
До: Председателя на научно жури,

определено със Заповед Ме Р-1564 /28.06.2022

на Ректора на меланин университет -Пеи|ГмедициНСКи УНИВЕРС
|-

РЕЦЕНЗИЯ

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

гл. асистент д-р Веселин Георгиев Попов, дм

От Проф. Д-р Елена Николова Пиперкова, дм, дмн
Началник Клиника по Нуклеарна медицина в

Университетска СБАЛ по Онкология, София, 1756, ул. Пловдивско поле“ М6, със

специалности по нуклеарна медицина, лъчелечение и онкология.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

В изпълнение на чл.4(2) и чл.25 от ЗРАСРБ и чл.2, чл.57(2) от Правилника за прилагане

на ЗРАСРБ, утвърдено предложение от ФС на МФ, МУ-Пловдив и заповед на Ректора на МУ-

Пловдив МФ. Р-1564/ 28.06.2022, съм определена за член на научното жури (НЖ). На

проведеното първо заседание на НЖ, съм избрана да представя рецензия по провеждания

конкурс.

Анализ на кариерния профил на единствения кандидат в конкурса

д-р Веселин Георгиев Попов, дм
Гл. Асистент д-р Веселин Георгиев Попов, дм, е завършил МУ - Пловдив като

магистър по медицина (диплома Л? 012010/2016г.) с отличен успех. След успешно издържан

конкурсен изпит, започва работа като специализант в КЛЛ, УМБАЛ “Св. Георги”-ЕАД,

Пловдив през същата година. От началото на 2017г., след успешен конкурс, става редовен

докторант по научната специалност „онкология“в Катедрата по Клинична онкология в МФ,

МУ-Пловдив. След успешно преминал конкурс е избран за асистент към същата катедра през

септември 2018г. Участва в преподаването на студенти по медицина на български и



английски езици (БЕО и АЕО) по учебните дисциплини Клинична онкология и Радиология

(Лъчелечение), както и в програма „Еразъм“. Придобива ОНС “Доктор” по научна

специалност “онкология”, след успешно защитен дисертационен труд на тема: “Проучване на

маркери за туморна активност при пациенти с мозъчни метастази, провеждащи роботизирана

стереотактична радиохирургия”, с диплома 3е3539/21.01.2021. Има придобита медицинска

клинична специалност през 2020г. (свидетелство Ме003175). Участва в успешно приключил

конкурс за заемане на АД “главен асистент” в Катедра по клинична онкология в МФ, МУ-

Пловдив през 2021г. От началото на 2022г. е дипломиран магистър по „Здравен мениджмънт“

с диплома Ме336141.

Гл. асистент д-р Веселин Г. Попов има проведени специализации, с насоченост

радиохирургия: Веотопа! Тташте Сошъве оп Тнегапо5йс5 апа Мо)есисаг ВаФфоетару ш

Вгиязе!5, Веотшт (10.2017); Участие в 3ЗошЕа51 Ешореап Рговтате Сапсег Еогашт, Виснагезт

(03.2018); Едномесечен стаж по радиохирургия в Германия по европейски проект

“Докторант-2” (05.2018т,); Обучение по радиохирургия в Истанбул, Турция (11.2019г.)

С оглед продължаващо медицинско обучение, гл. асистент д-р Веселин Георгиев

Попов, дм има ежегодни участия в специализирани международни и национални форуми -

Е5МО, ЕГСС, Е5ТВО, МЕДИКРОН, МОРЕ, БОНД, БАМО, конкурсна сесия „Наука и

Младост“ в МУ-Пловдив 2018 (награда за най-добър постер). Д-р В. Попов, дм е поканен да

представи доклад на бутро51шт оп М/опа Сапсег Везеагсн 2022, Сингапур (6-8.05.2022). По

програма „Еразъм-+“, д-р Веселин Г. Попов, дм има проведени практики в Италия (2015),

Словакия (2016). Д-р В. Попов участва успешно в първи и втори етап на национална научна

програма „Млади учени и постдокторанти“ към МОН (2019, 2020).

Член е на чуждестранни и национални професионални организации -- Е5ТВО, ЕЗ8МО, БОНД,

Клуб „Млад онколог“, Гилдия на Лъчетерапевтите в РБ и на УС на Асоциация „Млад

Лъчетерапевт”, МНД „Асклепий“.

