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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

пловдив |

КН

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

областна 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

От доц. д-р Иванка Славейкова Ненова-Чилова, дм
Катедра по клинична онкология - МУ, Пловдив

Клиника по медицинска онкология - УМБАЛ „Св. Георги”-ЕАД, Пловдив

Съгласно Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и заповедта на Ректора на МУ -Пловдив
Ме Р-1564/ 28.06.2022 съм посочена за вътрешен член на научното жури по този

конкурс. На проведеното дистанционно първо заседание на научното жури съм избрана

за Председател и определена да изготвя становище по провеждания конкурс.
Единственкандидат в конкурса е гл.асистент д-р Веселин Георгиев Попов, дм

Справка за кариерното развитие на кандидата
Д-р Веселин Г. Попов, дм е завършил МУ-Пловдив с отличен успех. Започва

работа като специализант в УМБАЛ “Св. Георги”- Пловдив през 2016г. През 2017г. е

избран за редовен докторант по онкология в Катедрата по клинична онкология - МУ.

Пловдив и за асистент към същата катедра през 2018г. Придобива ОНС “доктор” по

научна специалност “онкология” (2021), след което участва в успешно приключил

конкурс за заемане на АД “главен асистент” към катедрата.

Д-р Попов, дм има проведени специализации с насоченост радиохирургия:
Кер1опа! Тташтте Сошве оп Тнегапо5йс5 апа Мо!есисаг Вайошетару ш Веотит (2017):

Едномесечен стаж по радиохирургия в Германия по европейски проект “Докторант-2”

(2018); Обучение по радиохирургия в Истанбул, Турция (2019).

По програма „Еразъм+“ д-р Попов, дм има практики в Италия (2015) и Словакия

(2016). Класиран е за участие в двата етапа на национална научна програма „Млади

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

Д-р В. Попов, дм е член на различни научни и професионални организации -
Е5ТКО, ЕБ5МО, БОНД, Клуб млад онколог, УС на Асоциация „млад лъчетерапевт” и

др. Има награда на БЛС за лекар на годината в категория „Ти си нашето бъдеще“

(2018г.). От 2019 г. и понастоящем е член на Факултетния съвет в МФ, МУ-Пловдив.



Оценка 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 прилагането му
в МУ-Пловдив. Всички необходими материали са налични и много добре подредени.
което позволява отговорен анализ, оценка и изводи от членовете на научното жури.

Преценка за цялостното академично развитие на кандидата в конкурса
Академичното развитие на д-р Веселин Г. Попов, дм включва комплексна

оценка на публикационната активност, работа в научно-изследователски проекти,
учебно-преподавателска и диагностично-лечебна дейности, вкл. лични приноси.
А. Наукометрични показатели

Гл. асистент д-р В.Попов, дм представя за конкурса два списъка с научни

трудове съгласно изискванията на Правилника на МУ-Пловдив, а именно: статии в

научни издания, реферирани и индексирани в 5сори5/У/ер о5степсе (от тях поне три в

списанияс ТЕ) и списък с публикации в нереферирани списания с научно рецензиране.
Публикациите са от интердисциплинарни колективи в областта на онкология, вкл.

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

Публикациите имат общ ГЕ<2.775.

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”, което определя областите на научен

интерес на кандидата.

Роботизирана стереотактична радиохирургия (РСРХ) с КиберНож при

мозъчни метастази: за първи път в страната е разработен Протокол за провеждане на
РСРХ при мозъчни метастази на апарат КиберНож. Проведено е проспективно

проследяване на тези пациенти с динамична оценка на терапевтичната ефективност. За

първи път са оценени като маркери за туморна активност при лечение с РСРХ

съвременни показатели, свързани с неоангиогенеза, хипоксия и хемостаза.

Приложение на РСРХ в клиничната онкология

Определен научен и практически интерес представлява терапевтичното приложение на

РСРХ при краниални и -екстракраниални туморни формации (разгледани в

едноименната монография). Опитът при лечение на лимфоми с редки локализации чрез
РСРХ е споделен в публикация (1. СШИшса! Сазе Верот5, 2019). Терапевтичният



потенциал на РСРХ при реирадиация на мозъчни метастази е дискутиран в публикация

в ) СПтса! Штасез апа МеФтхса! Сазе Вероп5, 2021.

