отделение с 30 легла и дневния стацио-
нар с 20 места, които излизат от състава на ІІ Психиатрична
клини ка. Първи ръководител на клиниката е проф. Анна Ко-
кошкарова, а след пенсионирането й (през 1990 г.) – доц. Васил
Михов, след неговата смърт (през 2004 г.) – доц. Соня Тотева.
През периода 2004-2006 година клиниката започва да лекува и
пациенти със зависимости. В състава са включени проф. Цоню
Цонев и д-р Асен Ризов. В клиниката са работили д-р Тодор То-
доров, д-р Йордан Самурков, д-р Мая Стоименова, д-р Светлана
Николкова, д-р Валентин Асенов, д-р Росица Якимова, д-р
Петър Маринов, д-р Лъчезар Хранов и др. 

След 2006 г. клиниката се ръководи от доц. Лъчезар Хранов
като ІІІ психиатрична клиника с 15 легла. По-късно след закри-
ването на I психиатрична клиника тя се обединява с клиниката
за гранични състояния. Преименува се във II психиатрична кли-
ника, ръководена от проф. Лъчезар Хранов с 35 легла.

До края на съществуването на НИНПН, институтът се ръко-
води от различни директори. Всеки от тях е дал всичко от себе
си за неговото проспериране. 

Проф. Христо Христозов ръководи института от 1981 до
1985 г.

През 1984 година се създава Диспансерно неврологично от-
деление от проф. Величко Чалманов. По-късно то прераства в
Републикански неврологичен диспансер. В него работят д-р Олга
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Калафатова, д-р Таня Страхилова, д-р Любомир Чипилски, д-р
Лиляна Дурева и д-р Валери Цонев. След 2003 година диспан-
сера се закрива.

Проф. Владимир Иванов е директор от 1985 до 1988 г. 
През 1986 г. е създадена Лаборатория за изследване на дви-

гателната координация от проф. Борис Полнарев.
Проф. Адруш Къркеселян ръководи института през 1988г. 
Проф. Крум Миланов е ръководител от 1989 до 1992 г. За-

местник директор по лечебната дейност е доц. Огнян Танчев, по
научната дейност доц. Гергана Ганева и по учебната дейност доц.
Венцислав Бусарски. Закупува се модерна японска ЕЕГ апара-
тура, апарат за транскраниална магнитна стимулация и за ЕМГ
и евокирани потенциали.

Освен от директор, институтът през цялото си съществуване
се е ръководел и от главен лекар. На тази длъжност последова-
телно са работили д-р Григор Василев, доц. Нино Цолов, проф.
Петко Дончев, д-р Иван Хекимов, д-р Г. Чуклев, д-р Ст. Добрева,
д-р Л. Тимчев и д-р Петър Владимиров. По-късно тази
длъжност се заменя от икономически директор (Копринка Беш-
кова, Снежана Кондева, Станислава Иванова). Особено големи
са заслугите на доц. Нино Цолов (заедно с доц. Снежина Ши-
вачева) за построяването на някои сгради, оформянето на парка,
хигиенизирането на клиниките и на района и поддържането на
материалната база. 

Не могат да се подминат заслугите на главните и старши сес -
три в развитието на болницата. Своите безспорни приноси имат
главните сестри Радка Върбанова (1961-1988 г.), Йорданка Ни-
кифорова (1992-2001 г.), Румяна Милошевич (2001-2004 г.), Ваня
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Василева (след 2004 г.), старшите сестри в неврологичния сектор
– Ана Стоянова (1979-1993 г.), Тинка Тошева (1961-1984), Райна
Йовчева (1984-2001 г.), Слава Димитрова (2001-2005 г.), Радка
Върбанова (1961-1988 г.), Величка Цветкова (1971-1985 г.), Юлия
Бакърджиева (1985-2001 г.), Стефка Антонова (след 1992 г.),
Виолета Златанчева (след 1993 г.), Александра Витанова (след
2004 г.), Десислава Михалкова (след 2005 г.), Боряна Торньова
(след 2006 г.), Розалина Боева (след 2007 г.), консултативна по-
ликлиника – Йорданка Никифорова (1991-1992 г.), детска нев-
рологична клиника – Димитрина Стрельова, Дора Борова, Люба
Калбанова, Гергана Шумарова, Татяна Вълкова, Бисерка Ди-
мова, Росица Цонева, психиатричен сектор – Рада Мутафчиева,
Карамфила Христова, Цветанка Йовкова, Хариета Тодорова,
Катя Попова, Тодорка Тодорова, Виолетка Иванова, Юлика Бу-
рова, Златка Тодорова, Светла Йоцева, Димитрина Дишкова,
Мая Банова. 

В развитието на института е имало периоди на неимоверни
трудности, както и на позитивно развитие на материалната база
и забележителни успехи на науката в трите специалности. Ус-
пехите на института се пренасяли и върху цялата неврологична,
психиатрична и неврохирургична мрежа в страната посред-
ством внедрителската дейност, обучението на студенти и спе-
циализанти, следдипломна квалификация и специализация на
лекарите от мрежата по трите специалности.

