СТАНОВИЩЕ
на доц. д-р Иван Тодоров Ламбев, дм, външен член за МУ – София,
пенсиониран преподавател > 5 години от АС на МФ при МУ – София
ОТНОСНО: 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.
I. ПРОЦЕДУРНИ ВЪПРОСИ
Конкурсът за настоящата процедура е обявен от МФ, МУ – София в ДВ, бр. 89/07.11.2017 г. със
срок до шест 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 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
ръководителя на катедрата по фармакология и токсикология при МФ, МУ – София (доклад изх. №
278/24.11.2017 г.), утвърдено с решения на Факултетния съвет (протокол № 19/23.01.2018 г.) и
Заповед № РК 36-118/30.01.2018 г. на Ректора на Медицински университет проф. д-р Виктор
Златков, дм. В конкурса участва един кандидат: асистент д-р Людмил Калистратов Лазаров, дм.
II. ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И КАЧЕСТВА
Д-р Л. Лазаров е роден в София на 16.06.1965 г. Средното си образование завършва в
Столицата в 19 СОУ "Елин Пелин". Висше образование – хуманна медицина завършва във ВМИ –
София през 1994 г. През времето от 2006 до 2013 г. е търговски дилър на лекарствени продукти
във "Pharmnet" Ltd. От м. декември 2013 г. след редовен конкурсен изпит става асистент по
фармакология при Катедрата по фармакология и токсикология към Медицински факултет на МУ –
София. От 01.07. 2015 г. със заповед на Ректора специализира фармакология в същата Катедра.
През м. септември 2017 г. успешно защитава дисертация на тема "Фармакологични и клинични
изследвания върху механизми на предиабет с инсулинова резистентност" и придобива ОНС
"Доктор" по научна специалност „Фармакология” (вкл. фармакотерапия и химиотерапия). Научни
ръководители на дисертацията са проф. д-р Н. Бояджиева, дмн и доц. д-р Гачев, дм.
III. НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
Д-р Л. Лазаров владее съвременни експериментални модели на затлъстяване и инсулинова
резистентност при плъхове, методи за оценка на клинично-лабораторни показатели на основния
метаболизъм и въглехидратна обмяна, ELISA методи за определяне на TNF-alpha и IL-1beta,
редица методи за оценка на затлъстяване и предиабет, генетични, биостатистични и други методи.
Той притежава много добри аналитични, компютърни и комуникативни умения, вкл. работа в

екип. Неговите публикации и участия в научни форуми са представени в приложенените по-долу
таблици.
1. Публикации
Реални публикации
Статии от експериментални изследвания в периодичния печат у нас
- От тях на английски език в списания с IF
- Свързани с дисертацията за придобиване на НОС "Доктор"
- Несвързани с дисертационната тема
- Общ IF (очакван IF след излизане на две от статиите, приети за печат)
Съавторство в учебници по фармакология и в лекарствени справочници

Брой
7
2
6
1
>0,4
2

В две от статиите статиите д-р Л. Лазаров е първи автор, в три – втори и в 1 трети автор.
Несвързана с дисертационния труд е 1 статия в периодичния печат и 2 участия като втори съавтор
съответно в учебник по фармакология и в лекарствен справочник.
2. Уастия в научни форуми
Резюмета от участия в научни форуми
- Общ брой
- Свързани с дисертацията за придобиване на НОС "Доктор"
- Несвързани с дисертационната тема

Брой
12
11
1

През последните 3 г. той участва в 3 научни форума у нас и 1 в Швеция с общо 11 доклада,
като първи автор е в 4 от тях и втори – в 3 и трети – в 2.
3. Научни приноси
Научните приноси на д-р Л. Лазаров са в областта на затлъстяването, предиабета, ЗД и
инсулновата резистентност. Те са предмет и дисертационния му труд, който е оценен при неговата
защита (2107). Приносите имат оригинален експериментално-фармакологичен и клиничнофармакологичен характер. За първи път се документират факти от генома на голям брой участници
с предиабет от три области на страната ни. Открити са промени в гени, отговорни, както за
развитие на предиабет, така и на затлъстяване.
4. Членство в научни дружества
Д-р Л. Лазаров е член на Българското дружество по фармакология и Българския лекарски
съюз.
IV. УЧЕБНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
1. Часова учебна натовареност
Като асистент през последните 4,5 г. д-р Л. Лазаров има пълна учебна натовареност и води
практически упражнения по фармакология със студенти по хуманна и дентална медицина на
български и английски език.
Според удостоверение № 3/4/21/12.2017 г. (издадено от канцеларията на Катедрата по
фармакология и токсикология) през последните две години средната годишна натовареност с
упражнения и участия в семестриални изпити е 570 уч. ч.
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2. Съавторство в учебници, справочници и фармакологични сайтове
Д-р Л. Лазаров е съавтор на гл. Антихипертензивни лекарства във второто издание на
учебника по фармакология и токсикология (2016) за студенти по медицина и гл. Антиангинозни
лекарства в Джобен фармакотерапевтичен справочник (2015). Той има също едно участие в
специализиарния фармакологичен сайт http://www.medpharm-sofia.eu/.
3. Разработване на конспекти и тестове
Д-р Л. Лазаров участва в актуализацията и съставянето на конскпеката по фармакология за
студенти по дентална медицина (2017) и на тестове за колоквиуми.
4. Участие в изпитни комисии
Участва в провеждането на семестриалните практически изпити по фармакология на студенти
българоезиково и англоезиково обучение.
5. Владеене на чужди езици и участие в чуждоезиково обучение
Д-р Л. Лазаров владее добре говоримо и писмено английски и руски език, което му позволява да
борави бързо и лесно с научна литература и да води лекции и семинари със студенти, вкл. на
английски език по фармакология.
V. ЛИЧНИ ВПЕЧЕТЛЕНИЯ
Познавам д-р Л. Лазаров от края на 2013 г. През това време той показва неотслабваща
прецизност, колегиалност и висока отговорност в учебната и научно-изследователската дейност.
Интегрира се пълноценно в Катедрата. Затова се ползва с напълно заслужено доверие от
преподаватели и студенти.
VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Асистент д-р Людмил Калистратов Лазаров, дм покрива количестените и качестените критерии
от ЗРАСРБ и Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на
академични длъжности в Медицински университет – София за длъжността „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)”.
Въз основа направената оценка убедено предлагам научното жури да избере асистент
д-р Людмил Калистратов Лазаров, дм за ГЛАВЕН АСИСТЕНТ за нуждите на катедрата по
фармакология и токсикология при Медицински факултет на Медицински университет –
София.

София, 12.02.2018 г.

Доц. д-р Ив. Ламбев, дм:
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