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Относно:

Процедура за присъждане на академична длъжност „Доцент“ в област висше
образование 7. „Здравеопазване и спорт“ по професионално направление 7.1.
„Медицина“ и научна специалност „Ревматология“ (03.01.18) за нуждите на
Медицинскифакултет на СУ  „Св. Климент Охридски“

Конкурсът за „Доцент“ в област висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“
по професионално направление 7.1. „Медицина“ и научна специалност „Ревматология“
(03.01.18) за нуждите на Медицинскифакултет на СУ  „Св. Климент Охридски“ е
обявен в Държавен вестник бр. 7/20.01.2017 год. иЗаповед на Ректора на Университета
№ РД-38-230/21.04.2017 год.,издадена въз основа на решение на Академичния съвет на
същия университет – протокол № 5/21.12. 2016 год.

В обявения конкурс за „Доцент“  участва един кандидат – д-р Лобюмир
Маринов Маринчев, дм.

Д-р Любомир Маринчев има придобити специалности по: Вътрешни болести
през 1992 год. и Ревматология през 1994 год. През 2008 год. кандидатът защитава
дисертация за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на тема
„Антиревматична терапия и инфекция с Helicobacterpylori – увреждане на горния
гастроинтестинален тракт при ревматичните заболявания“.

Д-р Любомир Маринчев е съавтор на книги и части от книги общо 5, автор и
съавтор в 30 научни статии, 7 от които в международни списания, 23 публикации в
български списания, 9 научни съобщения, изнесени в международни научни форуми и
отразени с абстракти, 2 в български научни форуми. Негови трудове са цитирани в



общо 40 научни издания (2 български и 38 чуждестранни). Дисертационният труд  на
кандидата е първото за страната проучване на терапевтични усложнения при
ревматично болни с безспорен национален и международен принос.

Израз на международната оценка на научните трудове на д-р Маринчев е
поканата и участието му от 2009 год. като рецензент в списанията Rheumatology
(Oxford), от 2015 год. – MedicalScienceMonitor
(InternationalMedicalJournalofExperimentalandClinicalResearch) и от 2016 год. –
AmericanJournalofCaseReports.

Общият IF е 11.47, а IF на чуждестранни публикации е 5.5.

Д-р Любомир Маринчев е с преподавателски стаж 25 години, от които 9 като
асистент и старши асистент по ревматология и 16 като главен асистент по същата
специалност в Клиниката по ревматология на МУ – София. Понастоящем е Началник
отделение по Ревматология на УМБАЛ „Софиямед“.

От представената справка от Медицинския факултет на СУ „Св. Кл.
Охридски“ е видно, че е осигурена учебна натовареност на кандидата от 56 лекционни
и 166 учебни часа от клинични упражнения, достатъчни за разкриване на академична
длъжност „Доцент“ според Правилника на университета.

В заключение: Участващият в конкурса за академична длъжност „Доцент“ по научната
специалност „Ревматология (03.01.18)“ д-р Л. Маринчев е отлично подготвен лекар,
утвърден специалист – интернист, ревматолог и асистент, с дългогодишен клиничен
опит в областта на Вътрешната медицина и в частност Ревматологията. Това определя и
разностранните му интереси, отразени в научните публикации, оценени както с
изразена научна стойност, така и със значителни практически ползи за специалистите
от различни медицински области. Потвърждение на това е и оценената с висока
стойност на IF, научно-изследователска деѝност .

Преподавателската му дейност е многообразна и значителна.

От направения обобщаващ анализ, д-р Маринчев отговаря напълно на критериите и
показателите за заемане на академичната длъжност „Доцент“по чл. 105 от Правилника
на СУ „Св. Климент Охридски“.

Това ми дава основание да препоръчам на уважаемите членове на журито, назначено
със заповед № РД-38-231/21.04.2017 г. на Ректора на Софийски Университет „Св.
Климент Охридски“, да му присъди  академичната длъжност „Доцент“ по научна
специалност Ревматология(03.01.18), професионално направление 7.1. Медицина.

20.06.2017 год. проф. Т. Донова

гр. София