Трудно е да се опише накратко цялата богата история на
НИНПН през периода 1972 – 1992 година. Това е период на ак-
тивно развитие, на изграждане на нови звена и кадри, на реор-
ганизации и завладяване на нови научни територии. 
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Съвременната история на болницата започва от 1992 г., ко-
гато с ПМС № 220 базата на ІV км. става Държавна универси-
тетска болница по неврология и психиатрия (ДУБНП).
Болницата има 242 легла, разпределени в 5 клиники и щат от
352 длъжности. Структурната реформа в здравеопазването до-
веде до разформироването на Медицинска академия и образу-
ването на 11 университетски болници към Медицински
университет. НИНПН се преобразува, като клиниките на тери-
ториален принцип преминаха към съответните болници. 

През 1992 – 1993 г. управлението на болницата се осъще-
ствява от управителен съвет с председатели проф. Стефка Ян-
чева и доц. Дориана Боева и медицински директор гл. асистент
д-р Георги Павлов. 

През 1993 – 2001 г. медицински директор е доц. Ирена Вел-
чева. В този период ДУБНП понесе тежестите и позитивите на
реформата в здравеопазването – преструктуриране, функцио-
ниране в условията на недостатъчен бюджет, трудности в снаб-
дяването с медикаменти, храна и консумативи. Независимо от
тежките условия, болницата се запази като университетска, реа-
лизира се успешно реформата в здравеопазването, преобразува
се в Специализирана болница по неврология и психиатрия
„Свети Наум” ЕООД, акредитира се като университетска. За
първи път в болницата са монтирани модерен ЕМГ апарат (през
1994 г.), мултидиапазонен доплеров сонограф (през 1995 г.),
течен хроматограф (през 1996 г.), компютърен томограф
(1997 г.), компютърна система за функционално изследване на
автономната нервна система и цветен дуплекс ехограф (през
1998 г.) и апаратура за отделението по физикална терапия и ре-
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хабилитация. 
През 1999 г. двете отделения по остра психиатрия станаха

самостоятелни клиники, като женско психиатрично отделение
стана І психиатрична клиника с ръководител доц. Огнян Тан-
чев, а мъжко – ІІ психиатрична клиника с ръководител доц.
Светлозар Хараланов. По този начин психиатричните клиника
станаха четири: І, ІІ, за гранични състояния (ІІІ) и съдебна (ІV). 

През 1999 г. се обособиха и две неврологични клиники – І
неврологична обедини І и ІІІ неврологични отделения, а ІІ нев-
рологична клиника - ІІ и ІV неврологични отделения. Началник
на І неврологична клиника е проф. Ст. Янчева. Клиниката обе-
динява съществуващите две отделения „Съдови заболявания на
нервната система” с началник проф. Ст. Янчева и „Дегенера-
тивни заболявания на нервната система и паркинсонизъм” с на-
чалник доц. Д. Георгиев. Началник на ІІ неврологична клиника
за периода 1999 – 2001 г. е доц. Гергана Ганева, а през 2001 –
2004 г. – доц. И. Велчева. Клиниката обединява съществуващите
две отделения: „Заболявания на автономната нервна система” с
началник д-р Екатерина Титянова и „Епилепсия” с началник
доц. Гергана Ганева. 

Съкратени бяха 12 неврологични легла и общия леглови
фонд на болницата остана 230 легла (100 неврологични и 130
психиатрични).

От 21.09.2000 г. ДУБНП се регистрира като еднолично ак-
ционерно дружество – Специализирана болница за активно
лечение по неврология и психиатрия (СБАЛНП) „Св. Наум”
ЕАД. Болницата се управлява от Съвет на директорите с предсе -
дател Д-р Христо Хинков, изпълнителен директор доц. Ирена
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Велчева и член на съвета – доц. Владимир Велинов. В състава й
има обособени 4 блока – стационар със 7 клиники и 230 легла,
диагностично-консултативен блок със специализирани отделе-
ния, кабинети, лаборатории и сектори, аптечен блок и
администра тивно-стопански блок. Болницата разполага с ква -
лифицирани кадри, задоволителна материална база и оборуд-
ване и доказано име и авторитет.

През юни 2001 година за изпълнителен директор е избран
проф. Иван Миланов. В началото на 2002 г. за председател на
съвета на директорите беше назначена д-р Ани Варсанова от
МЗ, а за член – проф. Пенко Шотеков – ръководител на катед-
рата по неврология при Медицинския Университет. Зам. дирек-
тор по учебната работа е доц. Владимир Велинов, по лечебната
– доц. Димитър Георгиев, по научната – проф. Огнян Колев.
През следващите години състава на съвета на директорите беше
многократно променян. През 2010 г. болницата се ръководеше
от прокурист проф. Параскева Стаменова поради временното
преминаване на проф. Миланов на друга работа. След 2011 г. за
изпълнителен директор отново е избран проф. Иван Миланов.
Зам. директор по учебната работа е доц. Св. Хараланов, по ле-
чебната – проф. Параскева Стаменова.

През 2005 г. болницата беше сертифицирана по ISO
9001:2000 (Система за управление на качеството). В съответ-
ствие с изискванията на ISO през 2007 г. са внедрени и Интег-
рирана система за управление, Система за управление на
околната среда и Система за управление на здравословни и без-
опасни условия на труд. През следващите години болницата
беше успешно ресертифицирана многократно.
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През 2007 г. болницата бе акредитирана и получи отлична
оценка за цялостна медицинска дейност и за практическо об-
учение за срок от 5 години. През следващите години болницата
продължи да получава отлична акредитация. 

