
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  нуждите на Клиника по кардиология 

на УМБАЛ „Аджибадем Сити Клиник” ЕООД – София 

 

Член на Научното жури, изготвил становището – проф. д-р Арман Шнорк Постаджиян, дм  

Конкурсът за „доцент” по Кардиология за нуждите на Клиника по кардиология на 

УМБАЛ „Аджибадем Сити Клиник” ЕООД – София е обявен в „Държавен вестник” бр. 

60/29.07.2022 г.  

Научното жури по конкурса е назначено със заповед  No 11-03-956#2 от 11.11.2022 г. на 

Изпълнителния директор и Прокуриста на „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ” ЕООД  

Становището е изготвено според Закона за развитие на академичния състав (ЗРАС), 

Правилника за приложение на ЗРАС (ПРЗРАС) и Правилника за условията и реда за 

придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности (ПУРПНСЗАД). 

Представеният комплект материали на хартиен /електронен носител е в съответствие с 

процедурата за придобиване на академична длъжност «доцент» и правилника на УМБАЛ 

„Аджибадем Сити Клиник” ЕООД – София  

Единствен кандидат е д-р Зоран Йован Станков, д.м., Началник на Отделение по 

инвазивна кардиология към Клиника по кардиология на „Аджибадем Сити Клиник 

УМБАЛ” ЕООД. 

Декларирам липсата на конфликт на интереси при изготвяне на становището. 

Не съм установил плагиатство в представените ми за рецензирани трудове. 

 

 



Биографични данни 

    Д-р Станков е лекар с много добра теоретична подготовка и богата клинична практика в 

областта на инвазивната кардиология. Той е отличен интервенционален кардиолог със 

значим опит, натрупан в УМБАЛ „Токуда” (2009 – 2012 г.) и „Аджибадем Сити Клиник 

УМБАЛ” ЕООД – София (2012 - досега). От 2020 г. е Началник на Отделение по Инвазивна 

кардиология към Клиниката по кардиология в „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ” ЕООД - 

София. Владее отлично и прилага ежедневно в практиката основните инвазивни 

диагностични и терапевтични методи в кардиологията с подчертан интерес към 

иновативните подходи за ендоваскуларно лечение на: аортна дисекация тип А по 

Stanford; малперфузионния синдром при АД; комплексни структурни дефекти на сърцето, 

както и съвременните методи за: транскатетърно имплантиране на аортна  и митрална 

клапа;  комплексни коронарни и периферни интервенции.  

     Има придобити специалности по „Кардиология”, „Ангиология” и сертификат за 

професионална квалификация по „Интервенционална кардиология” от Медицински 

Университет – София. Той е магистър по „Здравен мениджмънт" от МУ-София. 

Д-р Станков е член на: Дружеството на кардиолозите в България, Европейското 

кардиологично дружество, Българското дружество по интервенционална кардиология и 

Българското дружество по ендоваскуларна терапия.  

Той е редовен лектор на годишните събития на редица международни научни 

конгреси и конференции: Balkan Endovascular Course (BEC); Paris Course of Revascularization 

(PCR); Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT); Top to Toe Transcatheter Solutions 

(4TS);  

 Д-р Станков, заедно с проф. Иво Петров, е носител на Награда за високи постижения в 

здравния сектор в България, присъдена за иновативен метод за имплантиране на стент 

при аортна дисекация, тема, на която е посветена и докторската теза на кандидата  

 



Д-р Зоран Станков е представил авторска справка за съответствие и изпълнение на 

минималните национални изисквания (МНИ) за „Доцент”, включваща публикации, 

цитирания и научно-изследвателска дейност: 

 Дисертационен труд за присъждане на ОНС „Доктор”: 

  „Ендоваскуларно лечение при тип А и тип Б дисекация на аортата” 

        гр. А = 50 т. (МНИ 50 т.)    

 Хабилитационен труд – научни публикации (мин. 10) в издания, които 

са реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация 

(SCOPUS и WEB OF SCIENCE):  

        гр. В = 115 т. (MНИ 100 т.) 

 Публикации и доклади в чужди и български издания, реферирани и 

индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация (SCOPUS и WEB OF 

SCIENCE): гр. Г7 = 203 т.   

 Публикации и доклади в нереферирани списания с научно рецензиране 

или в редактирани колективни томове: гр. Г8 = 51.83 т. 

 Публикувани глави от колективни монографии: гр. Г9 = 34 т.   

Общ брой точки в гр. Г = 288.83 т. (MНИ – 200 т.) 

 Цитирания в монографии и колективни томове с научно рецензиране:  

         гр. Д11 = 50 т. 

Общ брой точки в гр. Д = 50 т. (MНИ – 50 т.) 

Общ брой точки от показатели А, В, Г и Д = 503.83 т. (MНИ – 400 т.) 

Броят, естеството и приносът  на материалите са  в съответствие и изпълняват 

минималните национални изисквания, както и тези на базовата организация и са 

достатъчни за заемане на академична длъжност «ДОЦЕНТ».  

