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ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Име  СТОЯНОВ ДРОЗДСТОЙ СТОЯНОВ 
Адрес  1172 СОФИЯ ЖК ДИАНАБАД БЛ. 9 

Телефон  +359-887-97-23-30 
Факс   

E-mail  stojanovpisevski@gmail.com 
 

Националност  Българин 
 

Дата на раждане  20 ЮЛИ 1980 
 

   ТРУДОВ СТАЖ 
 

• Дати (от-до)  01.09.2015 – понастоящем 
• Име и адрес на работодателя  Изследователски комплекс за транслационна невронаука 

Медицински Университет-Пловдив 
• Вид на дейността или сферата 

на работа 
 Научна и управленска 

• Заемана длъжност  Ръководител секция Невропсихиатрия и мозъчно изобразяване 
• Основни дейности и 

отговорности 
 Научно-изследователска  

 
• Дати (от-до) 

  
Януари 2014 – понастоящем 

• Име и адрес на работодателя  Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински Факултет, Медицински 
Университет-Пловдив 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Учебно-научна  

• Заемана длъжност  Професор 
• Основни дейности и отговорности  Научно-изследователска и учебна дейност 
 
 

• Дати (от-до)  Ноември 2011 – Декември 2013 
• Име и адрес на работодателя  Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински Факултет, Медицински 

Университет-Пловдив 
• Вид на дейността или сферата на 

работа 
 Учебно-научна  

• Заемана длъжност  Доцент 
• Основни дейности и отговорности  Научно-изследователска и учебна дейност 
 
 

• Дати (от-до)  Септември 2011 – понастоящем 
• Име и адрес на работодателя  Съвет за международно сътрудничество, Медицински Университет-Пловдив 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Консултативно-управленска 

• Заемана длъжност  Специален съветник по стратегическото партньорство на Заместник Ректора по 
международно сътрудничество и проектно финансиране 
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• Основни дейности и отговорности  Изграждане на стратегически връзки; национални и международни консорциуми в 
академичната и неправителствената сфера 

 
 

• Дати (от-до)  2009 - 2011 
• Име и адрес на работодателя  Факултет по Обществено Здраве, Медицински университет – Пловдив,  

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Административно-управленска 

• Заемана длъжност  Заместник Декан по международно сътрудничество и Европейска интеграция 
• Основни дейности и отговорности  Управленска и организационна дейност 
 
 
 

• Дати (от-до)  2008 – 2011 
• Име и адрес на работодателя  Катедра управление на здравните грижи, секция медицинска педагогика и психология, 

Факултет по Обществено Здраве, Медицински Университет-Пловдив,  
• Вид на дейността или сферата на 

работа 
 Учебно-научна  

• Заемана длъжност  Доцент  
• Основни дейности и отговорности  Научно-изследователска и учебна дейност 
 
 

• Дати (от-до)  Февруари 2008 – понастоящем 
• Име и адрес на институцията  Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски” 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Учебно-научна и организационна 

• Заемана длъжност  Заместник Директор и научен секретар на Университетския Център по Философия и 
Психично Здраве при ФИФ и ППФ; хоноруван преподавател   

• Основни дейности и отговорности  Научно-изследователска, учебна и управленска дейност 
 
 

• Дати (от-до)  Юли 2006 – август 2015 
• Име и адрес на работодателя  Държавна психиатрична болница „Св. Иван Рилски”, МЗ 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Клинична 

• Заемана длъжност        Лекар - ординатор 
• Основни дейности и отговорности  Диагностична, лечебна и експертна 
 
 

 Дати (от-до)  Януари 2003- януари 2006 
• Име и адрес на работодателя  Военно-медицинска академия - София 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Лекар в Клиника по психиатрия и Консултативно-приемно отделение 

• Заемана длъжност  Ординатор 
• Основни дейности и отговорности      Консултативна и лиезон психиатрия и клинична психология 
 