Направени бяха множество структурни реформи, продик-
тувани от развиващата се реформа в здравеопазването и не-
прекъснато променящите се изисквания към болниците. На
практика научно-изследователската работа на института от-
стъпи място на лечебно-диагностичната. Множество научни ла-
боратории, които нямаха отношение към ежедневната
диагностична дейност бяха закрити.

Създаде се мощен диагностично-консултативен блок,
който обедини всички консултативни кабинети по: неврология
(д-р Огнян Асенов, д-р Георги Кесиков), детска неврология (д-
р Веселин Томов), психиатрия (д-р Асен Карадалиев), диспан-
серен психиатричен кабинет (д-р Антония Замфирова),
вътрешни болести (д-р Николай Нейков, д-р Петьо Бояджиев)
и всички неврофизиологични (електроенцефалография, поли-
сомнография, електромиография, евокирани потенциали), нев-
росонографски, невроизобразяващи, невроотологични и
невроофталмологични лаборатории и кабинети. Откриха се
нови консултативни кабинети по множествена склероза (д-р
Соня Иванова, д-р Михаела Сергеева), паркинсонова болест (д-
р Десислава Богданова, д-р Христина Паунова), главоболие и
епилепсия (доц. Пенчо Колев), заболявания на периферната
нервна система (д-р Любка Стойчева, д-р Анастасия Шокова) и
мозъчно-съдови заболявания (д-р Петко Желязков, д-р Петър
Дамянов). Разкри се кабинет по невропсихология в който рабо-
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тят доц. Силвия Шопова и психолог Елена Заякова.
Разкри се сектор по нуклеарна медицина с нова, модерна

гама-камера и завеждащ доц. Николай Млъчков.
Неврологичните клиники през 2005 г. станаха пет, съответ-

стващи на съществуващите много години неврологични отде-
ления с различни профили – съдови заболявания и деменция
(проф. Ст. Янчева), заболявания на автономната и периферна
нервна система (доц. Ирена Велчева), двигателни нарушения
(доц. Димитър Георгиев), епилепсия (доц. Гергана Ганева) и дет-
ска неврология с национален център по невро-мускулни забо-
лявания (проф. Венета Божинова). 

През 2006 г. се разкри отделение по неврорехабилитация с
16 легла и ръководител д-р Емил Милушев. В отделението ра-
ботят д–р Симона Кузманова, д-р Десислава Наева и д-р Ана-
толи Атанасов. През 2008 година отделението премина в състава
на І неврологична клиника (клиника по съдови заболявания, де-
менция и неврорехабилитация). 

През 2007 г. се разкри нова V клиника за лечение на болката
с 15 легла и ръководител доц. Иво Райчев. В клиниката работят
д-р Мартин Марков, Десислава Богданова Герова, Пепа Мазни-
кова и д-р Галина Стоянова. 

Създаде се медицински център към болницата с управител
д-р Валери Цонев.

Модернизира се материалната база, изгради се нова аудито-
рия, построи се параклис, озелени се отново парка, който беше
много запуснат, събориха се множеството бараки, построени в
двора с различна цел, закупи се нова апаратура за електрофи-
зиологичната и клиничната лаборатория, включително първата
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в България видео-ЕЕГ апаратура за изследване на деца, закупи
се нов и модерен компютърен томограф и рентгенов апарат.

След дълги преговори с общината, улицата към болницата
(която нямаше име) беше кръстена на името на създателя на
болницата – д-р Любен Русев. Улицата беше осветена и асфал-
тирана. По-късно улица 175, която води към другия портал на
болницата, беше преименувана на проф. Ганчо Ганев.

През 2010 година се наложиха нови промени в клиниките
на болницата, която разполага с 230 легла.

Психиатричните клиники бяха намалени на две. 
I психиатрична клиника с ръководител проф. Св. Хараланов

разполага с 30 легла. В клиниката работят д-р Петя Терзиива-
нова, д-р Георги Джупанов, д-р Яна Дочева и д-р Александрина
Котова. Към клиниката има дневен стационар с 15 места, ръко-
воден от д-р Красимира Марчева. 

II психиатрична клиника с ръководител проф. Лъчезар Хра-
нов разполага с 35 легла. Клиниката по съдебна психиатрия и
съдебна психология преминава като отделение към II психиат-
рична клиника, ръководено от д-р Петър Маринов. След напус-
кането на д-р Петър Маринов отделението остава за остри
психотични разстройства. В клиниката работят д-р Георги Хра-
нов, д-р Росица Якимова, д-р Иванка Кръстникова и д-р Милена
Пандова. Към клиниката има дневен стационар с 15 места,
ръководен от д-р Илиана Димитрова Приставова.

Неврологичните клиники също бяха трансформирани. 
Клиниката по съдови заболявания и деменция (I невроло-

гична клиника) промени своя профил и беше преименувана на
Клиника по нервни болести за невродегенеративни и пери-
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ферно-нервни заболявания с ръководител доц. Десислава Бог-
данова. Клиниката разполага с 36 легла в две отделения, с начал-
ници съответно д-р Галина Николова и д-р Анатоли Атанасов.
В нея работят д-р Теодора Евденова, д-р Христина Паунова, д-р
Паулина Илиева, д-р Марина Борисова, д-р Васил Тодоров и д-
р Наталия Горанова.

