
ДОЦ. Д-Р МИХАИЛ МИХАЙЛОВ 

 

Доц. д-р Михаил Михайлов е роден през 1922 година. През 1946 завършва 

Софийски медицински факултет и постъпва като стажант в Русенската 

болница. До 1956 година, когато придобива специалност по хирургия, 

работи последователно  като участъков лекар в с. Юпер и ординатор в 

хирургично отделение. 

 

В периода 1959 – 1962 е аспирант в Хирургическата клиника към ИСУЛ и 

защитава дисертация за научна степен „Кандидат на медицинските науки”, 

придобива втора специалност „Детска хирургия” и от 1962 до 1964 година 

завежда новооткритото отделение по детска хирургия в Русенската 

болница. От 1964 година завежда обща хирургия и е окръжен хирург. 

 

През 1975 Висшата атестационна комисия му присъжда научното звание 

„доцент” към ИБНМП „Пирогов” София, където е поканен да работи, но 

той се връща в любимия си град и открива Клиника по хирургични 

заболявания. Работи и като хоноруван преподавател по хирургия към 

Плевенския медицински институт, Медицински колеж в Русе и факултета 

по кинезитерапия на Русенския университет.  

Въвежда за първи път в Русенската болница 17 нови оперативни методи и 

техники и има регистрирани над 100 научни публикации и доклади на 

международни и национални конференции и конгреси. Създава и развива 

тясно специализирани хирургични отделения в Русенската болница, в т.ч. 

отделенията по спешна хирургия, съдова хирургия, изгаряне и пластика. 

Доц. д-р Михаил Михайлов е едно от големите имена в българската 

хирургия, обучил и оставил след себе си плеяда изтъкнати хирурзи, 

оглавяващи и в момента водещи софийски клиники, сред които проф. 

Гаврилов, проф. Хаджийски, проф. Червенков и др.    

Известен е и с широките си интереси в областта на музиката, 

изобразителното изкуство,  пише и превежда стихове на български и 

френски език, колекционира пощенски печати, с които участва в изложби 



и подготвя научна разработка на тема „Историята на пощенските печати в 

Русе и окръга”. 

Удостоен е със званието „Заслужил лекар” и е един от създателите на 

Българския лекарски съюз. 

 