Гл. Асистент д-р В. Попов, дм е носител на награда на БЛС за лекар на годината в

категория „Ти си нашето бъдеще“ (201 8г.). В периода 2014-2020г. е член на Местната комисия

по етика към УМБАЛ „Св. Георги“--Пловдив. От 2019 г. е член на Факултетен съвет в МФ,

МУ-Пловдив. Д-р Веселин Г. Попов, дм е поканен в състава на Едпопа! Веутеу/ Воага към

списание Теспопоюосу 11 Сапсег Везеагс #: Тгтеаппеш с ИФ 3,399.

Участвал е в екипите на шест вътреуниверситетски проекти, както и в проекта

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

образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от ЕС.

Владее писмено и говоримо английски език.



Общо описание на представените материали по конкурса:

Представените от кандидата гл. асистент д-р Веселин Г. Попов, дм документи по

конкурса са в съответствиес изискванията на ЗРАСРБ и Правилника за прилагане на ЗРАСРБ

в МУ-Пловдив, касаещи процедурата за присъждане на АД „доцент”. Всички материали са

информативни, много добре структурирани, което ми позволява отговорен анализ и

възможност да направя категорични изводи като член на НЖ.

Оценка на научните трудове на кандидата за цялостното академично развитие:
Академичното развитие на Д-р Веселин Г. Попов, дм включва комплексна оценка на

научната продукция и публикационна активност; приложение на научно-практическите

постижения на кандидата; участие в проекти; учебно-преподавателска дейност, вкл. лични

приноси, свързани с тях.

А. Научна продукция и публикационна 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 Зсории Уеб оЗстепсе (10),

от които поне три в списания с ИФ и Списък с публикации в нереферирани списания с научно

рецензиране, вкл. от НРС на НАЦИД. Структурно конкретната публикационна активност се

представя: пет статии са на английски език, вкл. три в чуждестранни списания. Публикациите

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

В. Попов, дм е водещ автор в седем от тях. Наукометричните показатели се характеризират с

общ ГЕ<2.775. Авторът е участвал с постери в шест международни форуми и 18 национални.

Д-р В. Попов, дм има успешно защитен дисертационен труд в радиохирургията, което

определя фокуса на научен интерес на кандидата. В научните разработки са използвани

съвременни диагностични и терапевтични методи: СТ и МВТ с контрастиране, роботизирана

стереотактична радиохирургия (РСРХ), информативни клинично-лабораторни показатели.

Приложени са статистически методи от най-новите версии 5Р55 за УМтаоуг5, специализирани

програми МейаСа!с версия 19.0.7 и Мшиар версия 19. Научните приноси са насочени в няколко

основни научни направления:
1. Лечение на мозъчни метастази сроботизирана стереотактична радиохирургия

(РСРХ) с КиберНож при пациенти със солидни тумори: за първи път в страната е

разработен Протокол за провеждане на РСРХ при мозъчни метастази на апарат КиберНож.

Осъществено е проспективно проследяване на пациенти с мозъчни метастази като проява на

олигометастатична болест. Проучени са за първи път (като маркери за туморна активност при



лечение с РСРХ) различни съвременни показатели за неоангиогенеза (УЕСЕ-А, Апотороейп-
2), хипоксия (НТЕ-1а), хемостаза. Чрез бинарна логистична регресия и анализ с рок криви е

изведен алгоритъм и са идентифицирани потенциални биомаркери с предиктивен патенциал

(УЕСЕ-А, НГЕ-Т1а, РТ/о) при провеждане на РСРХ за мозъчна метастатична болест.

2. Приложение на РСРХ в клиничната онкологична практика: Обект на научен

онкологичен интерес са терапевтични възможности на РСРХ при екстракраниални и

краниални туморни формации (дискутирани в едноименна монография). Възможности на
РСРХза лечение на лимфоми с редки локализации - обект на публикация в Л о Сипса! Сазе

Верон(2019); Терапевтичният потенциал на РСРХ за реирадиация на мозъчни метастази са

коментирани в статия в Т оСПса! ппасез апа Меса! Сазе Вероп5 (2021)
3. Тромбофилна диатеза при пациенти със солидни тумори: Д-р В. Попов, дм има

участие в научен проект, свързан с комплексен анализ на промените в лабораторните