Клиниката по заболявания на автономната и периферна
нервна система (II неврологична клиника) се обедини с клини-
ката по епилепсия (IV неврологична клиника) под името Кли-
ника по нервни болести за пароксизмални заболявания (II
неврологична клиника) с ръководител доц. Ирена Велчева, а
след нейното напускане ръководител стана доц. Иво Райчев.
Клиниката разполага с 30 легла в две отделения, с началници
съответно д-р Петър Дамянов и доц. Румяна Кузманова. В нея
работят д-р Нино Чаушев, д-р Грета Ангелова, д-р Ана Шопова
и д-р Ирина Стефанова.

Клиниката по нервни болести за двигателни нарушения (III
неврологична клиника) с ръководител доц. Димитър Георгиев е
с две отделения – по Паркинсонова болест с началник доц. Ди-
митър Георгиев и по множествена склероза с началник д-р Ксе-
ния Кметска. Същата получи статут на национален експертен
център за дистония и експертен център за болест на Huntington.
В клиниката работят доц. Соня Иванова, д-р Елена Чорбад-
жиева и д-р Веселина Грозева.

Клиника за интензивно лечение на нервни болести (IV нев-
рологична клиника) с 18 легла и две отделения - за интензивно
лечение (началник д-р Николина Семерджиева) и за лечение на
инсулти (д-р Диана Атанасова) беше разкрита през 2010 година.
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Началник на клиниката е доц. Милена Миланова и там работят
проф. Параскева Стаменова, д-р Станислава Маркова, д-р Ма-
риела Радева, д-р Мирослава Колева, д-р Сейко Исаков, д-р
Петко Желязков, д-р Филип Алексиев, д-р Маргарита Желяз-
кова и д-р Олга Ставрева. 

Клиника за лечение на болката (V неврологична клиника)
беше разширена, като към нея се добави отделението по невро-
рехабилитация на I неврологична клиника. Клиниката по лече-
ние на болката и неврорехабилитация е с 30 легла и две
отделения. Завеждащ клиника беше доц. Иво Райчев, по-късно
временно изпълняващ длъжността е началника на отделението
Д-р Емил Милушев. В клиниката работят Д-р Даниела Косева,
д-р Галина Стоянова, д-р Цветко Рангелов, д-р Светлана Стаме-
нова, д-р Мария Сечкова и д-р Виолета Катева.

Клиниката по нервни болести за деца с национален център
по невро-мускулни заболявания (VI неврологична клиника) със
завеждащ проф. Венета Божинова остана непроменена. Клини-
ката разполага с 30 легла и в нея работят д-р Ася Асенова, д-р
Илиана Александрова, д-р Елена Славкова, д-р Елена Родопска,
д-р Даниела Денева и д-р Мая Колева.

Разкри се спешно отделение за диагностично уточняване до
24 часа със завеждащ д-р Николай Нейков.

Обучението на студенти по медицина, психология, право,
дефектология и други специалности, както и на специализи-
ращи лекари, е провеждано през цялото съществуване на бол-
ницата. Специално следва да се отбележи, че нашите клиники,
лаборатории и други структури са служили за база и на Катед-
рата по психиатрия към ИСУЛ от създаването (1950 г.) до ней-
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ното закриване.
Научно-преподавателският персонал на ІІІ Неврологична

клиника, активно участва в обучението на студенти и специа-
лизанти (в това число и от чужбина), в международното научно
сътрудничество с разработване на теми върху мозъчно-съдо-
вите заболявания, в които участваха СССР, Унгария, Румъния,
Полша, Югославия, Чехословакия, Австрия, Белгия, Турция,
Пакистан, Куба, Виетнам и Монголия. Това даде възможност за
краткосрочни специализации и обмен на кадри между някои от
страните участнички. 

В болницата функционират комисии за присъждане на спе-
циалност по неврология (председатели проф. Д. Хаджиев, проф.
Ст. Янчева, доц. Г. Ганева, проф. Иван Миланов), психиатрия
(председател доц. Св. Хараланов), детска неврология (председа-
тел доц. Венета Божинова), съдебна психиатрия (председател
доц. Вл. Велинов) и клинична психология (доц. Павлина Пет-
кова). Функционират и комисии за издаване на лицензи по ви-
сокоспециализираните дейности: електромиография (Акад.
проф. Иван Миланов), евокирани потенциали (доц. П. Колев),
електроенцефалография (доц. П. Колев и доц. Г. Ганева) и диаг-
ностика на автономната нервна система (доц. И. Велчева).

