
СТАНОВИЩЕ 

Във връзка с процедура за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование 
„Здравеопазване и спорт” 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 – доц. д-р Арман Шнорк Постаджиян, дм  

 

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. 

Научното жури по конкурса е назначено със заповед на Ректора на Софийски Университет “Св. Климент 
Охридски” София  

Единствен кандидат е д-р Добри Неделчев Хазърбасанов, дм, Отделение по кардиология на МБАЛ 
„Софиямед”, София. 

Д-р Хазърбасанов е роден през 1960 год. Висшето си медицинско образование завършва през 1987 год във 
Висш Медицински Институт – София. Работил е като лекар-ординатор във Вътрешно отделение, Окръжна 
болница, Кюстендил (1987-90), за периода 1990 – 2000 год преминава последователно академичната 
стълбица асистент-старши асистент-главен асистент в Национален Център по Сърдечно-Съдови Заболявания. 
Кандидатът има изграден значим административен опит, като в периода 2000-2002 год е завеждащ 
интервенционална кардиология на УБ Лозенец, през 2010-2012 год е началник Отделение по кардиология 
към Клиника по кардиология на УМБАЛ Света Анна, София, а от 2012 до настоящия момент Началник 
Кардиологично отделение на МБАЛ Софиямед, София с общ трудов стаж по специалността 22 год и 7 
месеца. 

Д-р Хазърбасанов има признати специалности по Вътрешни болести от 1993 год и Кардиология от 1996 год. 
Има допълнителна квалификация по интервенционална кардиология, както и експертно ниво по 
ехокардиография – трансторакална, трансезофагеална и стрес-ЕхоКг. В хода на професионалното си 
развитие има осъществени многобройни участия в международни курсове, пряко свързани с научната 
специалност и с практическото й приложение, от които впечатление правят антибрадикардна 
електрокардиостимулация, комплексни коронарни интервенции, хронични тотални оклузии, ротаблация и 
множество други. Като следствие на високия си професионализъм и международно признание д-р 
Хазърбасанов е консултиращ кардиолог в Stanton Territorial Hospital и VGH Vancouver в периода 2002-2006 
год, както и началник на Клиника по интервенционална кардиология в CHUV, Lausanne в периода 2009-2010 
год. Д-р Хазърбасанов е член на Дружеството на кардиолозите в България, на дружеството по 
интервенционална кардиология и на Българския Арктически Институт, по линия на който в периода 1996-
1997 год кандидатът е участвал като член на научен колектив по научен проект на МОН. Член на 
Европейското кардиологично дружество и на Европейския клуб по хронични тотални оклузии. Владее 
писмено и говоримо английски, френски и руски език. 

През 2012 год д-р Хазърбасанов защитава успешно дисертационен труд на тема „Изследване на 
тромбоцитната агрегация и индивидуализиране на клопидогреловата доза при пациенти след коронарно 



стентиране” и му е присъдена образователната и научна степен „доктор” по специалността 03.01.47 
„Кардиология” - (Диплома №017 на Медицински Университет – Пловдив/19.03.2012)  

Д-р Хазърбасанов участва в конкурса с предоставени за рецензиране 41 труда, от които отпечатани реални 
публикации 25, разпределени както следва: оригинални статии в научни списания у нас и чужбина 18, 
обзори 4, публикации във връзка с участие в международно проучване 2  и автореферат. Останалите 16 
труда са доклади и постери на национални и международни форуми и формират научната активност на 
кандидата. С дисертационния труд са свързани реално 3 от публикациите. Реалните публикации са 
отпечатани в основни периодични медицински издания: Сп. “Българска кардиология” 4, сп. “Съвременна 
медицина” 2,  сп. “Медицински преглед - Сърдечно-съдови заболявания” 4, сп. “Ангиология и флебология“ 
1, сп. „In-Spiro” 2, сп. „Мединфо” 3, сп. „Наука кардиология”  1.  Пет от публикациите са в научни списания на 
английски език -  Canadian Journal of CME, Thorac Cardiovasc Surgery, Int J of Cardiol, J Thromb Thrombolysis, Int 
J of Vasc Med. Три от посочените списания (Int J of Cardiol, J Thromb Thrombolysis, Thorac Cardiovasc Surgery) са 
с импакт-фактор, като към тях добавям и двете публикации, свързани с участие в международни проучвания 
(NEJM), както и трите публикувани постера от международни форуми (JACC, EHJ и Eurointervention). 
Посочените данни удостоверяват публикуването на 8 научни труда в списания с импакт-фактор. В 
предоставените за рецензиране научни трудове  д-р Хазърбасанов е самостоятелен или първи автор -14, 
втори автор-12, трети и последващ автор-15. 

