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ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Име СВЕТЛОЗАР ИВАНОВ САРДОВСКИ

Адрес СОФИЯ 1000
Телефон мобилен: 

E-mail ssardovski@yahoo.com

Дата на раждане 09 СЕПТЕМВРИ 1966

ТРУДОВ СТАЖ

• Дати (от-до) МАРТ 2018 ДО МОМЕНТА

• Заемана длъжност Съдружник и кардиолог

• Име и адрес на работодателя Медицински център Аргомедика, София, ул. Стара планина 23; www.argomedica.bg 

• Дати (от-до) МАРТ  2017  СЕПТЕМВРИ 2019
• Заемана длъжност Инвазивен кардиолог, кардиологично отделение

• Име и адрес на работодателя МK “Берое”, Стара Загора, ул. Герасим Папазчев 1 

• Дати (от-до) МАРТ  2013  ДО МАРТ 2017
• Заемана длъжност Инвазивен кардиолог и консултант, гл.асистент, кардиологична клиника

• Име и адрес на работодателя МБАЛ “Токуда”, София 1407, бул. Никола Вапцаров 51Б

• Дати (от-до) НОЕМВРИ  2007 ДО МАРТ 2013
• Заемана длъжност завеждащ кардиологично отделение с интензивен сектор, гл. асистент, кардиолог, 

кардиологична  клиника 

• Вид на дейността или сферата на
работа

Организация и управление на диагностично-лечебната и административна дейност;
обучение на студенти и специализанти; извършване на сърдечни катетаризации

• Дати (от-до) ФЕВРУАРИ 2002 ДО ОКТОМВРИ 2007
• Заемана длъжност Научен сътрудник I ст. , кардиолог, републикански консултант по кардиология

• Вид на дейността или сферата на
работа

Зав. сектор функционална кардиологична диагностика, кардиолог към Интензивно 
кардиологично отделение,  Клиника по спешни вътрешни заболявания и кардиология

• Основни дейности и отговорности Осъществяване на: ехокардиография, велоергометрия;  разчитане на:  Холтер-ЕКГ, 
Холтер-АН

• Дати (от-до) ЮЛИ 1996 – ЯНУАРИ  2002
• Заемана длъжност Научен сътрудник  3 ст. по вътрешни болести

• Вид на дейността или сферата на
работа

Интензивно кардиологично отделение със сектор по остри ендокринни заболявания
Клиника по спешни вътрешни болести и спешна кардиология

• Основни дейности и отговорности Лечение на високо рискови пациенти с кардиологични и ендокринни заболявания
• Име и адрес на работодателя МБАЛСМ “Пирогов”, София 1000, бул. Тотлебен 21

• Дати (от-до) ДЕКЕМВРИ 1992 – МАЙ 1996
• Заемана длъжност Лекар-ординатор в Кардиологично отделение

• Основни дейности и отговорности Овладяване на  животозастрашаващи болестни състояния с последваща хоспитализация
• Име и адрес на работодателя Централна Бърза Медицинска Помощ, София 1000, общ. Оборище
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ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

• Дати (от-до) Септември  2016- февруари 2018 
• Наименование на придобитата

квалификация
Магистър по обществено здраве и здравен мениджмънт; 
Специалист по здравесловен начин на живот

• Име и вид на обучаващата или
образователната организация

ФОЗ, Медицински Университет, София

• Дати (от-до) Февруари – май 2015 ( след екстензивна работа в областта от 2001г)
• Наименование на придобитата

квалификация
Сертификат по ехокардиография „експертно ниво”
Извършване на трансезофагеална и стрес-ехокардиография

• Дати (от-до) Февруари 2010
• Наименование на придобитата

квалификация
Придобит сертификат по „инвазивна кардиология”  след 2 годишна специализация по 
инвазивна кардиология (Юни 2003 – декември 2003 и юли 2008- ноември 2009)

• Име и вид на обучаващата или
образователната организация

М У- София, Национална Кардиологична Болница, б-ца “Лозенец”,  СБАЛ “Св. Екатерина” ,
по националната програма на МЗ за развитие на инвазивната кардиология в България

• Дати (от-до) Юни  2006
• Наименование на придобитата

квалификация
Избран за  „Fellow “  на Европейското Дружество по кардиология (F.E.S.C.) – 
сертификация за международно признат кардиолог