Към болницата са създадени и комисии за издаване на про-
токоли за скъпо-струващо лечение (Паркинсонова болест, мно-
жествена склероза, туберозна склероза, епилепсия и
шизофренни психози), както и за лечение в чужбина. Нацио-
налните консултанти по неврология (доц. Д. Георгиев, доц. И.
Велчева, проф. Параскева Стаменова и Акад. Проф. Иван Ми-
ланов) и по-детска неврология (проф. Венета Божинова) през
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последните години са служители на болницата. 
Научната дейност извършвана през годините паралелно с

диагностично-лечебната и преподавателска дейност е необятна.
Защитени са около 50 кандидатски и 28 докторски дисертации.
В неврологичната секция в началото се работи по вирусните за-
болявания на ЦНС, от 1954 г. – по паркинсонизма, туморите на
главния мозък, по лечението на епилепсията, а от 1962 г. и по
съдовите заболявания на ЦНС от проф. Д. Хаджиев. В областта
на мозъчно-съдовата болест тя се провеждаше по линията на
„Национална комисия по съдови заболявания” с председател
проф. Д. Хаджиев и секретар проф. Ст. Янчева. През 1985 г. е
създадена „Дългосрочна комплексна целева програма за изслед-
ване на човека и по специално на неговия мозък”, в която ак-
тивно участват невролозите и психиатрите от болницата.
Установиха се данни за честотата на мозъчно-съдовата болест
и латентната недостатъчност на мозъчното кръвообръщение в
България. Прилагат се за първи път в България невропсихоло-
гични методи за оценка на когнитивния дефицит при пациенти
с мозъчносъдова болест от колектив под ръководството на
проф. Д. Хаджиев. Провежда се българо-австрийско проучване
на съдовите рискови фактори. За първи път се прилагат невро-
психологични методи за оценка на когнитивния дефицит при
пациенти с мозъчно-съдова болест от колектив под ръковод-
ството на проф. Д. Хаджиев, проф. К. Мечков и проф. Ст. Ян-
чева. По-късно тези методи са модернизирани от д-р Л. Трайков
и д-р Г. Николова. Разработени са научни проблеми в областта
на паркинсонизма, множествената склероза, епилепсията,
вегето логията, рентгенологията на неврологичните и психиат-
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рични заболявания, неврофизиологията, невротрансмитерите,
клинич ната неврофармокология и психофармакология, ото -
невроло гията и невроофталмологията проблеми, както и нев-
рохирургични научни подходи с участието на проф. Г. Ганев,
проф. В. Стоянов, проф. М. Вантов, проф. Л. Иванова, проф. Л.
Карамалаков, доц. Д. Георгиев, доц. Г. Ганева, доц. И. Велчева,
проф. Ив. Миланов и много други. По проблема “Неврози” се
работи под ръководството на проф. Е. Шаранков. В психиатрич-
ната секция основен проблем от 1958 г. става шизофренията. Ра-
боти се и по кататонния ступор, алкохолизма и циклофренията.

Множество значими научни трудове са издадени от научно-
преподавателският персонал на болницата. Отпечатват се две
издания на Наръчник по терапия на психичните заболявания
от колектив под ръководството на доц. Владимир Иванов. Под
редакцията на проф. Д. Хаджиев са издадени монографиите „Ла-
тентна и преходна недостатъчност на мозъчното кръвообраще-
ние” (1976 г.), „Интензивно лечение и реанимация в
неврологията” (1977 г.) и „Начални нарушения на мозъчното
кръвообръщение” (1990 г.). Под редакцията на проф. Д. Хад-
жиев и H. Lechner са издадени „Мозъчна исхемия” (1995 г.), Це-
реброваскуларни рискови фактори (1998 г.) и „Исхемичен
инсулт” (2001 г.). Отпечатана е монографията „Паркинсонизъм”
от проф. Г. Ганев, която е преведена и издадена и в Германия.
Издадено е „Ръководство по клинична неврофизиология” от
проф. Г. Ганев и Учебник по неврология и двутомно ръковод-
ство по неврология от проф. Д. Хаджиев и проф. Ив. Георгиев
(1988 г.). Под редакцията на проф. Мак Вантов са издадени мо-
нографиите „Диенцефална патология” (1980 г.), „Клинична нев-
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ровегетология” (1982 г.) и „Заболявания на вегетативната
нервна система” (1987 г.). През 1996 г. е публикувана моногра-
фията „Невровегетативни и невроендокринни диенцефални на-
рушения” на доц. Г. Дамянова. През 1998 и 2000 г. се издава
двутомен учебник по неврология под редакцията на проф. Ст.
Янчева. През 2007 г. се издава учебник по неврология под ре-
дакцията на проф. Иван Миланов и проф. Ст. Янчева. През 2011
г. се издава учебник по неврология под редакцията на чл. кор.
проф. Иван Миланов. През 2015 г. се издава учебник по невро-
логия за студенти под редакцията на чл. кор. проф. Иван Мила-
нов и проф. Лъчезар Трайков. Под редакцията на акад. проф.
Иван Миланов са издадени монографиите: „Болки в гърба”
(2002 г.), „Множествена склероза” (2005 г.), „Паркинсонови син-
дроми” (2005 г.), „Двигателни нарушения” (2007 г.), „Болка в
неврологичната практика“ (2009 г.), „Множествена склероза и
демиелинизиращи заболявания“ (2010 г.), „Болки в гърба II из-
дание“ (2010 г.), „Главоболие” (2011 г.), „Придобити невропа-
тии” (2013 г.), „Множествена склероза и автоимунни
демиелинизиращи заболявания на централната нервна система”
(2014 г.), „История на Българското дружество по неврология”
(2015 г.), „Болка” (2016 г.), „Васкулити” (2017 г.), „Лечение и нев-
ромодулация с ботулинов токсин” (2017 г.) и „Неврологични
усложнения на соматичните заболявания” (2018 г.).

