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Председателя на научно жури, определено със Заповед 76 Р-1564 /28.06.2022

на Ректора на Медицински университет - Пловдив
пловдив

СТАНОВИЩЕ Еак
по конкурс за заемане на АД „доцент“ по научна специалност "Онкология”,

област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление

7.1. Медицина към катедра “Клинична онкология”, МФ при МУ - Пловдив за

преподаването на български и английски език, обявен в ДБ, бр.32/ 26.04.2022

с единствен кандидат в конкурса гл. асистент д-р Веселин Георгиев Попов, дм

От проф. д-р Галина Петрова Куртева, дм

Клиника по медицинска онкология- МБАЛ “Сердика”, София

Научна специалност: Онкология

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

В изпълнение на заповед на Ректора на МУ-Пловдив ММ Р-1564/ 28.06.2022 съм

определена за член на научно жури. На първото дистанционно заседание на научното

жури съм избрана да подготвя становище за конкурса.

Кариерен профил на кандидата

Д-р Веселин Г. Попов, дм е завършил МУ -Пловдив през 2016г. с отличен успех.

Започва работа като специализант в УМБАЛ “Св. Георги”, Пловдив през 2016г. От

2017г. е редовен докторант по онкология в Катедрата по клинична онкология на МУ-

Пловдив, а от 201 8г. е избран за асистент към същата катедра. Участва в преподаването

по клинична онкология и радиология, както и в програма „Еразъм“. Придобива ОНС

“доктор” по научна специалност “онкология” след защитен дисертационен труд през

2021г. През същата година след конкурс заема на АД “главен асистент.

Гл. асистент д-р В. Попов има проведени различни специализации: Верона! Тташтае

Сошгве оп Тъегапо5йсв апа Мо!есисаг Вайюшегару 1. Вги55е!5, 2017; едномесечен стаж

по радиохирургия в Германия по ЕП “ Докторант-2”, 2018г; Обучение по радиохирургия

в Истанбул, 2019г. Участва редовно в специализирани форуми на ЕБМО, ЕГСС,

Е5ТВО, Бутрозшга оп У/ойа Сапсег ВезеагсЪ 2022, Сингапур (с доклад).
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Д-р Веселин Георгиев Попов, дм е член на научни и професинални организации-

Е5ТВО, Е8МО, БОНД, Клуб млад онколог, УС на Асоциация „Млад Лъчетерапевт”.

Номиниран е от БЛСза лекар на годината в категория „Ти си нашето бъдеще“ (2018г.).

От 2019 г. и понастоящем е член на Факултетния съвет в МФ, МУ -Пловдив.

Владее писмено и говоримо английски език.

Описание на представените материали по конкурса
Представените от кандидата гл. асистент д-р Веселин Г. Попов, дм документи по

конкурса са в съответствие с изискванията на ЗРАСРБ и Правилника за прилагане на

ЗРАСРБ в МУ-Пловдив, свързани с процедурата за заемане на АД „доцент”. Всички

представени материали са отлично визуализирани и структурирани, което позволява

отговорен анализ и изводи.

Характеристика на представените научни трудове на кандидата
Академичното развитие на единствения кандидат за заемане на АД доцент” гл. ас. д-р
Веселин Г. Попов, дм включва няколко аспекта:

ЛПубликационна активност
Гл. асистент д-р В.Попов, дм представя за конкурса свои научни трудове,

структурирани в два списъка, съгласно изискванията на Правилника на МУ-Пловдив:

списък със статии в научни издания, реферирани и индексирани в МБД Зсориз и УМ/ер о?

5сепсе и списък с публикации в списания от НРС на НАЦИД. Публикациите са от

интердисциплинарни колективи в областта на онкологията, вкл. онкохематология. Д-р

В.Попов, дм е водещ автор (до втори вкл.) в седем от тях.

Д-р В. Попов, дм има успешно защитен дисертационен труд на тема: “Проучване на

маркери за туморна активност при пациенти с мозъчни метастази, провеждащи
роботизирана стереотактична радиохирургия”, 2021. Това определя сферата на научен

интересите на кандидата, а именно:
> Лечение на мозъчни метастази чрез РСРХ с КиберНож при пациенти със

солидни тумори: за първи път в страната е разработен Протокол за провеждане
на конкретната методика и индикации. Осъществено е проспективно

проследяване на пациенти с мозъчни метастази като проява на

олигометастатична болест. Проучени са за първи път (като маркери за туморна
активност след РСРХ) съвременни показатели за неоангиогенеза, хипоксия и

хемостаза.



> Приложение на РСРХ в онкологичната практика: определен научен интерес
представляват съвременните терапевтични възможности на РСРХ при
краниални/екстракраниални туморни формации (разгледани в едноименната
монография. В научната периодика се дискутират възможностите на РСРХ за
лечение на лимфоми с редки локализации (Т о СШтеа! Сазе Вероп5,2019);
потенциалът на РСРХ при реирадиация на мозъчни метастази (Т ой СИса!
Гтавез апа Мефса! Сазе Верон, 2021).

