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

на Ректора на Медицински университет -- Пловдив

СТАНОВИЩЕ
от доц. д-р Николай Цонев, дм

Катедра онкология, МУ - Варна

Началник на Клиника по медицинска онкология, УМБАЛ “Света Марина”- Варна

Относно: 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 г. с единствен кандидат в

конкурса гл. асистент д-р Веселин Георгиев Попов, дм.

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 (протокол Меб/

15.06.2022) за провеждане на конкурс и заповед на Ректора на МУ-Пловдив Ме Р-1564/

28.06.2022 съм определен за член на научното жури. На проведеното дистанционно първо

заседание на научното жури съм избран да представя становище по провеждания конкурс.

Общо 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, касаещи процедурата за присъждане на АД „доцент”. Всички

изискуеми материали са налични, информативни, много добре структурирани.



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

магистър по медицина (диплома Ме 012010/2016 г.) с отличен успех;
Започва работа като специализант в УМБАЛ “Св. Георги”-ЕАД -2016 г.;

През 2017 г. след конкурс става редовен докторант по онкология в Катедрата по

клинична онкология в МФ, МУ-Пловдив;

Избран е за асистент към същата катедра през септември 2018 г.

Придобива ОНС “доктор” по научна специалност “онкология” след успешно
защитен дисертационен труд, диплома М3539/21.01.2021;

Придобива клинична специалност през 2020 г. (свидетелство Ме003175);

Участва в успешно приключил конкурс за заемане на АД “главен асистент” в

Катедра по клинична онкология в МФ, МУ-Пловдив през 2021 г.;

През 03.2022 г. е дипломиран като магистър по здравен мениджмънт (диплома

1336141).

Д-р Веселин Георгиев Попов, дм има проведени краткосрочни курсове и

специализации с насоченост радиохирургия:

Везтопа! Тгаште Соигве оп Тпегапо5йс5 апа Мо!есисаг ВаФфоегару шт Вги55е!5,

Ве!е1ит (02-06.10.2017);

Участие в Зта Зошн Еа51г Ешореап Рго5Таге Сапсег Еогит, Виснагезт, 9-10.03.2018;

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

2” (05.2018 г.);

Сертификат за проведено обучение по радиохирургия в Истанбул, Турция 11-

16.11.2019 г.

Участия в специализирани международни и национални форуми с международно

участие:

Е5МО, ЕГСС, Е5ТВО, МЕДИКРОН, МОРЕ, БОНД, БАМО;

Конкурсна сесия „Наука и Младост“ в МУ-Пловдив 2018 г. (награда за най-добър

постер);

Доклад на Зутро5ит оп М/она Сапсег Кезеагсн 2022, Сингапур (хибриден формат

6-8.05.2022).



П. Анализ на научната дейност
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

У/еБ о5степсе (10), от които поне три в списания с ИФ;

- Списъкспубликации в списания, включени в НРС на НАЦИД(5);
Структурно публикационната активност се представя по следния начин: пет статии

са на английски език (от които 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 1Е-2.775.

Приложената справка за цитируемост на д-р Веселин Попов, дм (източник

библиотека на МУ-Пловдив), свързана с проучваните научни направления доказва 16

цитирания в МБД (5/М/0О5), от които 12 са в списания с ИФ (0.707-11.799); три цитирания

в монографии с научно рецензиране и две цитирания в списания от НРС на НАЦИД.

Ш.  Дисертационен труд
Д-р В. Попов, дм има успешно защитен дисертационен труд в областта на

радиохирургията (“Проучване на маркери за туморна активност при пациенти с мозъчни

метастази, провеждащи роботизирана стереотактична радиохирургия”), което определя

научните области, в които са фокусирани интересите на кандидата.

ГУ. Приноси на по-значими научни трудове
Научните приноси са насочени в няколко основни научни направления:

1. Лечение на мозъчни метастази с роботизирана 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. Проучени

са за първи път (като маркери за туморна активност при провеждане на РСРХ) различни

съвременни показатели за неоангиогенеза (УЕСЕ-А, Апотороейп-2), хипоксия (Н!Е-Та),

хемостаза.



2. Приложение на РСРХ в клиничната онкологична практика - обект на клиничен и

научен интерес са съвременните терапевтични възможности на РСРХ при краниални и

екстракраниални туморни формации (разгледани в едноименната монография).

3. Тромбофилна диатеза при пациенти със солидни тумори - Разгледан е УТЕ 5соге,

клинични прогностични корелации - публикации в Списък 5 / УМ/О5 (1,9); Публикации в

НРС на НАЦИД (3). В глава от монография са представени данни за хемостаза при
малигнени заболявания „Титог тета5та515 (Ед. Ву Ке Ни). Нето5айс 5у5ет таПопапсу
415еазе (2016).

4. Интересни диагностични и терапевтични въпроси в онкологията, вкл.
онкохематология: Динамика в серумните нива на вит. Р при онкохематологични

заболявания - публикации в списък 5 / УМ/О8 (6,7); Рискът от развитие на вторични
неоплазии -- публикации в списък 5 / МО(4) и списък с публикации в НРС на НАЦИД (4);

Инфекциозна етиопатогенеза при малигнени заболявания -- публикация в списък 85 / МУО5

(2); Възможности на радиосиновектомия при пациенти с хемофилна артропатия -
публикация в списък 5 / МО (3); Инфекциозна етиопатогенеза при малигнени заболявания

- публикация в списък 5/М/О058 (2); Малигнени заболявания при млади възрастни -
публикации в списък 5 / УМ/О8 (5); списък с публикации в НРС на НАЦИД (1); Редки

клинични случаи - публикации в списък 5 / У/О5 (8); списък с публикации в НРС на

НАЦИД (3, 3).
Резултатите от научните разработки на кандидата в конкурса имат своите конкретни

приложения в клиничната практика.

МУ. Монографичен труд
Гл. Асистент д-р Веселин Г. Попов, дм представя в конкурса монографичен труд на

тема "Основи на стереотактичната радиохирургия (РХ) при краниални и екстракраниални

туморни формации” (1584 978-619-237-091-6). Монографията обобщава състоянието на

техниката РХ, вкл. история, радиобиология и физични аспекти на РХ, прилагане на новите

методи при краниални и екстракраниални туморни формации.



МУ. Учебно-преподавателска дейност

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

необходимия минимум според норматива на МУ-Пловдив, като 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. Гл. асистент д-р В. Попов,

дм е включен в преподаването на чуждестранни студенти по програма „Еразъм”, както и в

теоретичното обучение на стажант-лекари. Член на комисията за подготовка на

реакредитация по докторска програма „„онкология”.

УП. Заключение

Предоставените научни материали, участия в научни форуми, справки за

преподавателска дейностна гл. асистент д-р Веселин Георгиев Попов напълно отговарят
на изискванията за придобиване на академична длъжност „доцент”, определени в

Правилника на развитие на академичния състав в МУ-Пловдив. Предвид гореизложеното

убедено давам своята положителна оценка, като предлагам на почитаемото научно

жури да гласува положително за избора му на академична длъжност „доцент” по научна

специалност “онкология”.

18.07.2022 Изготвил становището:

Доц. д-р Николай Владимиров Цонев, дм