През цялото си съществуване служителите на болницата
участват в разработката и внедряването на лечебни и диагно-
стични методики – нови медикаменти, анестезия и миорелак-
сация при електро-конвулсивна и кардиозолова терапия,
хармонизиране на психиатричното законодателство, въвежда-
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нето на МКБ - 8, 9 и 10 ревизия и много други.
В болницата са създадени редица научни дружества, асо-

циации и фондации, които издават научни списания. Фонда-
цията „Предпазване от мозъчни инсулти” е с председател проф.
Д. Хаджиев, зам. председатели доц. Герасимов и проф. Ст. Ян-
чева и секретар д-р Е. Титянова (до 1996 г.) и доц. И. Велчева.
Тя издава списание „Мозъчно-съдови заболявания” с главен ре-
дактор проф. Д. Хаджиев, зам. главен редактор проф. Ст. Янчева
(по-късно доц. И. Райчев) и секретар проф. Н. Антонов (сега д-
р Г. Николова). Доц. Екатерина Титянова и Доц. Ирена Велчева
са съредактори на списанието „Невросонография и мозъчна хе-
модинамика”, издавано от Българската асоциация по невросо-
нография и мозъчна хемодинамика. Българската асоциация по
епилепсия с председател доц. Г. Ганева е създадена през 2005 г.
и издава списание „Епилепсията днес”. Дружеството по главо-
болие и болка с председател акад. проф. Иван Миланов издава
списание „Cephalgia” с гл. редактор акад. проф. Иван Миланов.
Асоциацията по двигателни нарушения и множествена склероза
с председател акад. проф. Иван Миланов издава списание „Дви-
гателни нарушения” с гл. редактор акад. проф. Иван Миланов.
Българско дружество по неврология с председател проф. Пара-
скева Стаменова издава списание „Българска неврология” с гл.
редактор проф. Параскева Стаменова и съредактори проф. Иван
Миланов и доц. Ирена Велчева. След 2011 г. акад. Проф. Иван
Миланов става председател на дружеството и гл. редактор на
списанието. Председател на Българското дружество по детска
неврология, психиатрия и психология на развитието е проф. Ве-
нета Божинова. Научното дружество по проблемите на стреса

52



и адаптацията с председател доц. Светлозар Хараланов е съиз-
дател и главен редактор на психиатричната секция на списание
„Българска неврологична и психиатрична практика”. Доц. Ха-
раланов е също главен редактор на психиатричната част на
българо-австрийското списание „Неврология и психиатрия” и
асоцииран редактор на официалното издание на Международ-
ното дружество по невроотология и еквилиброметрия „Interna-
tional Tinnitus Journal” (New York). През 2008 г. се учредява
Българско дружество по неврална терапия с председател д-р
Емил Милушев. Дружеството работи в тясно сътрудничество с
Австрийската медицинска асоциация по неврална терапия. От
2014 година дружеството е член на Международната федерация
на медицинските асоциации по неврална терапия (IFMANT).

Организирани са множество национални и международни
конгреси и симпозиуми. През 1984 г. под председателството на
проф. Д. Хаджиев се провежда Регионална югоизточна европей-
ска конференция по неврология и психиатрия, а през 1988 г. –
21 Международен дунавски симпозиум по неврология. През
1979 г. бяха организирани научни срещи и сесии под ръковод-
ството на проф. Д. Хаджиев и акад. Н. В. Верещагин. През 2004 г.
беше организиран 39 Международен дунавски симпозиум по
неврология и продължаващо обучение с президент проф. Ст.
Янчева и вицепрезиденти проф. Иван Миланов и доц. Ирена
Велчева. Организирани бяха 30 консенсусни конференции по
основните неврологични заболявания под председателството
на проф. Иван Миланов и 1 под председателството на проф. Д.
Хаджиев. По този начин с помощта на специалисти от болни-
цата бяха създадени Национални консенсуси за диагноза и лече-
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ние на ранната и късна Паркинсонова болест, първичните ти-
пове главоболие, множествената склероза, вертеброгенните
болки в кръста, главоболие, полиневропатии, епилепсия, плаз-
мафереза, детска церебрална парализа, туберозна склероза и
мозъчно-съдовата болест. Ежегодно се провеждат епилептоло-
гични-електроенцефалографски конференции с участие на
френски епилептолози, организирани от Българската асоциа-
ция по епилепсия, Дружеството по електрофизиология и Дру-
жеството по детска неврология. През 2004 г. беше организиран
в България интерактивен обучителен курс на Европейския нев-
ропсихофармакологичен колегиум (ECNP), с национален коор-
динатор доц. Лъчезар Хранов. През 2007 г. в България се
проведе 9-та регионална среща на ECNP с национален коорди-
натор, член на Комитета по научната програма и председател на
местния консултативен комитет доц. Л. Хранов. Българското
дружество по неврология организира ежегодно национален
конгрес.

