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СТАНОВИЩЕ 

 

Относно конкурс за заемане на академичната длъжност “професор” по:  7.1. медицина и 7.4. обществено 

здраве в Медицински факултет на СУ “Св. Климент Охридски”  

 

От проф. д-р Цветанка Цанкова Маринова, дмн, Медицински факултет, СУ “Св. Климент Охридски” - член 

на Научно жури (Протокол № 16/11.11.2011 г. на Факултетния съвет на Медицински факултет и Заповед 

№ РД 19-645/14.11. 2011 г. на Ректора на СУ “Св. Климент Охридски”) 

 
 Становището е част от процедурата на конкурса за заемане на академичната длъжност 

“професор” по: 7.1. медицина и 7.4. обществено здраве, обявен в ДВ, бр. № 88/08.11. 2011 г. за 

нуждите на Медицински факултет при СУ “Св. Климент Охридски”, с единствен кандидат доцент 

д-р Любомир Димитров Спасов, дм. Разработено е в съответствие с изискванията на Чл. 29 на 

ЗРАСРБ, Чл. 60 от ППЗРАСРБ и Чл. 114 от Правилника за условията и реда за придобиване на 

научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Климент Охридски”. 

Комплектът от документи на кандидата за участие в конкурса са в съответствие с изикванията на 

Чл. 117 от същия Правилник. 

 Доцент д-р Любомир Димитров Спасов, дм има висше образование по “медицина” 

(Диплома № 008421/10.07.1989, Рег. № 36770, Медицинска Академия, София) и висше 

образование по “здравен мениджмънт”, с професионална квалификация “магистър по 

икономика” (Рег. № 002/07.06.2004 г., УНСС, София). През 1998 г. придобива специалност по 

“хирургия“ (АС № 004572/01.01.1998 г., Рег. № 002665), а през 2000 г. - специалност по 

“кардиохирургия“ (АС № 006827/01.01.2000 г., Рег. № 004964). Образователна и научна степен 

“доктор” му е присъдена през 2008 г. (Протокол № 16/13.11.2007 г., Диплома № 

32011/14.01.2008). Научно звание „доцент” получава през 2009 г. (Протокол № 17/16.12.2008 г., 

Диплома № 25419/17.02.2009 г.). Притежава и други професионални квалификации и 

компетентности, като: лицензирана лекарска правоспособност в САЩ, семестриално завършено 

висше образование по “дентална медицина”, професионална квалификация по “здравен 

мениджмънт”, УНСС (АС – 2000 № 003065/30.04.2002 г., Рег. № СПК – 2994).   

  Д-р Любомир Спасов работи последователно като: лекар - хирург в Медицинска 

Академия, Клиника по сърдечна хирургия (1989 г.), лекар - хирург в болница “Лозенец” (1990-1998 

г.), в САЩ и Перу (1993-1996 г.),  лекар - кардиохирург и директор на УБ “Лозенец” от 1998 г. до 

момента. От 01. 09. 2009 г. той е доцент -  щатен преподавател в Медицински факултет на СУ 

“Св. Климент Охридски”, директор - координация учебни дейности и декан на същия факултет 

(29. 09. 2009 г.). Специализирал е в областта на кардиохирургията и органната трансплантология 
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в реномирани  клинични центрове на САЩ, Англия, Германия, Франция, Италия и др. Носител е 

на отличия и награди, като: “лекар на годината” (2005 г.); “почетен гражданин на София” (2005 г.); 

орден “Звезда на италианската солидарност (2006 г.); награда “Достойни българи” (2007 г.) и др. 

 През академичните 2009/2010 г. и 2010/2011 г. доцент Любомир Спасов е изпълнявал 

преподавателска дейност в Медицински факултет на Софийски Университет и Факултет по 

обществено здраве на Медицински Университет, като е участвал в преподаването (студентско 

обучение и СДО) по специалностите “медицина”, “обществено здраве”, “здравен мениджмънт”, 

“управление на здравните грижи” и “медицинска сестра”.  