> Солидни тумори и тромбофилна диатеза - обект на част от представените от д-р
Веселин Г. Попов, дм публикации са УТЕ зсоге с клинични прогностични
корелации; комплексен анализ на промени в показателите за коагулация и

фибринолиза при пациенти с малигнени заболявания (участие в научен проект,
2019. В глава от монография са представени данни за хемостазата при
малигнени заболявания „Титог тета5та515 (Ед. Ву Ке Ни)”.
Интердисциплинарни научни аспекти и казуистика в онкологията: Риск отм

развитие на вторични неоплазии; Динамика в серумните нива на вит. Р при
онкохематологични заболявания; Инфекциозна етиопатогенеза при малигнени
заболявания; Малигнени заболявания при млади възрастни.

Участие в научни проекти
Д-р Веселин Г. Попов, дм участва в шест вътреуниверситетски проекти, както и в

проекта „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“, финансиран по ОП

„Наука и образование за интелигентен растеж“. Те са свързани с посочените
направления на научна дейност на кандидата. По европейски проект “Докторант-2” има
проведено едномесечно обучение по радиохирургия в Германия (05.2018тг).

Оценка на монографичния труд, представен за участието в конкурса
Гл. асистент д-р Веселин Г. Попов, дм е представил в конкурса монография на тема
"Основи на стереотактичната радиохирургия при краниални и екстракраниални
туморни формации” (1588 978-619-237-091-6). Тя представя сериозните иновации в
областтта на радиационната онкология през последното десетилетие: използване на
модулирано по интензитет лъчелечение, въвеждане на качествено нови системи за
планиране, проследяване на тумори и др. Това позволява облъчване със селектирана
прецизност при използване на големи дози в малък обем, т.н. радиохирургия.
Подготовката на този научен труд е резултат от систематизиране на актуалните данни и



оценка на теоретичните концепции в светлината на натрупания собствен практически
опит на д-р В. Попов, дм.

Цитиране на публикациите на кандидата (публикационен имидж)
Д-р Веселин Георгиев Попов, дм представя официална справка за цитируемост
(Библиотека на МУ-Пловдив) - същата доказва 16 цитирания в списания от МБД
(5//О5), от които 12 са в списания с ИФ (0.707-11.799); три цитирания в монографии
с научно рецензиране и две публикации в списания от НРС с научно рецензиране.
Представен е и изискуемия доказателствен материал, вкл за ИФ на списанията, в които
има цитируемост.

Оценка на учебната и преподавателска дейност
Д-р Веселин Попов, дм е представил официална справка от МУ -Пловдив за личната му
учебна натовареност (лекции и упражнения) в последните три учебни години. От нея е
видно, че гл. ас. д-р В. Попов, дм има учебна заетост, надвишаваща значително
необходимия минимум според норматива на МУ-Пловдив. Той участва в преподаване
по „радиология” за трети курс и “клинична онкология за пети курс на студенти БЕО и
АЕО в МП „Жмедицина” на МФ, МУ-Пловдив. За последните две години според
таблицата за самооценка има 1107 учебни часа (553.5 точки). Д-р В. Попов, дм е
участвал при подготовка на лекции, упражнения и тестове за дистанционно обучение и
изпити в периода на СОУШ-19 пандемията. Съдействал еи при осъвременяване на
учебните програми по посочените две дисциплини.
Гл. асистент д-р В. Попов, дм е включен в преподаването на чуждестранни студенти по
програма „Еразъм”, както и в теоритичното обучение на стажант-лекари. Член на
комисията за подготовка на реакредитация по докторска програма „онкология”. Д-р
Попов, дм е съавтор в колектив на учебник по онкология и на специализирани учебни
помагала.

Лични впечатления за кандидата
Познавам д-р В. Попов, дм от периода му на редовен докторант като активен участник
с проект в Академия онкологика. Имам отлични впечатления от един млад,
интелигентен, отговорен и с усет към иновациите колега. Притежава ценни
професионални качества, отдаденост на онкологията и умения за работа в екип.
Препоръчвам му да продължи да надгражда постигнатото.

Обща оценка на процедурата и съответствието на кандидата



Всички етапи на Процедурата по разкриване и обявяване на конкурса са спазени. Те са
съобразени с изискванията на ЗРАСРБ и Правилника за приложението му в МУ-
Пловдив. Единственият кандидат в конкурса гл. асистент д-р Веселин Георгиев Попов,
дм отговаря на минималните национални изисквания по чл. 26, ал. 2 и 3, съответно на
изискванията по чл. 26, ал. 5 от ЗРАСРБ и специфичните за МУ-Пловдив.
Представените в конкурса научни трудове са с подчертан научен и научно-приложен
характер. Научните разработки са много добре планирани и качествено изпълнени.
Наукометричните показатели, професионалните качества на клиницист и много добре
подготвен преподавател са част от комплексната характеристика на д-р Веселин Г.
Попов.

Заключение
С оглед гореизложено смятам, че единственият кандидат в конкурсаза заемане на АД
„Доцент“ към МУ-Пловдив, а именно гл. асистент д-р Веселин Георгиев Попов, дм
отговаря на задължителните и специфични критерии. Убедено давам своята
положителна оценка и предлагам на почитаемото научно жури да гласува
положително за заемане на АД „Доцент” по научна специалност "Онкология”,
област на висше образование 7.Здравеопазване и спорт, професионално направление
7.1. Медицина от гл. асистент д-р Веселин Георгиев Попов, дм.
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проф. д-р Галина Петрова Куртева, дм
20.07.2022

Изготвил становището


