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ИСТОРИЯ НА ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНАТА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ В 
БЪЛГАРИЯ 

ДОЦ. Д-Р ДИМИТЪР ЕВСТАТИЕВ 
Пластичната хирургия има у нас твърде кратка история. По времето на траките 

въпреки развитото им здравеопазване няма данни за развитието на хирургията. 
Намереният по нашите земи древен инструментариум е много оскъден, което 
свидетелства  за слабото развитие на хирургията.  В сведенията за средновековните 
болници в България не се споменава нищо за пластични операции. Това може да се 
очаква, тъй като нашата медицина е била под влиянието на гръко-римската школа. 
През периода на турското робство, когато материалното и културно развитие на 
България е спряло, медицината и конкретно хирургията също е западнала. Едва след 
освобождението 1878 г.  започва развитието на българската хирургия. 

Един от първите български хирурзи, чието име  е свързано  с пластичната 
хирургия е Д-р Иван Кожухаров  (1867 -1958). Той завършва медицина и специализира 
във Виена при знаменития Теодор Билрот. След завръщането си в България работи 
като хирург в Александровска болница и началник на Дивизионната болница, а след 
1897 г. е хирург и главен лекар на Клементинската болница (1897 – 1908). 

 

  
Д-р Иван Кожухаров  (1867 -1958). 

По-късно разкрива на частна предимно хирургична болница. Заедно с д-р Асен 
Петров започва да дезинфекцира операционното поле с  йод-бензин и йодова 
тинктурасамо една година (1909 г.) след въвеждане на метода в световната практика.    
Има  три публикации в областта на пластично-възстановителната хирургия. За 
съжаление частната му клиника заедно с целия му архив са унищожени при 
бомбардировките през 1944 г. (1) 

За основоположник   на  българската  пластична  хирургия обаче се счита  
д-р Асен Петров (1862 – 1920).  
 

 
Фиг. 1. Д-р Асен Петров  
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Той има 15 публикации в областта на пластичната хирургия, 3 публикации в областта 
на лицевата хирургия, 7 костно-ставни пластични операции. Д-р Асен Петров само 
няколко години след първото присаждане на кожа в света прави и у нас свободна 
кожна пластика по Тирш (1895).  През 1894 г. той прави реконструктивна ринопластика. 
(2,3)  Тогава пластичната хирургия все още не е отделена от общата хирургия.  
 

                                
    Реконструкция на носа (1894)                                 Методът на д-р Асен Петров  

                                                                                                 за лечение на синдактилия 

                                   Реконструкция на долната устна след  отстраняване на карцином 
 

Принос в развитиета на българската пластична хирургия има чешкият хирург 
Академик Франтишек Буриан (1881  - 1965). Участва в  Балканската война 1912 г., 
когато прави някои пластично-възстановителни операции. През 1936 г. на V 
всеславянски лекарски конгрес в София изнася  доклад, под влияние на който наши 
хирурзи започват да прилагат по-широко методте на пластичната хрургия. (4)  

 
Академик Франтишек Буриан - Чехия (1881  - 1965) 
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Особен принос в развитието на пластичната хирургия у нас има д-р (по-късно 

доцент) Никола Недков (1897 – 1955).   
 

 
 

Доц. Никола Недков 
 

Роден в Габрово в семейстовто на изтъкнат предприемач той  завършва 
Априловската гимназия в града, след което е  приет студент по медицина в Берлин. 
След дипломирането си е назначен за военен лекар в Лом, където започва да прави 
някои възстановителни операции.  След 1947 г. е привлечен от проф. Л. Попов като 
доброволен сътрудник в Университетската кожна клиника.  Там прави пластики при 
трудно епителизиращи варикозни язви, големи механични увреждания предимно по  
капилициума, широко прилага свободната кожна пластика по Тирш и Реверден (5). До 
разкриването на центъра по изгаряния в Институт „Пирогов” лекува всички кожни 
изгаряния. По-късно е привлечен от проф. Б.Бойчев като доцент в Катедрата по 
ортопедия и травматология в ИСУЛ (Институт за специализация и усъвършенстване на 
лекарите -  днес Университетската болница „Царица Йоанна”) . Д-р Никола Недков 
участва в основаването на Катедрата по пластична хирургия -  ИСУЛ . Както пише 
проф. Б. Бойчев „...Пръв Недков се заема със сериозно и задълбочено изучаване на 
материята и пръв в условията на една малка провинциална частна клиника започва 
практическото приложение на тази специалност у нас… И толкова по-ценен става 
неговият опит, защото е самобитен, без учител, придружен с предотвратяването на 
много трудности. За щастие Недков бе една творческа натура.“ (6) Като лекар, д-р 
Никола Иванов Недков се превръща в изключителен професионалист и е един от най-
добрите български специалисти по пластична хирургия в България. Постигнал е 
многобройни практически резултати и неоценими теоретични знания и опит.(7) 

