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С Т А Н О В И Щ Е 

 

 

от проф. д-р Никола Йорданов Колев, д.м.н. 

Ръководител Катедра по обща и оперативна хирургия  

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ 

 

 

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 „Акушерство и 

гинекология” за нуждите на Катедра по Акушерство и гинекология, 

факултет „Медицина“, Медицински университет „Проф. д-р Параскев 

Стоянов“ - Варна, и Родилно отделение към МБАЛ „Св. Анна“ АД гр. 

Варна, обнародван в Държавен вестник, брой 62 / 06.08.2019 г. 

 

 

В изпълнение на Заповед на Ректора на Медицински университет – 

Варна № Р-109-137/07.10.2019  г. и решение на първото заседание на 

Научното жури, проведено на 21.10.2019 г. 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 Акушерство и гинекология е д-р 

Николай Димитров Колев, д.м. В електронната справка съобразно актуалния 

ЗРАКСРБ е видно, че д-р Колев 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 Николай Колев, д.м. е роден на 19.06.1968 год. в гр. Варна.. 

Завършва Медицински университет - Варна през 1994 г. През 2002 г. е 

назначен като ординатор в Родилно отделение, МБАЛ „Св. Анна – Варна“ 

АД. През 2004 г. придобива специалност по Акушерство и гинекология. 

Академичното развитие на кандидата започва като хоноруван преподавател 

към Катедра „Акушерство и гинекология“ в периода 2014-2017 г., от 2017 

до 2018 г. е асистент, а от 2018 г. досега е главен асистент. 

Д-р Колев има проведени редица обучения и квалификационни 

курсове. Преминал е обучение „Колпоскопия в АГ“ през 2002 г. в МУ-

София, 2003 г. – обучение по „Ултразвукова диагностика в АГ“ в МУ-

Варна, 2005 г. - Training course about: 3D ultrasound diagnostics and qualified 

to operate with CHISON 8800 crystal 3D ultrasonic scanner; 2010 г. - 

Квалификация на тема: „Модерни тенденции в съвременната 

гинекология**. БЛС, БДАГ"; 2010 г. - Квалификация на тема: „Съвременни 

аспекти в акушерството и гинекологията". БЛС, БДАГ; 2012 г. - 

Квалификация на тема: „ Съвременна пренатална диагностика - рискова 

бременност". БЛС, БДАГ; 2013 г. - Квалификация на тема: „Предтерминно 

раждане, недоносен плод". БЛС, БДАГ;2016 Медицинско обучение на 

тема: „Майчино-Фетална медицина". БЛС, Асоциация „Майчино-Фетална 

медицина*'; 2017 - Обучение „Ултразвукова диагностика в акушеро – 

гинекологичната практика". Медицински университет-Варна. 

Член е на Български лекарски съюз, Българско дружество по 

акушерство и гинекология. 

Владее руски и английски език. 

 

 

 

НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

 

  Д-р В. Маринов  има богата научна активност, като научната 

активност е разпределена както следва: 

 

1. Автореферат на дисертационен труд за присъждане на ОНС „Доктор“ 

на тема „Биохимични промени и трансвагинална ехография при 

предтерминно раждане“ 

2. Хабилитационен труд на тема “Предтерминно раждане. Съвременна 

диагностика”.  

3. Публикации в научни издания, реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни с научна информация – общо 9 

пълнотекстови публикации, 1 резюме. 
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4. Публикации в нереферирани списания с научно 

рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове – 17 

пълнотекстови публикации. 

 

Представени са и публикации в научни списания и сборници, извън 

участващите в доказателствения материал за покриване на минималните 

изисквания за заемане на академична длъжност „Доцент“, от които три 

свързани с дисертационния труд и една публикация – резюме на доклад от 

научен форум. 

 

 

Представена са 1 официална справка от Библиотека към МУ-Варна, 

както и допълнение към тях за цитирания, в които е видно наличието на 9 

Цитирания или рецензии в научни издания, реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни с научна информация или в монографии и 

колективни томове и 2 цитирания в нереферирани списания с научно 

рецензиране. 

 

 

От представената авторска справка за приносите на научните трудове 

става видно, че общата публикационна активност на кандилата съдържа 33 

научни труда. От тях 29 броя участват като доказателствен материал в 

справката за изпълнение на минималните изисквания за заемане на АД 

„доцент", съгл. ЗРАСРБ от 2018 г. Представят се и 4 броя публикации, 

извън доказателствения материал за изпълнение на минималните 

изисквания за заемане на АД „доцент". Представените научни трудове и 

резултатите от изследователската работа са обособсни тематично в следните 

научни направления: предтерминно раждане, алтернативни методи за 

лечение, бременност и дентално лечение, вария. Изведени са научни 

приноси с оригинален, потвърдителен и практически характер за всяка от 

областите. 

 

В удостоверението за учебна натовареност са отчетени 388 учебни 

часа за учебната 2017/2018 г. и 448 уч. часа за учебната 2018/2019 г. 

преподавателска дейност.  

Кандидатът е представил списък с участия в 13 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”.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Научната активност на д-р Николай Колев, 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 

акушер-гинеколог с отлично развитие, със значими научни изследвания и 

широко застъпена учебно-преподавателската дейност. Д-р Колев, д.м. 

демонстрира ерудиция в преподавателската и лечебната си  дейност.  

Считам, че д-р Николай Колев, д.м. покрива академичните и 

наукометрични критерии за заемане на академичната длъжност „Доцент“ 

при Медицински университет – Варна. 

 

 

 

 

 

11.11.2019 г.      проф. д-р Н. Колев, д.м.н. 

гр. Варна      /………………………………../ 

 

 

 

 


