
  
  
СС  ТТ  АА  НН  ОО  ВВ  ИИ  ЩЩ  ЕЕ  
 
 
на  доц. д-р Иван Тодоров Ламбев, дм,  фармаколог  (пенсионер от 2010 г.) 
  
ООТТННООССННОО::  Процедура за заемане на академичната длъжност „Главен асистент” в област на висше 
образование „7. Здравеопазване и спорт” по професионално направление „7.1. Медицина” и научна 
специалност „Фармакология” (вкл. фармакотерапия и химиотерапия)” за нуждите на Катедрата по 
фармакология и токсикология при Медицински факултет, Медицински университет – София.  

 
 
Конкурсът за настоящата процедура е обявен от МФ, МУ – София в ДВ, бр. 67/01.09.2015 г. със 

срок два месеца от датата на обнародване. Процедурата е  съобразена с чл. 4, ал. 2 и 3 от Закона 
за развитие на акдемичния състав в РБ, чл. 2, ал. 2 и 3 от Правилника за прилагане на същия Закон, 
чл. 122, ал. 1 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на 
академични длъжности в Медицински университет – София, Предложение на Катедрата по 
фармакология и токсикология при МФ, МУ – София (утвърдено с решения на Факултетния съвет с 
пеотокол 43/02.10.2015 г.) и Заповед № РК 36-2454/16.10.2015 г. на Ректора на Медицински 
университет – София акад. проф. д-р В. Митев, дм, дбн. В конкурса участва  асистент д-р 
Евгений Юриев Харитов, дм. 
 
 
I. ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И КАЧЕСТВА 

 
Д-р E. Харитов е роден през 1966 г в Столицата. Завършва гимназия в 14 ЕСПУ през 1984 г. и 

висше образование − хуманна медицина с отличен успех (диплома № 010752/13.10.1992 г.) в София. 
След успешно издържан редовен конкурсен изпит през 1995 г. постъпва като асистент в Катедрата по 
фармакология и токсикология при МФ, МУ − София и работи  до  1998 г. вкл. От 1998 до 1999 г. е на 
специализация в Universidad de Complutense − Madrid (Испания), в Катедрата по фармакология, където 
усвоява in vitro методи в областта на сърдечно-съдовата патология и изследва нови 
антихипертензивни субстанции. От 2010 г. след втори редовен конкурсен изпит постъпва като асистент 
в Катедрата по фармакология и токсикология при МФ, МУ − София. Владее писмено и говоримо 
английски, испански и руски език. Има добри компютърни и музикални умения. Документално е 
потвърдено, че е кинично здрав и неосъждан. Общият трудов стаж на кандидата като асистент по 
фармакология към 19.10.2015 г. е 6 г., 9 месеца и 21 дни (удостоверение № 111/19.10.2015 г.). 

 
II. НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

 
Д-р E. Харитов владее съвременни методи за изследване на антиепилептична активност върху 

различни експериментални модели на бели плъхове, редица ELISA методи, клинично-лабораторни и 
биостатистически методи. Успешно продължава обучението си по линията на СДО, от което 3/4  е 
приключило.  

На 29.09.2015 г. успешно защитава дисертационенен труд на тема "Фармакологични изследвания 
върху механизми на невровъзпаление при епилепсия" с научен ръководител проф. д-р Н. Бояджиева, 
дмн и придобива НОС "Доктор" (удостоверение № 1420/22.10.2-15 г. от деканската канцелария на МФ, 
МУ − София). 
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Публикации Брой 
Общ брой статии в наши периодични научни списания 22 
 − свързни с дисертационния труд 10 
 − несвързани с дисертационния труд  12 
Общ IF  0.568 
Съавторство в учебници на български език 3 
Съавторство в учебници на английски език 1 
Общ брой цитирания ─ 

 
Във всички статии д-р Харитов е първи автор. Три от статиите, свързани с експериемнтални 

иследвания и 4 от участията в учебник по фармакология са на английски език. По-голямата част от 
статиите представляват обзори с научно-приложен характер. Три от несвъраните с дисертацията 
статии са под печат. Във всички статии проличава водещото участие на д-р Харитов. Научите приноси, 
свързани с дисертационната тема, са оригинални и в обобщен вид се свеждат до следното: 

 Препаратите леветирацетам и валпроева киселина повлияват нивата на проинфламаторните 
цитокини у полово незрели плъхове.  