Самият Н. Недков казва: „…Пластично-възстановителната хирургия обхваща 
всички области на човешкото тяло и затова много често тя е продължение на други 
клонове от хирургията, чиято задача е да спасят живота на човека, без да обръщат 
особено подчертано внимание на външните форми, въпреки че всеки хирург е длъжен 
да има предвид и това.“ (Цитат по 8) 

Доц. Никола Недков - издава първата си книга през 1941 г.(9), а втората – през 1956 
(6). Показаните резултати и днес могат да съперничат по ефекта си с най-успешните 
оперативни намеси. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
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Книгите на доц. Никола Недков 
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Случаи от книгите на доц. Н. Недков 
 

           Друго име, което се свързва с пластичната хир ургия в България е това на проф.  
д-р Антон Червенаков (1908 – 1984). Въпреки, че се счита за основоположник на 
българската урология, преди да й се отдаде окончателно, той прави редица пластични 
операции -  формиране на Филатово стебло, операции при вродени цепнатини на 
горната устна и небцето, използване на ралични ламба, които той нарича „резени”, 
формиране на неоуретра. Плод на тази работа са и съотвени публикации. (1) 

 

Проф. д-р Антон Червенаков (1908 – 1984) 

През 1920 г. Проф. Александър Станишев извършва около 100 пластики за лечение 
на кожни контрактури използвайки тъкани от коремната стена. Има разработка 
«Пластично възстановяване на горната устна чрез присаждане от долната» (1) 

 
Проф. д-р Александър Станишев (1886 – 1944) 

 
По-големи или по-малки пластични операции  са извършвали почти всички хирурзи 

и ортопеди Ас. Петров , Ив. Кожухаров,  Н. Недков,  Б. Бойчев  А. Черевенаков, Вл. 
Томов , Б.Хаджистамов, Я. Холевич, Ст. Пещерски,  Сл. Давидов, Т. Сивков, В. Йовчев,  
Д. Ранев,  Ив. Матев,  В. Кавракиров,  Е. Панева – Холевич и много други 
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В България пластичната хирургия исторически погледнато се развива в тясна връзка с 
ортопедията.  Член кор. проф. д-р Бойчо Бойчев (1902 -1971) публикува работа „Върху 
един нов способ за пластика на бузата”  (1933).   
 

 

Член кор. проф. д-р Бойчо Бойчев (1902 -1971) 

Проф. д-р Янаки Холевич  създава оригинални методи в пластично- 
възстановителната хирургия на опорно-двигателния апарат прилагани и в чужбинa. 
Историята на хирургията на ръката в България започва през 40-те и 50-те години на 
XX век. Въпреки че в повечето страни е част от пластичната хирургия, у нас тя се се 
практикува предимно от ортопеди, като началото се поставя от проф. Янаки Холевич, 

 
Фиг. 5. Проф. д-р Янаки Холевич (1915 -2007) 

 
проф. Елена Панева, а впоследствие и  от проф. Иван Матев. С имената на тези 
български учени се свързват не един метод или техника, които и до днес фигурират в 
световно известните учебници по хирургия на ръката като Green's Operative Hand 
Surgery, както и Hand Surgery от Berger & Weiss, от които учат всички хирурзи на ръката 
по света и до днес.(10) По-късно приноси за развитието на хирургията на ръката имат 
П. Тричкова, Б. Попова, М. Кътева, Р. Романски и др.  

