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СТАНОВИЩЕ 
 

 

от проф. д-р Бойко Георгиев Коруков, дм 

Клиничен център по гастроентерология, Медицински университет-София,  

Клиника по хирургия, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД 

 

Относно: Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в 

област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално 

направление 7.1. Медицина, специалност „Гръдна хирургия", към Факултет 

„Медицина", Катедра „Хирургични болести", УС по гръдна хирургия и 

Клиника по гръдна хирургия в МБАЛ „Св. Марина" ЕАД - Варна, съгласно 

обява в Държавен вестник, бр. 77 от 26.09.2017 г. 

 

 

За конкурса са подадени само един комплект документи, съгласно 

регламентираните изисквания – тези на доц. д-р Румен Николов Ненков,  дм. 

Професионално развитие 

Професионалният си път доц. Ненков започва през 1986 г. в Районна 

болница град Кубрат, като ординатор в Хирургично отделение, продължава в 

МБАЛ „Св. Анна“ – Варна (1988 г. – 1991 г.), клиничен ординатор в Катедра 

по хирургически болести, МУ – Варна (1991 г. – 2001 г.) - МБАЛ „Св. Анна“ 

– Варна, Клиника по гръдна хирургия, Катедра по хирургически болести, 

МУ - Варна, асистент, старши асистент и главен асистент. От 2001 г. до сега 

- УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна, Клиника по гръдна хирургия, Катедра по 

хирургически болести, МУ - Варна, главен асистент и доцент. От 2010 г. до 

момента е Регионален /национален/ консултант по гръдна хирургия за 

Североизточна България. 

Има редица проведени курсове за квалификация в страната и чужбина 

в областта на ендокринната, гръдната хирургия и хирургията на гърдата. 

През 2002 г. придобива магистърска степен „Здравен мениджмънт“ 

към МУ – Варна.  

През 2007 г. защитава дисертация на тема: „Хирургическо лечение на 

възлите в щитовидната жлеза. Аргон - плазмени и миниинвазивни открити 

тиреоидни резекции - индикации и хирургическа техника“. 
 

Учебно-преподавателска дейност 

Учебно-преподавателската дейност на доц. Ненков обхваща период от 

29 години и е насочена главно в 5 направления: 

 Практически упражнения и лекции със студенти-медици 
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 Лекции в колежите за медицински сестри във Варна, Сливен, В. 

Търново и Шумен 

 Изпитни комисии за семестриални и държавни изпити в колежите 

за медицински сестри във Варна, Сливен, В. Търново и Шумен 

 Ръководство на докторанти -3  

 Научен консултант - 2 

Съгласно нормативите за учебна заетост на преподавателите в МУ 

„Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна доц. Ненков през последните 4 

години е изпълнил необходимият минимум от преподавателска дейност. 
 

Научно-изследователска дейност 

Приносите на научните трудове на доц. Ненков са основно в областта 

на ендокринната хирургия, където те са над половината от съобщенията, в 

гръдната хирургия и в хирургията на гърдата.  

 Общия брой на научните трудове е 33, от които 2 в чужбина. В тях 

като първи автор той е в 18, втори-6, трети и следващ автор – 9. 
Към тях трябва да се прибавят и 41 публикувани резюмета на доклади от 
научни форуми в България и чужбина. 
През 2017 г. е издаден хабилитационен труд „Миниинвазивна хирургия на 

щитовидната жлеза“. 

Участията в научни форуми в България и чужбина са 50, от тях 10 в чужбина. 

Член е на 12 национални и международни медицински организации. 

Член е на Факултетния Съвет на Факултет „Медицина“ и на Научен съвет по 

хирургия на МУ - Варна; 

Представени са 59 цитации, 28 от които – в чуждустранни източници. 

Общият импакт фактор на доц. Ненков представен на конкурса е 10,84.  
 

Лечебно-диагностична дейност 

Доц. Ненков е утвърден, признат и авторитетен специалист в областта 

на ендокринната хирургия у нас с богат практически опит, със сериозно 

присъствие и в гръдната хирургия и хирургията на гърдата. 

Заключение  

Въз основа на гореизложеното смятам, че представената кандидатура 

на доц. д-р Румен Николов Ненков, дм. отговаря на всички критерии и 

изисквания за заемане на академичната длъжност „професор“ според 

Правилника за развитие на академичния състав в МУ-Варна и препоръчам 

на уважаемото Научно жури да присъди на доц. д-р Румен Николов Ненков, 

дм., академичната длъжност „професор“ за нуждите на Катедра 

„Хирургични болести", УС по гръдна хирургия и Клиника по гръдна 

хирургия в МБАЛ „Св. Марина" ЕАД – Варна. 

 

14.02.2018 г.                              Проф. д-р Бойко Коруков, дм 