 Наукометричните данни на кандидата, оценени в тяхната цялост, са в пълно 

съответствие с препоръчаните в нормативните документи критерии и показатели за оценяване от 

Научно жури при провеждане на конкурс за “професор” в СУ “Св. Климент Охридски”. Той е автор 

на общо 116 научни труда с безспорен научно - приложен и фундаментален приносен характер. 

Броят на публикуваните научни трудове е 90, а на докладваните научни трудове - 26. Авторските 

справки за цитирания, стойност на общ и индивидуален импакт фактор, както и за участие в 

научноизследователски проекти са респектиращи за лекар - клиницист. Кандидатът е единствен 

автор на една монография и е съавтор на други две монографии и на един учебник. 

 Представените за рецензия научни трудове са от област на висше образование  

7. “Здравеопазване и спорт”, професионални направления 7.1. “Медицина” и 7.4. “Обществено 

здраве”. Най-съществените приноси от научно - приложната работа на кандидата са:  

І. Професионално направление “Медицина”; І.1. Научно направление „Клинична медицина”: 1.А. 

Кардиохирургия и трансплантология: За първи път в България са направени: успешна 

операция в условия на  “биещо сърце” – аортокоронарен байпас; видео асистирана митрална 

клапна реконструкция и подмяна през 10 см. отвор на гръдния кош; успешна операция с изцяло 

имплантируемо изкуствено сърце; трансмиокардна лазерна реваскуларизация; трансплантация 

на черен дроб. В областта на чернодробната трансплантология са успешно реализирани за 

първи път следните значими резултати: първа чернодробна трансплантация от жив донор в 

страната; първа чернодробна трансплантация на дете; първа успешна чернодробна 

трансплантация от трупен донор; първа split-liver трансплантация. Получени са данни с 

приоритетен характер относно минимализираните коронарни операции – показания, техники, 

противопоказания. 1.Б. Трансплантационна психология: Научните трудове в областта на 

трансплантационната психология отразяват най-модерните тенденции в медицинската и 

психологическата теория и практика. Те представляват задълбочено научно изследване върху 
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психологическия протокол и неговата приложна стойност в диагностиката и лечението на 

болните, както и върху психологичната оценка на пациентите преди и след трансплантация. 

І.2. Научно направление „Експериментална медицина”; Научните изследвания в това 

направление се отнасят главно до някои: 2.А. Молекулярно - генетични и популационно -

генетични проучвания; 2.Б. Биофизични и молекулярно - биологични изследвания; 2.В. 

Молекулярно - имунологични и клетъчно - биологични изследвания, включително в областта на 

експерименталната трансплантология; 2.Г. Учебно - методични проучвания и въвеждане на 

иновационни методи в обучението на студентите по медицина. Оригиналните приноси от 

направените по това направление проучвания са публикувани в реферирани, високо - 

реномирани чуждестранни и български научни списания. 

ІІ. Професионално направление “Обществено здраве”. Основните приноси в представените от 

кандидата трудове са групирани в следните проблемно - тематични направления  на социално -

медицинското знание: Социално - медицински анализи и оценка на общественото здраве; 

Икономика  и икономическо  управление на здравеопазването; Проблеми на здравната    

политика, управлението и организацията на здравеопазната система; Социално - етични  и   

организационни  аспекти на медицинското образование. 

 

Заключение:  

 Документите по конкурса за “професор” на доцент д-р Любомир Спасов, дм безспорно го 

представят като ерудиран, високо компетентен, креативен и международно утвърден специалист, 

лекар – преподавател със значително научно творчество и доказани значими приноси в областта 

на кардиохирургията, трансплантологията и съвременния здравен мениджмънт, който напълно 

отговаря на нормативните изисквания за заемане на академичната длъжност “професор”.  Те ми 

дават основание за положително становище, поради което с пълна убеденост предлагам на 

уважаемите членове на Научното жури да изберат доцент д-р Любомир Димитров Спасов, дм за 

“професор” по:  7.1. медицина и 7.4. обществено здраве и заемане на тази академична длъжност 

в Медицински факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. 

 

11. 01. 2012 г., гр. София 

Член на Научно жури:  

(проф. д-р Ц. Маринова, дмн) 