 



Научно-изследователската дейност на д-р Станков е актуална и разнообразна, като 

включва широк кръг заболявания, определящи висока заболеваемост и смъртност от 

сърдечно-съдови инциденти в нашата страна. Прави впечатление силният афинитет и 

изградената професионална експертиза на кандидата в направлението ендоваскуларно 

лечение на структурни сърдечни заболявания и въвеждане в практиката на нови, 

минимално инвазивни методи на лечение при комплексни патологии. Посоченото е 

съществен напредък на интервенционалната кардиология и д-р Станков е в съзвучие с 

достиженията в тази област. Разработките се отличават със задълбоченост и аналитичност, 

много добра и адекватна теоретична и практическа постановка, което се доказва и от 

факта, че част от тях са публикувани в престижни международни медии. Тезите и изводите 

са оригинални и определено имат сериозен научно-приложен потенциал, а много от 

постановките предразполагат към последващо развитие.  

Някои съществени приноси в научно-изследователската дейност на д-р Станков следва 

да бъдат отбелязани:  

 Взема дейно участие в разработването и приложението на иновативния 

минималистичен и прецизен подход за транскатетърно имплантиране на аортна 

клапа (TAVI) в България; участва активно в интервенционалния екип, извършил 

имплантирането на първия MitraClip в България 

 За първи път в България изследва ендоваскуларните терапевтични 

възможности при голяма група пациенти (общо 70) с АД тип А и тип Б с 

клинично КТ проследяване на 1-ви, 3-ти, 6-ти и 12-ти месец за еволюция на 

истинския и фалшивия лумен, честота на повторни интервенции и смъртност; 

 За първи път у нас проучва честотата и методите за ендоваскуларно лечение на 

малперфузионния синдром при АД, причинен от стенози/тромбози в различни 

съдови територии (каротидни, подключични, висцерални и периферни артерии) 

и налагащ вторична ендоваскуларна или хибридна реваскуларизация; 

 Анализ на методите за диагностика и лечение при оклузия на 

базиларната артерия с изработване на специфичен вътреболничен протокол за 

поведение при това потенциално животозастрашаващо състояние; 

 Приложение на иновативен метод за ренална денервация на 



дисталните сегменти и клоновете на бъбречната артерия с брахиален 

достъп при пациенти с резистентна хипертония; 

 Анализ на методите за лечение и проследяване на ранните и късни 

резултати от публикуваното за първи път у нас ендоваскуларно лечение на 

пациенти с артериит на Такаясу 

 Анализ на безопасността и ефективността на безполимерните 

коронарни стентове при пациенти със стабилна стенокардия и висок риск от 

кървене при прием на двойна антитромбоцитна терапия 

 

Общият IF, изчислен на базата на представената официална справка от ЦМБ на МУ-

София, е 113.28.  

На база изложеното, както и пълната липса на „публикации за пълнота” и без конкретно 

клинико-терапевтично значение оценявам високо научно-изследователската и 

приложната стойност на научните трудове на кандидата.  

Учебно –преподавателска дейност 

    Представена е справка за учебно-преподавателската дейност на д-р Зоран 

Станков като хоноруван асистент в Катедра „Вътрешни болести, фармакология и клинична 

фармакология, педиатрия, епидемиология, инфекциозни и кожни болести“ към 

Медицински факултет на СУ „Климент Охридски”.  

    Аудиторната заетост на д-р Станков със студенти по медицина IV курс в цикъл 

„Кардиология”, направление „Вътрешни болести” е била както следва: 

 През учебната 2019/2020 г. - 60 учебни часа; 

 През учебната 2020/2021 г. - 150 учебни часа; 

 През учебната 2021/2022 г. -  90 учебни часа. 

    В „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ” ЕООД - София д-р Станков има за периода 2019-

2021 г. преподавателска дейност 150 часа годишно със специализанти по кардиология - 

общо 300 еквивалентни часа лекции и семинари. 

 



 

В заключение в конкурса д-р Станков се представя като завършен специалист с 

продължителен лекарски, изследователски и преподавателски стаж. Има призната 

специалност по кардиология и ангиология, защитил е дисертационен труд и е доктор по 

медицина. Владее и прилага практически всички съвременни методики на инвазивната 

кардиология, като проявява съществен афинитет и към лечението на структурни сърдечни 

заболявания и комплексни терапевтични подходи. Научната  продукция на д-р Станков 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 „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ” ЕООД - София за присъждане на академичната 

длъжност „доцент”. Приносът  от научната продукция е съществен, доказателство за което 

са положителните цитирания в медицинската периодика. 

Това ми дава основание да гласувам убедено с положителен вот и да предложа на 

уважаемите членове на Научното жури да подкрепят избора на д-р Зоран Йован Станков,  

д.м., за “Доцент” по Кардиология за нуждите на Клиника по кардиология, „Аджибадем 

Сити Клиник УМБАЛ” ЕООД- София. 

 

         

06.12.2022 г.        

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

        МУ-София 

        Клиника по Кардиология 

        УМБАЛ „Света Анна”, София 

     