                                  

                    Проф. Ив. Матев        Проф. Е.Панева       Доц. М. Кътева 
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                   Доц. П. Тричкова         Доц. Б. Попова       Доц. Р. Романски 

Като отделно направление в България се пластичната хирургия започва да се 
развива основно във връзка с лечението на изгарянията. През 1957 г. д-р Ц. Михов 
заедно с бъдещия проф. Димитър Ранев създават отделение към тогавашния ВВМИ. 
Основна заслуга за развитието на тези компетенции има проф. Ранев.  Той е роден в 
гр. Пещера. Започва практика като военен лекар в отделение Пластика на 
Общоармейска болница – София. По-късно основава (1961) и  ръководи Отделение по 
изгаряния ИМБП “Пирогов”. Впоследствие отделението прераства в Републикански 
център по изгаряния (1964), през 1968 г. става Клиника по изгаряния и пластика, а през 
1978 г. прераства в Секция по термична травма и от 1993 г. -  в Секция по изгаряния и 
пластична хирургия.(11) Проф. Ранев е специализирал във Франция, бил е член на 
Световната организация по изгаряния и по пластична хирургия и всепризнат създател 
на съвременната българска школа по комбусциология. Всички наши специалисти в 
тази област са негови ученици. Автор е на повече от 100 научни труда - монографии , 
книги, публикации в наши и чужди медицински списания. Участва с доклади на редица 
международни конгреси и симпозиуми в Париж, Москва, Ленинград, Прага, Гданск, 
Единбург и др. Добива световна известност с постиженията в лечението на  шока при 
изгарянията. 

 
 

 
 

Проф. д-р Димитър Ранев (1926 – 1977) 
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РЪКОВОДИТЕЛИ НА КЛИНИКАТА (СЕКЦИЯ) ПО ИЗГАРЯНЕ И ПЛАСТИКА 
 

           
Проф. д-р                      Проф. д-р                      Доц. д-р                        Проф. д-р 
Димитър Ранев         Йордан Червенков    Христо Бояджиев       Огнян Хаджийски 
1926 – 1977                           1933                    1933 – 2014                         1946  
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Колективът на клиниката през годините 

През годините в тази клиника са работили и продължават да работят изтъкнати 
български специалисти като (на илюстрациите отляво надясно) проф. Елисавета 
Въгленова, доц. Николай Атанасов,доц. Хр. Бояджиев, доц.  Александър Кръстев, доц. 
Р. Дяков, д-р Кр. Антова, доц. Мая Аргирова д-р Н. Цолова, д-р П. Сънтев, д-р Д. 
Димитров, д-р А. Викторова, д-р Зл. Камбуров, д-р Пламен Тодоров, проф. Ал. 
Атанасов и още много други  

 

                       
 
Особен статут има военната клиника по изгаряния (до 1981 г. – отделение). 

Създадена е от д-р Михов и д-р Ранев и  през 1963 г. базирана на функционален 
принцип в Клиниката по изгаряния на Институт “Пирогов”, където остава до 1996 г. 
Военни лекари, работили в тази клиника са: полк. проф. д-р Бл. Шиндарски, полк. доц. 
д-р  Н. Мирчев, полк. д-р В. Иванов, полк. д-р Ст. Михайлов, подполк. Д-р Н. Сердев, 
полк. доц. Д-р П. Петков. 

Военни лекари работили в „Пирогов” – отляво надясно 
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Днес Клиниката е пребазирана във ВМА като  Клиника по орална, челюстна, 

лицево-челюстна и пластична хирургия с две отделения  (Отделение по Пластично-
реконструктивна хирургия и лечение на изгаряния и Отделение по лицево–челюстна 
хирургия). Ръководи се от  полк. доц. д-р Вл. Василев  

 
 
През 1987 г. в структурата на ВМА се създава Клиниката по изгаряния и 

пластична хирургия във Военноморската болница – Варна.(12,13) Нейни първи 
ръководители са доц. Л. Пашев и доц. К. Трошев. Днес Клиниката се ръководи от доц. 
Й. Заякова.  
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Фиг. 7.          Доц. Л. Пашев        Доц. К. Трошев              Доц. Й. Заякова 

 
 

   
 

  
Колективът на клиниката по изгаряния и пластична хирургия във Варна 
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Клиниката по Пластично-възстановителна и естетична хирургия е създадена 
през 1972 г. като отделение към тогавашната Катедра по Хирургични болести в 
Медицинска академия. Нейн пръв ръководител е проф. В. Йовчев.(Фиг. 7) През 1975 г. 
е преместена в тогавашната База 2 на МА, а през 1981г. е пребазирана в сградата на 
Стоматологичния факултет в състава на Катедрата по Лицево-челюстна хирургия. От 
1987 г. преминава в състава на тогавашния НИХ (Научен институт по хирургия) и след 
закриването на МА остава в структурата на Университетската болница 
«Александровска». 

1968 – ВМИ - Сектор към ІІІ хирургия   
1972  - МА  - Отделение към ІІ хирургия    1 
1975 – МА – база 2 – Отделение към І хирургия      
1981 – Катедра по ЛЧХ – Стоматологичен факултет- отд.   