Солидни тумори и хемостаза
Гл. асистент д-р В.Попов, дм продължава да работи по базисно научно направление на

Катедрата по клинична онкология, касаещо хемостаза и канцерогенеза. В част от

представените публикации са разгледани тези клинични и прогностични корелации,
УТЕ всоге, рисковия профил на пациентите със солидни тумори за тромбофилни

усложнения. Д-р В. Попов, дм участва в научен проект за комплексните промени в

коагулация и фибринолиза при лица с малигнена патология, 2019. Свързани с темата

въпроси са разгледани и в глава от монография „Титог тета5та515 (Ед. Ву Ке Ни).

Интердисцитлинарнии диагностични и терапевтични въпроси в онкологията
Обектна научен интерес са динамика в серумните нива на вит. Р при

онкохематологични заболявания; рискът от развитие на вторични неоплазии;

инфекциозната етиопатогенеза при малигнени заболявания; злокачествена патология

при млади възрастни; редки, но важни за онкологичната практика клинични случаи.
Б. Участие в проекти

Гл. асистент д-р Вееселин 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“, съфинансирана от

ЕС. Те са свързани с основните научни направления на работа на кандидата.

Оценка на монографичния труд
В конкурса д-р В. Попов, дм представя своята монография на тема "Основи на

стереотактичната радиохирургия при краниални и -екстракраниални туморни

формации” (15ВМ 0978-619-237-091-6) Тя разглежда сериозните иновации в

радиационна онкология: прилагане на модулирано по интензитет лъчелечение,

въвеждане на нови системи за планиране и проследяване на тумора, облъчване със

селектирана прецизност при използване на големи дози в малък обем, т.н.

радиохирургия, др. Монографията е резултат на насочено систематизиране на

съвременни данни и оценка на терапевтичните концепции в светлината на натрупан

собствен практически опит на д-р В. Попов, дм.

Цитиране на публикациите на кандидата (публикационен имидж)
Справката за цитируемост на д-р Веселин Попов, дм е изготвена от

Библиотеката на МУ -Пловдив. Представени са доказателства за 16 цитирания в МЪД



(5/ИО5), от които 12 са в списания с ИФ (0.707-11.799); три цитирания в монография
с научно рецензиране и две в списания от НРС на НАЦИД.
Оценка на преподавателската дейност

Д-р Веселин Попов, дм е представил официална справка от Учебен отдел на МУ-
Пловдив за учебната му натовареност в последните три учебни години. В нея е

отразено, че той има аудиторна и извънаудиторна заетост, надвишаваща значително
необходимия минимум според норматива на МУ-Пловдив. Д-р Попов преподава
„радиология” в трети курс и “клинична онкология в пети курс на студенти по медицина
(БЕО и АЕО) в МУ-Пловдив. За последните две години (съгласно таблицата за
самооценка) има реализирана обща учебна натовареност (лекции и упражнения) от
1107 учебни часа (553.5 точки).Д-р В. Попов, дм е съдействал при осъвременяване на
учебните програми по посочените две дисциплини, в подготовката на упражнения и

изпитни тестове за провеждане на дистанционно обучение в периода на СОУ -19
пандемията.

Гл. асистент д-р В. Попов, дм участва в преподаването на чуждестранни
студенти по програма „Еразъм”, както и в теоритичното обучение на стажант-лекари.
Член е на комисията за подготовка на реакредитация по докторска програма
„Онкология”. Той е съавтор в колектив на учебник по онкология и на специализирани
учебни помагала.

Лични впечатления за кандидата
Познавам отлично д-р В. Попов като студент, а по-късно и като колега от

състава на Катедрата по клинична онкология. Мога да го характеризирам като

отговорен млад професионалист, уважаващ своите преподаватели; като консенсусен
колега, с умения да изгражда екип; като харесван и предпочитан от студентите
асистент. Препоръчвам му да продължи да надгражда постигнатото в научната,
учебно-преподавателска и диагностично лечебна дейност.

Обща оценка на процедурата и съответствието на кандидата
Всичкиетапи 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, както и на специфичните за МУ-
Пловдив. Представените в конкурса научни трудове имат научен и научно-приложен
характер и са с насоченост към решаване на съвременните проблеми в клиничната
онкологияЯ. Научните разработки са подготвени и изпълнени с много добре



организирана изследователска насоченост, което доказва качества на ерудиран
изследовател и клиницисет.

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 гореизложено отговорно смятам, че единственият кандидат в обявения

конкурс д-р Веселин Георгиев Попов, дм отговаря на задължителните и специфични

условия и наукометрични критерии за заемане на АД “доцент”. 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.

26.07.2022 Изготвил становището

доц. д-р Иванка Славейкова Ненова-Чилова, дм


