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СТАНОВИЩЕ 

За научните публикации и научните приноси на д-р Добри Неделчев 
Хазърбасанов, дм, единствен кандидат да конкурс за заемане на 
академичната длъжност „доцент” по професионално направление 

„Медицина” и научна специалност  „Кардиология” за нуждите на  Медицински 
факултет на Софийски Университет “Св. Климент Охридски” София 

Член на Научното жури, изготвил становището – проф. Eдрев, дмн 

1. Кратки сведения за конкурса 
Процедурата за обявяване на конкурса е съобразена със Закона за развитие на 
академичния състав и правилника на Софийски Университет Св Климент 
Охридски за неговото приложение. Не установих процедурни нарушения. Д-р 
Добри Хазърбасанов е единствен кандидат в конкурса.  
Конкурсът за „доцент” по Кардиология за нуждите на Медицински факултет на 
Софийски Университет “Св. Климент Охридски” София е обявен в „Държавен 
вестник” бр. 90/16.11.2012 година 

2. Кратки данни за качествата на кандидата 
Д-р Хазърбасанов е роден през 1960 год. 

Работил е като лекар-ординатор в Окръжна болница, Кюстендил (1987-90), за 
периода 1990 – 2000 год. последователно като асистент, старши асистент, 
главен асистент в Национален Център по Сърдечно-Съдови Заболявания. 
Между 2000-2002 год е завеждащ интервенционална кардиология на УБ Лозенец, 
консултиращ кардиолог в Stanton Territorial Hospital и VGH Vancouver  2002-2006 
год, началник на Клиника по интервенционална кардиология в CHUV, Lausanne 
(2009-2010 год). През 2010-2012 год е началник Отделение по кардиология към 
УМБАЛ Света Анна, София, а от 2012 до настоящия момент Началник 
Кардиологично отделение на МБАЛ Софиямед, София 

Придобити специалности и следдипломна квалификация  

Висшето си медицинско образование завършва през 1987 год. във ВМА – София. 
Признати специалности по Вътрешни болести от 1993 год. и Кардиология от 1996 
год. 
Експертно ниво па ехокардиография 
Експертно ниво по интервенционална кардиология 
Множество международни специализации по кардиология в САЩ, Канада, 
Швейцария, Франция 
 
Научна степен 
Доктор по медицина - Диплома №017 на Медицински Университет – 
Пловдив/19.03.2012 
 
Членство в научни организации 
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Член на Дружеството на кардиолозите в България,  
Член на дружеството по интервенционална кардиология  
Член на Българския Арктически Институт,  
Член на Европейското кардиологично дружество 
 Член на Европейския клуб по хронични тотални оклузии 

3. Научно-изследователска дейност 
В конкурса д-р Хазърбасанов се представя със следната 
публикационна активност след придобиване на научната степен доктор 
по медицина 

• 23 публикации в периодични научни издания у нас, 5 на английски 
език, две публикации от международни проучвания в списания с 
импакт-фактор 

• Собствени публикации в списания с импакт фактор - 3 
• Индекс на цитиране в български периодични издания – 6 цитирания 
• Индекс на цитиране в международни периодични издания – 822 

цитирания 
• Участия с доклади и постери на национални и международни форуми 

– 16, като три от работите са рецензирани резюмета от участия във 
форуми в издания с импакт-фактор 

• Участие в изследователски проект на Фонд Научни изследвания на 
МОН 

• Един автореферат от дисертационен труд „Изследване на 
тромбоцитната агрегация и индивидуализиране на клопидогреловата 
доза при пациенти след коронарно стентиране” 

4. Научни постижения 
Научните разработки на д-р Хазърбасанов се характеризират със 
значителна прецизност и демонстрират кандидата като професионалист и 
задълбочен учен. Сред сериозната научна продукция със най-значим принос 
считам, че са следните разработки: 

• Разработките свързани с тромбоцитната агрегация и 
индивидуализиране на клопидогреловата доза на пациенти след 
коронарно стентиране представляват едни от първите данни в 
България по проблематиката. Концепцията за индивидуализиране на 
антиагрегатнтната терапия е със съвременно звучене в световната 
литература и третира все още нерешен научен въпрос с потенциално 
значение.  

• В решаване на въпроса е използвана методика, която е утвърдена и 
дава възможност за сравнение на получените от д-р Хазърбасанов 
резултати с тези от световната литература. Като следствие 
получените от кандидата резултати се цитират широко и биват сочени 
в скорошни обзори по проблематиката. 

• Друга важна група проучвания са свързани с проблематиката на 
дясното сърце – публикациите за интервенционално лечение на 
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белодробен емболизъм, хемодинамична оценка и поведение при 
пулмонална хипертония. И тук разработките на д-р Хазърбасанов и 
съавтори определено са с приносен характер 

• Оценка на ефекта от приложение на етанолова редукция на 
междукамерната преграда и на пейсирането при пациенти с 
хипертрофична кардиомиопатия неповлияваще се от медикаментозна 
терапия 

• Интерес представляват резултатите при изследване на биомаркери 
на атеросклерозата и тяхното значение за оценка на риска от 
възникване на усложнения в естествения ход на заболяването, както и 
ефекта на провеждана терапия върху техните циркулиращи нива 

Обсъдени заедно посочените данни обрисуват широките научни търсения и 
постижения на научната продукция на д-р Хазърбасанов 
 
В заключение д-р Хазърбасанов е отлично подготвен кардиолог с умения в 
областта на неинвазивната и инвазивна кардиология. Преминал е 
академичното развитие в НЦССЗ и има значим административен опит като 
ръководител отделения по кардиология и инвазивна кардиология на водещи 
звена у нас и в чужбина. Научната продукция на кандидата се характеризира 
със значима дълбочина, като множеството положителни цитирания доказват 
качествата на разработките. На база на изложеното считам, че са изпълнени 
изискванията на Закона за развитие на Академичния състав и на правилника за 
неговото приложение на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и 
предлагам на уважаемите членове на Научното Жури да гласуват положително 
д-р Добри Неделчев Хазърбасанов, д.м. да заеме академичната длъжност 
„доцент” по научната специалност Кардиология, за нуждите Медицински 
факултет на Софийски Университет “Св. Климент Охридски” София 
 
 
25.03.2013     Проф. Едрев, дмн 