Историята на болницата на ІV км е сравнително кратка, но
твърде богата и значима. Тя отразява развитието на невроло-
гията и психиатрията в България през този период. През цялото
си съществуване, най-характерната отличителна черта на бол-
ницата е съчетаването на научно-изследователската, препода-
вателската, лечебната и методичната дейности. През годините
са създадени много кадри за неврологията и психиатрията в
България. Организирани са множество курсове с участие на лек-
тори и от други учебни заведения. Създадени са множество
международни контакти. Защитени са много дисертационни ра-
боти, на разнообразни теми, които трудно бихме могли да из-
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броим. Издадени се множество учебници, ръководства и моно-
графии. 

Изключително разнообразната дейност на института и бол-
ницата не може да бъде изложена изцяло с подробности. Не
малко дейности и конкретни имена въобще не бяха споменати,
въпреки че заслужават това. Не бяха споменати редовите меди-
цински сестри и парамедиците, както и административния пер-
сонал, които също са дали своя принос за развитието на
болницата. Много от заслужилите кадри на института и болни-
цата са пенсионери. Някои от тях вече не са между живите. Го-
дините са отминали, хората ги няма, останал е споменът за тях.
Не могат да бъдат изброени всичките, нито пък бихме искали
да ги класираме в някакъв ред на заслуги, но нашата признател-
ност и почит към тях е искрена и дълбока. Всеки един от тях е
допринесъл за превръщането на „санаториума“ на д-р Русев в
модерна и общопризната университетска болница. 

Поклон пред паметта им!
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Живот ът 
 е движение!

Референции: 1. Fernandez HH et al. Mov Disord 2015;30:500–509, 2. Antonini A et Odin P. Parkisonism and related disorders 2009; 15: 97-100.  
3. Duodopa Кратка характеристика на продукта, 22 Януари 2018;
Лекарствен продукт по лекарско предписание съгласно КХП на Duodopa от 01/2018 към РУ: 20060683/07.08.2015 
За пълна информация, моля - направете справка с кратката характеристика на продукта.
За контакт, моля - свържете се с локалното представителство:  
АбВи ЕООД, Бул. Ситняково 48, Сердика Офиси, ет. 7, Тел: +359 2 90 30 434, Факс: +359 2 90 30 432
BGDUO180028  Уведомление към ИАЛ № IAL-7719/16.02.2018

20mg/ml +5mg/ml

За лечение на напреднала болест на Паркинсон, повлияваща се от лечение с леводопа, с 
тежки моторни флуктуации и хиперкинезия или дискинезия, когато с наличните комбинации от 
антипаркинсонови лекарствени продукти не са постигнати задоволителни резултати.3 

Ефективно лечение  
на напреднала болест на 
Паркинсон1

Непрекъсната 
допаминова стимулация1 

Контрол на  
моторните флуктуации1

Подобрение в много от 
немоторните симптоми2

Подобрение в  
качеството на живот2
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Д-р Любен Русев

Проф. Никола Шипковенски

Д-р Люба Русева
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Медицински вестник брой 17 от 1 ноември 1938 г., стр. 3
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Болницата през 1938 година
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1952 г. – изгражда се стабилна тухлена ограда на болницата и се измества 
частично коритото на реката, която преминава през болницата.

Болницата през петдесетте години
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През 1952 година се изгражда втори етаж на портиерското помещение (по-късно 
вегетологична лаборатория) и свързана с нея едноетажна сграда, използвана за 

патоморфология и вивариум. 

1952 година – портиерското помещение
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1957 г. – строеж на неврологичния блок

„Солариума” – поляна в болницата, където персонала след работно време 
е „плажувал”. В самоделната инсталация се е топлела вода от слънцето за бани.
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Павилиона отвъд реката – Детско неврологично отделение

1959 г. Бригадирски строеж на павилиона отвъд реката.
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1959 г. – надстрояване на нов (трети) етаж и тавански помещения над старата 
сграда на д-р Л. Русев и двуетажното крило, пристроено по-късно към нея.

1960 г. източната половина на неврологичния блок, все още на два етажа
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Строежа на сградата на психиатричния диспансер и граничното отделение

Болницата през осемдесетте години
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Болницата днес

Болницата през деветдесетте години 1. Тодор Бостанджиев, 2. Димитър 
Даскалов, 3. Анастасия Дицова, 

4. Захарина Манолова, 5. Иван Петров, 
6. Петко Димитров

1

2 3 4 6

5
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Проф. Мери Цветкова, проф. Жак Молхов, проф. Емануил Шаранков, 
проф. Васил Милев

Проф. Михаил Стайков
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Д-р Иван Петров

1926-1991
Проф. Анна Кокошкарова

Доц. Ангел Ценов
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Участниците в Първата национална конференция на невролозите, психиатрите и нев-
рохирурзите 1954 г. 