 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
 
 

• Дати (от-до)  2013-2015 
• Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 
 University of Basel, Switzerland 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Functional neuroimaging in psychiatry 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 n/a 
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• Дати (от-до)  2007-2010 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 University of Central Lancashire, UK 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Philosophy and Mental Health 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Post-Graduate Certificate 

 
• Дати (от-до)  2009 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 University of Pittsburgh, USA 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Continuous study on the scientification project in psychiatry 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Visiting Fellowship 

 
 
 

• Дати (от-до)  2004-2006 
• Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 
 Военно-медицинска академия, Център за психично здраве и превенция 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Психологично консултиране, подбор на персонал, групова антикризисна работа 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Следдипломна квалификация 

 
 

• Дати (от-до)  2003-2007 
• Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 
 Медицински Университет  - София 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Обща и клинична психиатрия 
 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Психиатър 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 Придобита специалност, Свидетелство № 011920/ 01.02.2008 

 
• Дати (от-до)  2003-2005 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Медицински Университет – Пловдив, Катедра по психиатрия и медицинска психология 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Докторант на самостоятелна подготовка 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 «Доктор» по научна специалност неврология и психиатрия 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 Образователна и научна степен, ПВАК диплома №31240 

 
 

• Дати (от-до)  1996-2002 
• Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 
 Медицински Университет София 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Медицина 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Лекар 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 Магистър по медицина, Диплома № 012781 
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• Дати (от-до)  1994-1996 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Английска езикова гимназия “Томас Джеферсън” София 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 Средно образование 

 
• Дати (от-до)  1995-1996 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 СОУ Св. Климент Охридски  

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 Средно образование 

 
 

• Дати (от-до)  1987-1995 
• Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 
 Дипломатически лицей при посолството на РФ София 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 Средно образование 

 
 
 

Публикации: 

 

 • общо над 160 публикации и научни съобщения 

• 9 монографии, пет от които публикувани в чужбина; 

• 4 учебни ръководства - за студенти по здравен мениджмънт и УЗГ и за студенти 
по медицина  

• Повече от 200 положителни цитирания 

• Oбщ имапкт фактор на публикациите над 30 и от цитиранията над 90 
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                        НАУЧНИ ОТЛИЧИЯ : 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ: 

 
 

 

 • Хипократов медал от Международната Хипократова Фондация, сребърен 
(2007) и златен (2010) 

• Наградата Francisco Guerra за приноси към историята на медицината (2005) 

• Грамота от СУБ, секция по медицински науки (2002) 

• Дипломa от ФОЗ, МУ - София (2002) 

• Национална Диплома от МОНТ (1996) 

• Диплом за изследвания в медицината и математиката от Международния 
Интелект Клуб (1995) 

• Бронзов медал за  постижения и иновации в медицинското образование, 
Европейско дружество за личност-центрирано здравеопазване (2014) 
 
 

• Дописен член на Българската Академия на Науките и Изкуствата (2010); 
Академик (2015),  

• Заместник председател на  Българската Академия на Науките и Изкуствата 
(2016) 

• Европейско дружество по личност центрирано здравеопазване,  
Вицепрезидент (2013) 

• Европейска асоциация за комуникация в здравеопазването, преподавателски 
комитет (2010-2012) 

• Глобална Мрежа за диагностика и класификация на Световната Психиатрична 
Асоциация, председател на концептуална група (2008) 

• Балканска Асоциация по История и Философия на Медицината: (2005), 
съосновател и секретар - координатор (2007) 

• Балканска академия по философия, психиатрия и психология (2007) 

• Кралски Колеж на психиатрите, група по философия (2007), Изпълнителен 
комитет (2012), Заместник председател (2012) 

• Научно дружество по социална медицина (1998) 
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РЪКОВОДСТВО И УЧАСТИЕ В 
НАУЧНИ ПРОЕКТИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • Университетски проект Договор НО-09/ 2011 (ръководител) 

