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Е В Р О П Е Й С К И  

Ф О Р М А Т  Н А  

А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я  

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

Име            

Адрес 

      Семейно положение 

Сабит,  Зафер  Ахмед 
Гр. София, ж.к. Студентски град

женен с две деца 

Телефон Служ. тел.: 02/9172737; GSM:0888370737 

E-mail zsabit@medfac.mu-sofia.bg; zafersabitdvm@gmail.com 

Националност Българска 

26. 07. 1974г. в с. Паисиево, България 

Дата на раждане [ ден, месец, година ] 

       От 30.12.2021 г. – 

       Главен асистент - Катедра по физиология и 

патофизиология 

От 11.2016 г. –  

Катедра по патофизиология, МФ, МУ – София; 

Преподавателска –  упражнения по   

 патофизиоология на студенти от специалностите по 

        медицина, дентална  медицина и фармация на български 

        и английски език; 

        Научно-изследователска;  

Асистент; 

От 04.2019 г. - 

Вивариум към Медицински факултет, МУ – София; 

Клинична и контролираща дейност за хуманно    

отношение към лабораторните животни; 

Ветеринарен лекар – половин щат; 

ТРУДОВ СТАЖ 

mailto:zsabit@medfac.mu-sofia.bg
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- 10.2014 г. – 10.2016г. 

Факултет по ветеринарна медицина, Near East University, 

Никозия, Северен Кипър; 

Преподавателска и научно-изследователска, 

Assistant Professor по Андрология и репродуктивни 

болести по животните 

 

- 04. 2009 г. – 09.2014г. 
• Име и адрес на работодателя  Катедра по биология, Медицински факултет, МУ-София, 

София 1431, бул. “Свети Георги Софийски “ № 1; 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 

 

 
• Заемана длъжност 

 

 Преподавателска– упражнения по биология, паразитология и 

сравнителна анатомия на гръбначните животни на студенти от 

спец. медицина, дентална медицина и фармация на български и 

английски език; 

 Научно-изследователска;  

Асистент; 

 

- 04. 2011г. – 09. 2014г. 

Вивариум към Медицински факултет, МУ – София; 

Клинична и контролираща дейност за хуманно отношение към 

лабораторните животни; 

Отговорник на Вивариум – половин щат; 
   

• Основни дейности и отговорности  - 12. 2006г. – 03. 2009г. 

Катедра по хирургия, акушерство, гинекология и биотехнология на 

репродукцията, Факултет Ветеринарна медицина, ЛТУ,  

гр. София, бул. „Климент Охридски” 10; 

Преподавателска, клинична и научно-изследователска; 

Асистент по Ветеринарно акушерство и гинекология,  Андрология 

и изкуствено осеменяване; 

 

 - 04. 2006г – 12.2006г. 

Университетска клиника за дребни животни към ЛТУ, гр. София; 

Ординатор; Клинична и терапевтична дейност 

 

 
 

- 09. 2000г. – 02. 2006г. 

 Факултет Ветеринарна медицина,  

                      • Дати (от-до)                Лесотехнически университет – София; 

                                                   Спец.: Ветеринарна медицина; 

                                                   Ветеринарен лекар; 

• Име и вид на обучаващата или            магистър; 
образователната организация  
 - 09. 1994г. – 06. 1999г. 

  Биологически факултет, 

                                                   Шуменски университет „ Еп. К. Преславски”  - Шумен; 
• Основни предмети/застъпени      
професионални умения                                      

 

 
• Наименование на придобитата 

спец.: Биология и география; 

 магистър; 

 

- 07.07. 2021 г.  

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
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квалификация 
 

 

 
• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

Придобита ОНС „Доктор“  по професионално направление медицина 

след защитена дисертация на тема:“Патофизиологични аспекти и 

повлияване на оксидативния стрес в някои имунологично 

привилегировани  тъкани“. 

 

- 01. 07. 2020 г.  

Придобита специалност по медицинска биология от МФ 

 на МУ-София 

 

- 12.11.2015 – 06.12.2016г.  

Сертификационен курс в Ерджийес университет, гр. Кайсери, Р. 

Турция; 

На тема:“Използване на експериментални животни в научни 

изследвания“ – хорариум 80 ч.  с практически и теоретичен изпит 

 

- 10 юли – 26 юли 2013 г.  

Специализация в Клиниката по АГ, Андрология и изкуствено 

осеменяване на Ветеринарномедицински университет, Виена, 

Австрия 

 

- 26 юли 2012г. – 10 август 2012 г. 

Гост-изследовател в Клиниката за вътрешни болести, 

Ветероинарномедицински университет, Виена, Австрия 

 

-11. 2011г. 

Факултет по Ветеринарна медицина, Тракийски университет,  

гр. Стара Загора; 

Хуманно отношение при работа с  лабораторни животни  - курс; 

 

-10.2011г. 

Централна Ветеринарна Клиника, гр. София 

Спешни състояния при кучето и котката – практически курс; 

 

- 02. 2011г. 

Централна Ветеринарна Клиника, гр. София 

Абдоминална ехография – практически курс; 

 

- 04. 2010г. 

Virtual Veterinary Clinic, гр. Ст. Загора; 

Canine and Feline Ophthalmology Course 

 
 [Добавете отделен параграф за всеки курс, който сте завършили, като започнете с 
последния.] 

 
  
 
 
  
 

- 02. 2008г. – 04. 2008г. 

Национален център по заразни и паразитни болести– София; 
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Придобиване на правоспособност за ръководене на дезинфекционни, дезинсекционни и 

дератизационни дейности – курс ( хорариум 210 часа с изпит) 
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МАЙЧИН ЕЗИК  турски 

 

        Български(отлично),  английски(добро),    

                                                      руски(добро), Немски (основно); 

                                                                                    

  [Език] 

• Четене  [Определете нива: отлично, добро, основно] 

• Писане  [Определете нива: отлично, добро, основно] 

• Разговор  [Определете нива: отлично, добро, основно] 

 

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Съвместно съжителство с други 

хора в интеркултурно обкръжение, в 
ситуации, в които комуникацията и  

екипната работа са от съществено 
значение (например в културата и 

спорта) и др. 

 [ Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.] 

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Координация,  управление и 
адмистрация на хора, проекти и 

бюджети в професионалната среда 
или  на доброволни начала (например  
в областта на културата и спорта) 

у дома и др. 

 АДМИНИСТРАТИВЕН ОТГОВОРНИК НА КАТЕДРАТА ПО 

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 
 

[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.] 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Работа с компютри, със специфично 

оборудване, машини и др. 

  

РАБОТА С КОМПЮТЪР, ЛАБОРАТОРНО  ОБОРУДВАНЕ, ЕХОГРАФ  И ДРУГА  

МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА; 
 

[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.] 

 

 

 
.   

 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

НА МПС 

 да 

  
                                                                        

   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  
 

                                                            
                                                                    [ТУК ВКЛЮЧЕТЕ ВСЯКАКВА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА Е УМЕСТНА,                                                                              
                                                                                НАПР. ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ, ПРЕПОРЪКИ И ДР.] 

                                                                                                                            

 

 Изготвена на 29. 08. 2022 г. 
 

 

ДРУГИ ЕЗИЦИ 