• Име и вид на обучаващата или
образователната организация

Акридитивен комитет на Европейското Дружество по кардиология

• Дати (от-до) май 2005
• Наименование на придобитата

квалификация
Присъждане на Европейска диплома по кардиология

• Име и вид на обучаващата или
образователната организация

Европейски борд по специалността кардиология към Европейското дружество по 
кардиология

• Дати (от-до) Октомври 2004 – ноември 2004
• Основни предмети/застъпени

професионални умения
Квалификационен курс по здравен мениджмънт- 200 часа
Медицински Университет, София

• Дати (от-до) юли 2001 – август 2001
• Основни предмети/застъпени

професионални умения
курс по инвазивна и неинвазивна кардиология – осъществяване на сърдечни 
катетаризации, ехокардиография, работна електрокардиографска проба

• Име и вид на обучаващата или
образователната организация

СБАЛ “Св. Екатерина”, София

• Дати (от-до) Май 2001
• Наименование на придобитата

квалификация
Придобита специалност по  кардиология, Медицински Университет- София
Диллома  N  007810/01.06.2001

• Дати (от-до) ЯНУАРИ 1999 – ЯНУАРИ 2001
• Наименование на придобитата

квалификация
Специализация по кардиология

• Основни предмети/застъпени
професионални умения

Неинвазивна(ехокардиография, работна ЕКГ проба, разчитане на холтер- ЕКГ) и 
инвазивна( сърдечни катетаризации) диагностика и лечение на пациенти в Клиника по 
кардиология- интезивно кардиологично отделение, отделение по функционална 
диагностика, отделение по инвазивна кардиология 

• Име и вид на обучаващата или
образователната организация

Национална Кардиологична Болница, София 1000, ул. Коньовица 65

• Дати (от-до) Май 1998
• Наименование на придобитата

квалификация
Придобита специалност по вътрешни болести, Медицински Университет, София
Диплома N  004914/01.06.1998
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• Дати (от-до) декември 1992 – май 1998
• Наименование на придобитата

квалификация
Специализация по вътрешни болести

• Име и вид на обучаващата или
образователната организация

Втора градска болница, София;  МБАЛСМ ”Пирогов”, София

• Дати (от-до) 1986-1992
• Наименование на придобитата

квалификация
Доктор по медицина
Диплома N  010693/13.10.1992

• Име и вид на обучаващата или
образователната организация

Медицинска Академия, София

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

АНГЛИЙСКИ , РУСКИ 

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ Отлични комуникативни умения и работа в екип, придобити по време на лекарската и 
управленската ми практика. Отличен преподавателски опит като лектор и обучаващ 

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ

Отлични организационни и приоритизационни умения, придобити като: 
- ръководител отделение (отговарящ за 60 души персонал)
- член на Управителните съвети на БЛС, Столична колегия на БЛС и Дружеството на 
кардиолозите в България

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ - Отлично справяне с медицинска техника
- Добро владеене на Microsoft Office

УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ, СВЪРЗАНИ 
С РАБОТАТА

Много опитен, уверен и високоефективен при вземането на решения, особено при спешни
случаи, благодарение на силни аналитични и диагностични способности и умения за 
адекватно справяне при кризисни ситуации 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
МПС

Категория В

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 1. През 2007  бях организатор и един от водачите на стачката в б-ца ”Пирогов” 
и официален  говорител на стачния комитет. 
2. От 2007-2009 бях избран за член на УС на столичната лекарска колегия, от 
2009- 2011 бях избран за член на УС на Български лекарски съюз, от 2010 -
2012 бях избран за член на УС на Дружеството на кардиолозите в България.
3. През  2007, с  подкрепата на ИД на МБАЛСМ ”Пирогов” д-р Димитър 
Раденовски, създадохме Кардиологична клиника, а през 2009 заедно с  д-р 
Валери Гелев,  създадохме отделение по Инвазивна кардиология,  към 
Кардиологична клиника  в УБ”Пирогов”. 
4. От 2003 г  бях личен лекар на известния мултимилионер г-н Иван Зографски 
(бивш собственик на х-л Кемпински-Зографски, София). 
 5. Имам редица публикации във водещи български и чуждестранни 
медицински списания (първият български лекар публикуван в JAMA и 
Circulation) и съм Fellow и член на европейското дружество по кардиология, 
член на българското дружество по кардиология  и българското 
интервенционално дружество по кардиология и на групата по 
ехокардиография.

СПРАВКИ  НА  РАЗПОЛОЖЕНИЕ  ПРИ ПОИСКВАНЕ
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