
АКАД. ВАНЬО МИТЕВ 

Акад. Ваньо Митев е биохимик, 

ръководител на Катедрата по химия и 

биохимия в Медицинския университет в 

София и на Центъра по молекулна 

медицина към висшето медицинско 

училище. Автор е на многобройни научни 

публикации  в областта на биохимията, 

клетъчната молекулярна биология и 

клетъчната сигнализация. Създател е и на 

първия специално адаптиран за web-

базирано обучение учебник „Биохимия в 

интернет“. Национален консултант е по биохимия.  

Роден е на 26 март 1954 в гр. Русе. През 1967 завършва Френската гимназия в 

София, а висшето си медицинско образование придобива в Медицинска 

академия в София през 1982. От 1991 до 1994 специализира в Лабораторията 

по клетъчна молекулярна биология, INRA, Jouy en Josas, Франция. 

Два пъти е избиран за ректор на Медицинския университет в София, два пъти 

за председател на Съвета на ректорите, четири пъти за ръководител на 

Катедрата по химия и биохимия и неколкократно за председател на 

Академичния и Факултативен съвет. 

Научно-изследователската група на проф. Митев има спечелени и 

разработени над 100 български проекта по линия на МОН и Съвета за 

медицински науки на Мeдицинския университет – София. Участва в 

разработването на 9 международни проекта и двустранни споразумения. Има 

забележителни постижения като учен – над 3000 цитата и над 500 импакт 

фактора. 

Носител е на повече от 50 престижни български и международни отличия и 

награди, сред които и „Учен на годината“ за 2006 година, и на над 10 награди 

в областта на електронното обучение. Удостоен е със званието „Доктор 

хонорис кауза“ на Пловдивския медицински университет и на Лвовския 

национален медицински университет. 



Акад. Митев е новатор, който работи с особена страст в малко изследвани 

области на биохимията и медицината. След завръщането си от Франция се 

посвещава на модерната и малко проучена тогава област – клетъчната 

сигнализация. Две години по-късно става най-младия професор на 

Медицинския университет в София. Негови са заслугите и за създаването на 

най-модерната днес Лаборатория по клетъчна сигнализация на Балканите. 

През 2012 е избран от Съвета на академиците за член-кореспондент на БАН. 

Почетен гражданин е на Горна Малина, на Русе, Враца и Мизия.  


