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Роден 14. 02. 1909г, с. Дълбок Извор, Първомайско. 

Завършва френски колеж в Пловдив. 

1935г – Завършва медицина в СУ ”Св. Климент 

Охридски”. 

1941г – Асистент в катедрата на чл-кор К.Чилов 

1946г – доцент и 1949г – професор към същата катедра. 

1951г -  Ръководител Катедра “Гастроентерология и 

диететика” 

1952г – ректор на ИСУЛ 

1959г -  Директор на Института по хранене, БАН 

1961г – член-кор на БАН 

1974г –академик 

1974г – Директор на НЦХХ  

Биографични Данни 



 

 

1946г – участва във възстановяване на 

Европейската асоциация по гастроентерология. 

 

1951г – създава първата в света  

 Катедра по гастроентерология.  

 

1954г – създава Българско  

гастроентерологично      дружество. 

 

Гастроентерологията   

Голямата любов на акад. Т. Ташев 



Основен инструмент в профилактиката 

е храненето, към което акад Ташев 

проявява особен интерес. Логично 

храненето е свързано с болестите на 

гастроинтестиналния тракт, но в 

неговите изследвания намират значимо 

място и  връзката с хроничните 

неинфекциозни болести.   

Гастроентерология и 

профилактика 



1958г – Лечебно-оздравителен комплекс –Китен. 

 

1959г – Инструктори по хранене, полувисше 

образование. 

 

1960г – Институт по хранене, БАН. 

 

1960г – 1972г – мащабни експедиции за проучване 

на храненето и здравния статус в България. 

 

1966г – Клинична диететика. 

Храненето   

Стремеж за нови познания … 



1972г – Първи международен симпозиум по 

затлъстяване. 

 

1975г – Таблиците за състава на българските 

хранителни продукти. 

 

1977г – Втори международен симпозиум; 

“Затлъстяването – глобален проблем“. 

 

1985г – къде, колко и как се преподава хранене ( 

Юнеско, СЗО, ФАО) 

  

1135 Продукта 

26 Нутриента 

… и подход  

за превенция и лечение 



Заветите 

 на акад. Ташо Ташев 

• Запазете българските традиционни храни 

• В храненето спазвайте правилото “от всичко 

по малко”, като използвате в диетата си храни 

от 7-те групи хранителни продукти 

• Един ден от седмицата да бъде разтоварващ  - 

плодова диета....... 



 АМИЕВ – Международна асоциация за изучаване 

на условията на живот и здраве. 

  

 1951г – Рим –решение за създаване на 

Асоциацията. 

  

 1953г – Виена, се учредява АМИЕВ, 32 държави,      

Жозуе де Кастро, Бразилия президент. 

  

 1973 – 1990г. – президент е акад.Т.Ташев.  

 
Учен … 



 БМС – Балкански Медицински Съюз  

 Президент на Българската секция в продължение 

на   10 години. 

  

 СМА – Средиземноморска Медицинска Асоциация 

– член на експертния съвет.   

 

 Европейска Асоциация по гастроентерология. 

 

 Европейска Академия по хранене.  

  

 и много други … 

  
… и Личност на световно ниво 



 Днес, от дистанцията на времето, все по-ясно 

разбираме, че хора като акад Т.Ташев са рядкост и 

ни липсва еталона за подражание, обхващащ 

богатата палитра на  човека, лекаря,  учения, 

будителя и общественика. 

  

 Дълбок поклон пред делото на акад Ташев, 

забележителен българин, невероятна и 

незабравима личност, мощен двигател за 

развитието и прогреса на медицинската наука в 

България . 

На Учителя 

с признание и поклон 



Ние, учениците на акад Ташо Ташев, ще 

продължим неговата мисия и ще се 

постараем да запознаем младите 

специалисти и студентите с неговото 

дело, така че в годините напред, то да не 

бъде забравено . 