• Университетски проект Договор НО-10/ 2012 (ръководител) 

• 7th EU FP More opportunities for Researchers in Europe 2010 

• European Researchers’ Night 2012 - Innovations: New Competence and Leading 
Opportunities for Sustainability and Endurance,  

• World Health Organization-International College of Person Centered Medicine 
Project on Developing Measures to Assess Progress towards People-centered care 
(Consultative group), 2011 

• Оперативна програма “Конкурентноспособност на българската икономика”: 
Създаване на нови и укрепване на съществуваща проиновативна 
инфраструктура – Технологичен център за спешна медицина BG 161PO003 – 
1.2.03-0003 

• Оперативна програма “Конкурентноспособност на българската икономика”: 
Създаване на изследователски комплекс за транслационна невронаука; 
BG161PO003-1.2.04-0024-C0001 

• Консултант психолог  в проект на USAID (2006)  
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Организационен и 
редакторски опит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

                 Други 

 • Заместник председател на Постоянно действаща експертна комисия за 
наблюдение и оценка на научно-изследователската дейност, Министерство на 
образованието и науката (2016) 

• Член на Редакционната колегия нa: International Annual for History and Philosophy 
of Medicine (2007; 2010 – 2015 зам. главен редактор); Associate Editor, European 
Journal of Person Centered Health Care; Review Editor, Frontiers in Psychiatry; 
International Journal for Person Centered Medicine (2010); Bulgarian Medicine (2011); 
Folia Medica (2011)  

• Рецензент ad hoc в History of Psychiatry; Journal of Philosophy, Ethics and 
Humanities in Medicine (JPEHM); Journal of International Research in Business and 
Management, Current Medicinal Chemistry и ред други научни списания 

• Член на Международния научен комитет, 12 Международна конференция по 
философия и психиатрия, Лисабон, Португалия (2009) 

• Член на Организационния комитет, Regional Meeting на Световната 
психиатрична асоциация, Санкт Петербург, РФ (2010) 

• Член на Междунардония научен комитет, Балкански конгрес по история и 
философия на медицината, Истанбул, Турция (2011) 

• Член на Междунардния борд, 14 Международна конференция по философия и 
психиатрия, Дънедин, Нова Зеландия (2012) 

• Член на Международния борд, Конгрес на Световната психиатрична асоциация, 
Букурещ, Румъния (2013) 

• Президент на 16 Международна конференция по философия, психиатрия и 
психология, Златни пясъци (2014) 

• Председател на Международния научен комитет, Шести Балкански Конгрес по 
история и фолсофия на медицината, Пловдив (2015) 

• Член на Научния комитет, Втори национален конгрес по клинична психология с 
международно участие, София (2016) 

 
 

• Научен ръководител на трима редовни докторанти и научен консултант на трима 
докторанти на самостоятелна подготовка 

• хоноруван преподавател в Нов Български Университет (от 2006 до 2011) 

• хоноруван преподавател в Софийски Университет „Св. Климент Охридски” от 
2011 

 

 

 
 
ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

Придобити в жизнения път или в 
професията, но не непременно 

удостоверени с официален документ 
или диплома. 
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МАЙЧИН ЕЗИК  Български 
   

ДРУГИ ЕЗИЦИ 
 АНГЛИЙСКИ 

 

   
• Умения за четене  отлични 
• Умения за писане  отлични 

• Умения за разговор  отлични 
 

РУСКИ 
 

   
• Умения за четене  отлични 
• Умения за писане  отлични 

• Умения за разговор  отлични 
 

ФРЕНСКИ 
 

   
• Умения за четене  Много добри 
• Умения за писане  добри 

• Умения за разговор  добри 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Работа с компютри, със специфично 
оборудване, машини и др. 

 MICROSOFT OFFICE 

 
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

НА МПС 
 Категория Б 

 