            1985 – Клиника към НИХ   
1992 – Клиника към І хирургия   
2001 – Университетска Александровска  б-ца – отделна клиника; преподаването 

остава в  КООХ  
 

 
Фиг. 8. Проф. д.м.н. Вълкан Йовчев  (1922) 

 
Проф. д.м.н. Вълкан Йовчев  (1922) e ученик на световно известния А.А. 

Лимберг и работи дълги години в Ленинград. Там защитава последователно 
кандидатска (1956) и докторска (1967) дисертации. През 1968 г. се завръща в България 
и организира първата в страната клиника (в началото отделение) с общ профил по 
пластична хирургия, като популяризира опита на Ленинградската школа. Създал е 
редица оригинални собствени оперативни методи прилагани и в чужбина. 

 
Ръководители на клиниката през годините: 

    
Проф. д.м.н             Проф. д-р                         Доц. д-р                    Доц. д-р 

         Вълкан Йовчев Константин Анастасов  Димитър Евстатиев      Роман Романски 
1968 – 1987         1987 – 1991                     1991 – 2011                   от  2011 
 

          Лекари работили през годините в Университетската клиника: 
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     Проф .               Доц.               Доц..              Д-р                      Доц.                  Д-р 
М. Маджаров Д. Евстатиев  П. Тепавичарова Д. Христов      Е. Георгиев      С. Ефремов 
 

              

                          2009                                                                              2016 
ЛЕКАРСКИЯТ КОЛЕКТИВ 

 
През 1980 година бъдещият професор д-р Иван Трайков е натоварен с разкриването 
на линика по изгаряния и пластично-възстановителна и естетична хирургия в Пловдив. 
Тази клиника се развива и днес е в състава на УМБАЛ «Св. Георги». 

                       
             Проф. Иван Трайков                                      УМБАЛ «Св. Георги». 
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2016 
 
През 1996 г. в УМБАЛ «Св. Георги» под ръководството на бъдещия проф. Ю. 
Анастасов е основана нова структура -  Отделението по Пластична Хирургия. Предмет 
на дейност е пластично-възстановителна и естетична хирургия, като също включва и 
едно сравнително ново за страната ни направление – краниофациалната хирургия.  
 

                                     
                   Проф. Ю. Анастасов 

 

    
 

 
Организирането на пластичните хирурзи започва със създаването на Българското 
дружество по пластична хирургия и изгаряне, тогава секция към Българското 
хирургично дружество. Първата  Национална конференция по изгаряне и пластика се 
провежда в София през  1972 г. След това на всеки две години до 2005 г. се провеждат 
национални конференции. За съжаление тази дейност постепенно запада, това 
дружество и до днес няма съдебна регистрация, в него членуват не само пластични 
хирурзи, но и лекари от редица други специалности. 
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Председатели на дружеството                 

         
Проф. д-р            Проф. д-р            Доц. д-р            Доц. д-р           Проф. д-р 
Д. Ранев              Й. Червенков     Х. Бояджиев      К. Трошев      О. Хаджийски 

През 1993 год е създадено Национално българско дружество по естетична 
хирургия и естетична медицина (НБДЕХЕМ). В него членуват лекари от най-
различни специалности. То организира световни конгреси 1999, 2003, 2007 г. но 
с много ограничен брой участници. След това дейността на тази организация 
няма медийни изяви. 

 

 
През 1992 г.  във Варна  е регистрирано Сдружение за термична травма и 

пластична хирургия. Това е неправителствена обществена организация. Основните 
цели на дейност са профилактиката на термични травми и грижи за пострадалите от 
тях след завършването на активното лечение. Членове на сдружението могат да бъдат 
не само медицински специалисти, но и хора с различни професии и квалификации, 
готови на безвъзмездна работа.  От 2007 г. с активното  съдействие на създателя на 
сдружението доц. К. Трошев се провеждат ежегодни научнопрактични конференции. 
(14) 

 
 

През 2000 год. се основава Българска асоциация по пластична, реконструктивна 
и естетична хирургия (БАПРЕХ). (Фиг. 11). Тя е създадена за да обедини изтъкнати 
специалисти по пластична хирургия от цялата страна. Дейността на асоциацията е 
насочена в различни направления. Нейна основна задача е стремежът към спазването 
на правилата за добра медицинска практика с оглед защитата на интересите на 
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пациентите. Ето защо тя се стреми да информира най-пълно пациентите относно 
същността, ефекта, усложненията, опасностите и рисковете при различните  