Доц. Георги Запрянов
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Научна конференция. Проф. Тенчо Генчев
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Д-р Мария Цекова

проф. Димитър Даскалов

1. Проф. Тодор Бостанджиев, 2. Проф. Ем. Шаранков, 
3. доц. Кънчо Цафаров, 4. доц. К. Мечков
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Проф. Иван Иванов

Доц. Матей Матев Доц. Нино Цолов
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Проф. Димитър Хаджиев

Част от колектива на отделение “Съдови заболявания на нервната система”
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Част от колектива на отделение “Съдови
заболявания на нервната система”

Част от колектива на отделение “Заболявания на вегетативната нервна система и диен-
цефална патология”

проф. Людмил 
Каменов

Проф. Анчо 
Самарджиев
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Част от колектива на ІІ психиатрична клиника. Проф. Васил Милев

Част от колектива на отделение “Епилепсия”.  проф. Васил Стоянов
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В дясно – проф. Стоян Стоянов

В дясно - проф. Кънчо Цафаров проф. Кънчо Цафаров, 
проф. Цоню Цонев, д-р Нора Даскалава
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Част от колектива на ІІ психиатрична
клиника. Проф. Васил Милев

Част от колективът на невросонографска лаборатория

Проф. Васил Милев
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Част от колектива на ІІІ неврологична клиника

Част от колектива на ІІІ неврологична клиника
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Директорския кабинет. Проф. Васил Милев, проф. Петрана Овчарова, 
проф. Христо Христозов, проф. Иван Георгиев

Доц. Серафим Влаев Проф. Никола Килимов Доц. Соня Машева
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1. Жак Молхов, 2. Елена Шаханова, 
3. Григор Василев, 4. Тодор Бостанджиев,

5. Захарина Манолова, 6. А. Сираков, 
7. Д. Пантелеев, 8. Атанас Атанасов, 

9. Исак Мезан

Част от колектива на женско 
психиатрично отделение

Проф. Ив. Георгиев, проф. Д. Хаджиев

1
2 3

4
5

6 7 8 9
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1. Д-р Л. Христов, 2. Д-р Н. Стайков, 3. Д-р Т. Бостанджиев, 4. Д-р К. Пернов, 
5. Д-р В. Георгиев, 6. Д-р К. Миленков, 7. Д-р А. Ценов, 8. Д-р Д. Хаджиев, 

9. Д-р И. Чанков, 10. Д-р В. Стоянов, 11. Д-р К. Цафаров, 12. Д-р М. Цветкова, 
13. Д-р Д. Коларова, 14. Д-р Сн. Шивачева

1. Проф. Кирил Миленков, 2. Проф. А. Ценов, 3. Проф. К. Цафаров, 4. Доц. Коларова, 
5. Доц. Иван Петров, 6. Д-р Д. Боева, 7. Доц. М. Цветкова, 8. Д-р А. Сираков, 

9. Д-р Стоян Стоянов

1
5

6
7

8 9
10

11
12 13

1

2

3 7

5

8

9
4 6

14

42 3
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1. Д-р Н. Даскалова, 2. Д-р В. Георгиев, 3. Д-р Петров (патологоанатом), 4. доц. К. Ми-
ленков, 5. Д-р М. Цветкова, 6. Д-р В. Стоянов, 7. Д-р Д. Хаджиев, 8. Д-р И. Чанков, 9. Л.
Христов, 10. Д-р А. Ценов, 11. Д-р К. Цафаров, 12. Д-р Коларова, 13. Д-р Д. Боева, 14. Д-

р А. Сираков, 15. Д-р И. Петров

1952 година – I курс неврология и психиатрия ИСУЛ 
1. Доц. Снежина Шивачева, 2. Доц. Коларова, 
3. Проф. Тимчев, 4. Проф. Атанас Атанасов 

13

1

32

6 7
8

9

15

3

1
2

4

10

4

5

11
12

14
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Проф. Величко Чалманов Доц. Васил Михов Проф. Борис Полнарев

1987 година – откриване на лабораторията по еднофотонна емисионна компютърна 
томография
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Проф. Димитър Хаджиев

Доц. Лиляна Белопитова и доц. Венета Божинова
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Доцент Трайко Запрянов

Проф. Емануил Шаранков

Директори на болницата
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Проф. Ганчо Ганев

Проф. Георги Настев
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Проф. Иван Георгиев

Проф. Христо Христозов
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Проф. Владимир Иванов

Проф. Адруш Къркеселян
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Проф. Крум Миланов

Д-р Георги Павлов
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Доц. Ирена Велчева

Проф. Иван Миланов



Живот ът 
 е движение!

Референции: 1. Duodopa Кратка характеристика на продукта, 22 Януари 2018;
Лекарствен продукт по лекарско предписание съгласно КХП на Duodopa от 01/2018 към РУ: 20060683/07.08.2015 
За пълна информация, моля - направете справка с кратката характеристика на продукта.
За контакт, моля - свържете се с локалното представителство:  
АбВи ЕООД, Бул. Ситняково 48, Сердика Офиси, ет. 7, Тел: +359 2 90 30 434, Факс: +359 2 90 30 432
BG-DUOD-180003  
Уведомление към ИАЛ № IAL-7719/16.02.2018

20mg/ml +5mg/ml

За лечение на напреднала болест на Паркинсон, повлияваща се от лечение с леводопа, с 
тежки моторни флуктуации и хиперкинезия или дискинезия, когато с наличните комбинации от 
антипаркинсонови лекарствени продукти не са постигнати задоволителни резултати.1 
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История на УМБАЛНП „Св. Наум”
Осемдесет години от основаването на болницата

1938 – 2018 година

Акад. проф. д-р Иван Миланов, дмн

София 2018 г. 




