
С Т А Н О В И Щ Е 

от проф. д-р Валентин Любомиров Игнатов, д.м. 

Изпълнителен Директор на УМБАЛ „Св. Марина" - Варна 

ОТНОСНО 

Обявен конкурс за заемане на академична длъжност: „ДОЦЕНТ" в 
област на Висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално 
направление 7.1. Медицина по научна специалност „Обща хирургия" за 
нуждите на Катедра по обща и оперативна хирургия, факултет „Медицина", 
Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна, 
обнародван в Държавен вестник, брой 12/08.02.2019г. 

В изпълнение на Заповед №Р-109-146/08.04.2019г. на Ректора на 
Медицински университет - Варна и решение на първото заседание на 
Научното жури, проведено на 16.04.2019г., съм определен да изготвя 
становище като вътрешен член на Медицински университет - Варна. 

Единствен кандидат по обявен конкурс за придобиване на академична 
длъжност „ДОЦЕНТ" към Катедра по обща и оперативна хирургия е д-р 
Веселин Маринов, д,м. В електронната справка, съобразно актуалния 
ЗРАКСРБ е видно, че д-р Маринов отговаря на изискванията за заемане на 
академична длъжност "Доцент". Кандидатът е представил всички 
изискуеми документи, посочени в правилника за развитие на академичния 
състав на МУ - Варна. Всички останали задължителни документи са 
актуални и съответстват на изискванията. 
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БИОГРАФИЧНИ ДАННИ 

Д-р Веселин Маринов, д.м. е роден на 29.03.1973 год. в гр. София, 
област София. Завършва Медицински университет - София през 1997г. с 
отличен успех. През 1998г. е назначен като ординатор към Ш-та 
Хирургична Клиника на МБАЛСМ "Н.И.Пирогов", където специализира и 
придобива специалност "Хирургия" през 2003г. Между 2003г. и 2005г. 
работи като ординатор-хирург в УМБАЛ "Лозенец". От 2016г. заема 
академична длъжност "Главен асистент". 

През 2005г. заминава за едногодишна специализация в Германия -
Университетски болници в гр. Есен и гр. Бохум. Специализацията е в 
областта на трансплантационната, хепато-билиарна и панкреатична 
хирургия. В "Токуда Болница - София" работи от самото начало - ноември 
2006г., където е назначен веднага след завръщането си от Германия. През 
2014г. е назначен за началник направление Миниинвазивна и 
Лапароскопска Хирургия към Клиниката по Чернодробно-жлъчна, 
Панкреатична и Обща Хирургия на МБАЛ "Токуда Болница - София". 
Същата година завършва магистратура по "Публична администрация -
Здравен мениджмънт" УНСС - София. От 2016г. заема академична 
длъжност "Главен асистент". Според представената справка по 
специалността "Хирургия" д-р Маринов има трудов стаж от 14г. и 8 месеца. 

Към задължителните документи за участие в конкурса д-р Маринов е 
предоставил и сертификати от участия в следдипломни курсове за 
продължаващо обучение в България и чужбина - общо 22. Личи определен 
интерес към професионална насоченост в областта на хепато-билиарната, 
панкреатична и лапароскопска хирургия. Декларира умения за работа с 
най-високо технологично хирургично оборудване. Прави впечатление 
факта, че е сертифициран за работа с хирургична роботизирана система Da 
Vinci Si за коремна хирургия. Владее добре Английски и Руски език. Ползва 
Немски език. 
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НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

Д-р В. Маринов има богата научна активност, разпределена както 
следва: 

1. Хабилитационен труд на тема "Хроничен панкреатит". Същият се 
базира на разделен протокол за съавторство и отговаря на всички 
условия за представен хабилитационен труд. 

2. Автореферат на защитена дисертация. 
3. Публикации в списания индексирани в световни бази данни - общо 7, 

от които първи автор в 2; втори - трети автор - 2; по-задна позиция в 
авторския колектив - 3. 

4. Публикации в списания и сборници научно съдържание, колективни 
томове, съдържащи ISSN и ISBN - общо 52, от които първи автор -
23; втори - трети автор - 1 1 ; по-задна позиция в авторския колектив -
18. Публикациите са в следните области - панкреатична хирургия -
17; Хепато-билиарна хирургия - 15; Стомашна хирургия - 7; Коло-
ректална хирургия - 10; Други - 10. 

5. Доклади от участия в научни форуми и в сборници не съдържащи 
ISSN и ISBN - общо 28, от които първи автор - 8; втори-трети автор -
11; по-задна позиция в авторския колектив - 9. Публикациите са в 
следните области - Хирургия на панкреаса - 3; Хепато-билиарна 
хирургия - 5; Стомашна хирургия - 7; Коло-ректална хирургия - 4; 
Други - 9. 
Две от представените публикации са съпроводени от документ за 

предстоящо издаване в брой 1 на Списание "Хирургия" за 2019г. 

Представени са 2 официални справки от ЦМБ София, както и 
допълнение към тях за цитирания, в които е видно наличието на 3 
цитирания в базата данни Scopus и 25 български цитации. 

ЦИТИРАНИЯ НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ 

Цитирания от български автори 25 
Цитирания от чуждестранни автори 3 
Общо цитирания 28 

От представената авторска справка за приносите на научните трудове, 
кандидатът извежда приноси по отношение на защитения дисертационен 
труд - "Хирургично лечение на хроничния панкреатит и неговите 
усложнения", която се основава на серия от 91 пациенти, в чието лечение 
авторът е участвал пряко. В действителност това е първият защитен 
дисертационен труд в България, засягащ комплексно аспектите на 
хирургичното лечение на това заболяване. Като принос може да бъде 
споменат публикуваният хабилитационен труд на тема "Хроничен 
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панкреатит", чиито основен автор е д-р Маринов. Трудът е написан в 
съавторство с други изявени клиницисти - панкреатолози, като разглежда 
съвременните аспекти на диагностиката и лечението на това заболяване. 

Има изведени други приноси свързани с проучвания, отразени в 
публикации върху локално авансиралия коло-ректален рак, рецидивния 
коло-ректален рак. Има първи в страната съобщения за извършени в 
мултидисциплинарни екипи тотално миниинвазивни резекции на стомах и 
хранопровод с интраторакална и цервикална реконструкция на пасажа, 
както и за лапро-ендоскопски "рандеву" процедури. Като практически 
принос, може да бъде отчетено и участието в първата в България 
чернодробна трансплантация. 

В удостоверението за учебна натовареност са отчетени 528,5 часа 
преподавателска дейност. 

Кандидатът е представил списък с участия в 27 научни форума в 
България и чужбина. 

В електронната справка, съобразно актуалния ЗРАКСРБ е видно, че 
д-р Маринов отговаря на изискванията за заемане на академична длъжност 
"Доцент". 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Научната активност на д-р Веселин Маринов, д.м. отговаря на 
изискванията за придобиване на академична длъжност „Доцент", 
определени в правилника за развитието на академичния състав в 
Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов" - Варна. Той е доказан 
хирург с отлично развитие, със значими научни изследвания и широко 
застъпена учебно-преподавателската дейност. Д-р Маринов, д.м. 
демонстрира ерудиция в преподавателската и лечебната си дейност. 

Считам, че д-р Веселин Маринов, д.м. покрива академичните и 
наукометрични критерии за заемане на академичната длъжност „Доцент" 
при Медицински университет - Варна. 

гр. Варна 
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