 

    
Фиг. 11. Основатели на БАПРЕХ – отляво надясно: Доц. Д. Евстатиев,  

Доц. Хр. Бояджиев, Доц. Вл. Василев, Д-р Стр. Ефремов 
 

пластично-възстановителни и естетични операции, както и подпомага пациентите при 
избора на пластичен хирург. Освен това тя подпомага координирането на дейността на 
пластичните хирурзи в България. . Асоциацията взима отношение към проблемите на 
специалността и изготвя становища по тях, чрез различни форуми допринася за 
повишаване на квалификацията на своите членове, съдейства при изготвянето и 
усъвършенстването на програмите за специализация и квалификация на 
лекарите.Наред с това Асоциацията има за цел да координира дейността на 
пластичните хирурзи по отношение проблеми на специалността, като изготвя и 
предлага становища по тях, по програмите за специализация, по отношения на 
видовете използвани материали – филъри, протези и др. Асоциацията работи в тясно 
сътрудничество с Научното дружество по хирургия. Това е свързано и със социалната 
функция на Асоциацията, чиято цел е да се превърне в една истинска браншова 
организация.  

 

 
 

 “Пластична хирургия” като отделна специалност е призната в България в края 
на 1994 г. в началото като профилна специалност на “Обща хирургия” или на 
“Ортопедия и травматология”. През 2001 год. противно на всякаква логика под влияние 
на НБДЕХЕМ се създава специалност “Естетична (козметична) хиругия” и отделно 
“Пластично-възстановителна хиругия”. След продължителна и трудна борба  борба на-
после през 2010 г. специалността се обединява  съгласно правилата на ЕС  и се 
нарича “Пластично-възстановителна и естетична хирургия”.  

Днес има клиники в София, в Пловдив, във Варна, а  в редица други градове на 
България има разкрити множество лечебни заведения - по-малки отделения и редица 
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частни медицински центрове, които прилагат най-съвремнните методи на пластичната 
хирургия . (Виж картата) .  

 

        
 
                                 2010                                                                          2016  

 

 

 
 
ЛИТЕРАТУРА 
1. М.Петров и А. Чакъров. Създаване и развитие на българската хирургия до 1978 г. ИК 
Коралов и сие, 2003 г. 
2. Н. Алексиева.  Необходимост или каприз е корекцията на тялото. Сп. Журнал за 
жената, Бр.16/ април 2007 г.  
3 . M. Petrov et al. Docteur Assene Marintchov Petrov – fondateur de la chirugie plastique t 
reconstructive en Bulgarie. Societe international d’histoire de la medicine, Societe 
scientifique d’histoire de la medicine en Bulgarie. XXVIe congres international d’histoire de la 
medicine. Plovdiv, 20-25.08.1978,  Actes du congres, vol. III, Sofia 1981 
4. Ст. Михайлов.По-красиви с помощта на естетичната хирургия. София, 1990 г..  
5. Б. Боянов – Лично съобщение 
6. Доц. Никола Недков. Възстановителна хирургия на лицето. Наука и изкуство, 1956 г., 
под редакцията на Б.Бойчев.  
7. Доц. д-р Никола Иванов Недков.  Биография.  https://bg.wikipedia.org/wiki/ 
8. В. Молов  http://www.veselinmolov.com/  
9. Н.Недков. Естетичните дефекти и оперативното им корегиране  София, 1941 
10.  http://bssh.eu/) 
11. Хаджийски О., Ел Въгленова и Й.Червенков.  История на секцията по изгаряния и 
пластична хирургия МБАЛСМ „Н.И.Пирогов”. София, 2001 
12. К. Трошев и Д. Евстатиев. Развитие на пластичната хирургия в българия. VІІ 
национална конференция по изгаряния и пластична хирургия. Варна, 1996 
13. Д. Евстатиев и  К. Трошев. Състояние и перспективи на пластичната хирургия в 
България. VІІ национална конференция по изгаряния и пластична хирургия. Варна, 
1996 
14. К. Трошев.  Сборник  - І нац. Конференция по проблемите на термичната 
травма и пластична хирургия – Варна, 2007 
.  

 

 



20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


	2. Н. Алексиева.  Необходимост или каприз е корекцията на тялото. Сп. Журнал за жената, Бр.16/ април 2007 г.