показатели за коагулация и фибринолиза при пациенти със злокачествени заболявания (2019).
В научни разработки е разгледан УТЕ з5соге, както и клинични прогностични корелации -
публикации в Списък 8 / МО (1,9); публикации в списания от НРС на НАЦИД (3). В глава

от монография са представени данни за хемостаза при малигнени заболявания „Тиштог

глета5Та515 (Еа. Ву Ке Ни). Нетозайс зу5ет таПопапсу 415еазе (2016).
4. Редки диагностични и терапевтични аспекти в онкологията: Малигнени

заболявания при млади възрастни - публикации в списък 5 / МО (5); списък с публикации в

НРС на НАЦИД (1); Рискът от развитие на вторични неоплазии - публикации в списък 5 /
УМОВЕ(4) и списък с публикации в НРС на НАЦИД (4); Динамика в серумните нива на вит.
при онкохематологични заболявания - публикации в списък #8 / УМ/О5 (6,7); Инфекциозна

етиопатогенеза при малигнени заболявания - публикация в списък 5 / УМ/О8 (2); Редки

клинични случаи - публикации в списък 5 / МОВ (8); списък с публикации в НРС на НАЦИД
(3, 3). Възможности на радиосиновектомията при пациенти с хемофилна артропатия -
публикация в списък 5 / Ж/О5 (3);
Резултатите от научните разработки на кандидата в конкурса имат своите конкретни
приложения в клиничната практика.

Б. Участие при изпълнение на проекти
Д-р Вееселин Г. Попов, дм има участия в екипите на шест вътреуниверситетски

проекти, както и в проекта „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“,
финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от ЕС. Те

са свързани с основните научни направления на работа на кандидата. По европейски проект
“Докторант-2” има проведено едномесечно обучение по радиохирургия в Германия ( 2018).



Оценка на монографичния труд/ равностойни публикации, представени за

участие в конкурса за „ДОцЦЕНТ”по научната специалност „Онкология“от кандидата:
Гл. асистент д-р Веселин Г. Попов, дм представя в конкурса монографичен труд на

тема "Основи на стереотактичната радиохирургия при краниални и екстракраниални туморни

формации” (15ВМ 978-619-237-091-6). През последното десетилетие има сериозен технически

напредък в областтта на радиационната онкология (лъчехимиотерапия и самостоятелно

лъчелечение). Иновациите включват: прилагане на модулирано по интензитет лъчелечение:

подобрена имобилизация на пациента; въвеждане на нови системи за планиране на

облъчването с хибридни метаболитни образни нуклеарно-медицински методи; системи за

проследяване на тумора и др. Именно тези възможности позволяват да бъде проведено
облъчване със селектирана прецизност при използване на големи дози в малък обем, т.н.

наречената радиохирургия (РХ). Монографията обобщава състоянието на техниката РХ, вкл.

история; радиобиология и физични аспекти на РХ; прилагане на новите методи при

краниални и екстракраниални туморни формации. Подготовката на този труд е резултат на

насочени проучвания, систематизиране на наличните данни и оценка на редица теоретични

концепции в светлината на натрупан собствен практически опит на д-р В. Попов, дм. Важен

принос на Д-р Попов е възможността за въвеждане на иновациите в клиничната лечебна

практика, в интерес на подобряване прогнозата и качеството на живот на пациентите с

онкологични заболявания.

Цитиране на публикациите на кандидата в националната и чуждестранна

литература (публикационен имидж):
Приложената справка за цитируемост на д-р Веселин Попов, дм (източник

библиотека на МУ-Пловдив), в проучваните научни направления доказва 16 цитирания в
МЪБД (5/У/О5), от които 12 са в списания с ИФ (0.707-11.799); три цитирания в монографии

с научно рецензиране и две цитирания в публикации в нереферирани списания с научно

рецензиране. Представен е аргументиран доказателствен материал, вкл за ИФ на всички

списания, в които има цитируемост.