Справката на цитиранията у нас посочва 6 цитирания от 4 различни авторски колективи и 822 цитации в 
чуждестранни периодични издания според база данните Web of Knowledge. Важно е да се отбележи фактът, 
че в периода след подаване на документите за участие в конкурса са установими допълнително 8 цитации на 
две от основните публикации на д-р Хазърбасанов ( J Thromb Thrombolysis, Int J of Vasc Med). Импакт-фактор 
не е посочен, посочен е h-index 2. 

Научно-изследователската дейност на д-р Хазърбасанов е насочена в следните основни направления – 
индивидуализирани на антиагрегантната терапия при пациенти подложени на перкутанни интервенции, 
селекция за ПЕРС, лечение и проследяване на болни с хипертрофична обструктивна кардиомиопатия, 
пулмонална хипертония, остър масивен и субмасивен белодробен тромбемболизъм, биомаркери и 
атеросклероза. Особено впечатление правят публикациите, целящи установяване на персистиращо висока 
тромбоцитна активност в хода на двойна антиагрегантна терапия, оценка на нейното клинично значение и 
опит за терапевтично повлияване. В този оспект трудовете на Д-р Хазърбасанов са определено с приносен 
характер не само за родната наука и практика, но и в световен мащаб. Доказателство за тове е включването 
на разработките на д-р Хазърбасанов в скорошни литературни обзори и метаанализи в публикации в 
международни списания с импакт-фактор. Други публикации с високо научно-приложно значение са тези, 
свързани със селекцията на пациенти, ранни и отдалечени резултати от интервенционалните техники на 
лечение при остър масивен белодробен тромбемболизъм, диагностика, лечение и проследяване на 
пациенти с хронична тромбемболична пулмонална хипертония, публикациите, свързани с въвеждането на 
перкутанната етанолова редукция на септума за лечение на пациенти с ХОКМП, неповлияваши се от 
медикаментозна терапия, както и тези свързани с връзката циркулиращи биомаркери – образни 
изследвания при пациенти с коронарна и екстракардиална атеросклероза. Значението на получените от д-р 
Хазърбасанов резултати е съществено предвид големия брой публикации фокусирани върху конкретно 
терапевтично поведение при сравнително редки, но представляващи съществен терапевтичен проблем 
патологии. На база изложеното, както и пълната липса на „публикации за пълнота” и без конкретно клинико-



терапевтично значение оценявам изключително високо научно-изследователската и приложната стойност на 
научните трудове на кандидата.  
 
В заключение в конкурса д-р Хазърбасанов се представя като завършен специалист с продължителен 
лекарски, изследователски и преподавателски стаж. Има признати специалности по вътрешни болести и 
кардиология, защитил е дисертационен труд и е доктор по медицина. Преминал е академичната стълбица от 
асистент до главен асистент и има значим административен опит като ръководител отделение/клиника по 
кардиология в престижни институции у нас и чужбина. Д-р Хазърбасанов е утвърден кардиолог владеещ и 
прилагащ практически всички съвременни методики на неинвазивната и инвазивна кардиология. Научната 
му продукция е напълно достатъчна по обем и съдържание, и по нейната значимост, степен на новост и 
обоснованост на научните достижения покрива изискванията на ЗРАСРБ и на правилника на Софийски 
Университет „Св. Климент Охридски” -София за присъждане на академичната длъжност „доцент”. Приносът  
от научната продукция е съществен, доказателство за което са положителните цитирания в медицинската 
периодика, както и участията на д-р Хазърбасанов като лектор на престижни форуми в чужбина. 

На тези основания предлагам на уважаемите членове на Научното Жури да гласуват положително и 
предложат на Ректора на Софийски Университет „Св. Климент Охридски” -София 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 г.        

гр. София       Доц. д-р Арман Постаджиян, д.м. 

        Клиника по Кардиология 

        УМБАЛ „Света Анна”, София 

         

 
                                        