 Кетогенната диета има различно изразен терапевтичен ефект, който зависи от 
продължителноста на нейното прилагане.  

 Розувастатин и винпоцетин проявяват значима антиепилептична активност при полово незрели 
плъхове. 

 Нестероидните противовъзпалителни средства целекоксиб и ибупрофен притежават 
антиепилептична активност при експериментални модели на епилепсия на бели плъхове. 

Несвързаните с дисертационата тема статии са посветени на коморбидността и биологичните 
основи на епилепията и депресията, епигенетичнити възможности за нейното повлияване, 
терапевтичната резистентност при депресивни състояния, невробиологичните ефекти на стреса върху 
епилептогенезата в ранна детска възраст и др. 
 
III. НАУЧНА АКТИВНОСТ 

 
1. Доклади и резюмета 

Списъкът от участия в научни форуми включва 12 доклада, дискутиращи собствени 
експериментални изследвания, непосредствено свързани с дисертационната теза.  Във всички доклади 
д-р Харитов е първи автор. Те са представени на престижни научни форуми у нас (Албена, Ст. 
Загора, София, Пловдив) и чужбина (Москва) през периода от 2012 до 2015 г. 

 
2. Членство в научни дружества 

 Научно дружество по фармакология 
 

3. Награди 
Д-р Харитов е е награждаван два пъти на научни конгреси у нас. 

 
4. Участие в грантови теми към МУ – София 

Д-р Харитов участва като съизпълнител в три гранта на МУ − София, съответно през 2012, 2013 и 
2015 г., свързани с дисертацията. 

 
IV. УЧЕБНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 
 
1. Часова учебна натовареност 

Учебната натовореност по фармакология на д-р Харитов през последните две години е 1155 часа и 
превишава нормативната от 360 учебни часа със 160%. Той участва при провеждане на семинари по 
фармакология със студенти по хуманна и дентална медицина българоезиково и англоезиково 
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обучение. Участва също в провеждането на семестриалните теоретични изпити по фармакология за 
студенти по хуманна и дентална медицина.  
 
2. Съавторство в учебници, тестове и справочници 

Съавтор е в 3 учебника на български и един на английски език на студенти. Д-р Харитов се изразява 
ясно и разглежда съответните теми съвременно. 

 
3. Владеене на чужди езици, комуникативни и компютърни умения 

Владее английски, испански и руски език. Това му позволява да борави бързо и лесно с научна 
литература и да води с лекота англо-езикови семинари по фармакология със студенти. Има добри 
компютърни и комуникативни умения. 
 
4. Педагогически качества 

Д-р Харитов е придоби значителен опит и квалификация в преподаването по фармакология. Ползва 
се с уважението на студентите и преподавателите.  
 
V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
1. Комплексната оценка показва, че асистент д-р Е. Харитов, дм е изграден учен и 

преподавател. Той се отличава се с много добри комуникативни качества. Има добър опит при 
работа в екип. Притежава значителен потенциал за анализ, синтез и интерпретация на 
научната информация.  

2. Д-р Е. Харитов надхвърля изискваните качествени и количествени наукометрични и учебно-
преподавателски критерии на Закона за развитие на акдемичния състав в РБ и чл. 122 от 
Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични 
длъжности в Медицински университет – София за академичната длъжност «Главен 
асистент»  в област на висше образование „7. Здравеопазване и спорт” по професионално 
направление „7.1. Медицина” и научна специалност „Фармакология” (вкл. фармакотерапия и 
химиотерапия)” в Катедрата по фармакология и токсикология при МФ, МУ – София.  

3. Затова уверено предлагам на членовете на почитаемото научно жури да гласуват 
положително за неговия избор за главен аситент. 

 
 
 
София, 07.11.2015 г.                                     Изготвил становището:     
                                                                                                                     (Доц. д-р Ив. Ламбев, дм)  
 