Комплексена оценка на учебно-методическата и преподавателската дейност:
В материалите по конкурса Главен асистент д-р Веселин Попов, дм е представил

изискуемата официална справка от МУ-Пловдив за личната му учебна натовареност в

последните три учебни години на звена с медико-клинична дейност. В нея е отразено, че

д-р В. Попов, дм има аудиторна и извънаудиторна заетост, надвишаваща значително



необходимия минимум според норматива наМУ-Пловдив. Същата включва преподаване на

модули „радиология”за трети курс и “клинична онкология за пети курс на студенти
БЕО и АЕО в магистърска програма „медицина” на МФ, МУ-Пловдив. За последните две

години (изискуеми в таблицата за самооценка) има реализирана обща учебна натовареност
(само лекции и упражнения) от 1107 учебни часа (553.5 точки) съгласно справката от

Учебен отдел на МУ-Пловдив. Д-р В. Попов, дм е участвал при подготовка на лекции и

упражнения за провеждане на дистанционно обучение в периода на СОУТ-19 пандемията.

Съдействал е и при осъвременяване на учебните програми по посочените две дисциплини.
Има отговорна роля при подготовка на изпитни тестове за семестриалните изпити по

радиология (лъчелечение) и клинична онкология.

Гл. асистент д-р В. Попов, дм е включен в преподаването на чуждестранни студенти
по програма „Еразъм”, както и за теоритично обучение на стажант-лекари. Член на комисията

за подготовка на документите за реакредитация на докторска програма „онкология”. Д-р

Попов, дм е съавтор в колектив на учебник по онкология и на специализирани учебни

помагала.

Критични бележки и препоръки - нямам такива

Лични впечатления за кандидата:
Познавам д-р В. Попов, дм като непрекъснато развиващ се, посветен лекар, научен

изследовател и университетски преподавател, достигнал на все още младата си възраст висок
професионализъм в областта на клиничната и научно-теоритична онкология, както и високо-

технологичната най-модерна лъчетерапия - важен задължителен елемент в лечението на

онкологичните заболявания. Д-р Попов умее да работи в екип с различна степен на

компетентност. Той е отговорен компетентен колега, работещ за утвърждаване високото
ниво на научна, иновативна, учебно-преподавателска и диагностично-лечебна дейност МУ и

УМБАЛ "Св. Георги“ - Пловдив. Уважаван, харесван, предпочитан от студентите
преподавател и от пациентите лекуващ лекар. Препоръчвам да продължи бъдещата си работа
в тези насоки като надгражда постигнатото.

Обща оценка на процедурата и съответствието на кандидата в конкурса:
Всички етапи на Процедурата по разкриване и обявяване на конкурсаса спазени. Те са

съобразени с изискванията на ЗРАСРБи „Правилника за приложението на ЗРАСРБ“ в МУ-
Пловдив. Единственият кандидат в конкурса, Главен асистент д-р Веселин Георгиев Попов,

дм, отговаря над минималните национални изисквания по чл. 26, ал. 2и 3, съответно на



изискванията по чл. 26, ал. 5 от ЗРАСРБ и специфичните заМУ-Пловдив по направление 7.1.

медицина (медико-клинична дейност), определени в „Правилник за академично развитие”в
МУ-Пловдив. Представените в конкурса научни трудове притежават подчертан научен /

научно-приложен характер и са с насоченост към съвременни диагностични и терапевтични

проблеми в клиничната онкология. Научните разработки са планирани и изпълнени с много

добре организирана и структурирана изследователска насоченост, което доказва трайно

ориентирани научни интереси. Наукометричните показатели, както и доказаните качества на

ерудиран изследовател, клиницист и добре подготвен преподавател формулират

характеристиката на гл.асистент д-р Веселин Г. Попов, дм.

При изискуеми 810 точки за заемане на АД “доцент” в МУ-Пловдив, Д-р В. Попов, дм е

защитил 1393.1 т. съгласно представената справка.

Заключение: С оглед гореизложеното считам, че единственият кандидат в обявения

конкурс за заемане на Академичната длъжност „доцент“ в МУ-Пловдив, а именно Главен

асистент Д-р Веселин Георгиев Попов, дм, отговаря на задължителните и специфични

условия, както и на наукометричните критерии за заемане на АД “доцент”. Убедено

давам своята положителна оценка, гласувам „ДА“ и призовавам почитаемото научно
жури да гласува положително Гл. асистент Д-р Веселин Попов, дм, да заеме АД
„Доцент” по научна специалност ”Онкология” в МУ-Пловдив, област на висше

образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина.

1.08.2022 Изготвил Реценцията:

Ри /София Проф. Д-р Елена Николова Пиперкова, дм, дмн


