
 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

 
от проф. д-р Явор Димитров Корновски, д.м.н.,  Катедра по Акушерство и 

гинекология към МУ – Варна  

 

ОТНОСНО 

 

Обявен конкурс за академична длъжност ,,Доцент” в област на висшето 

образование 7. Здравеопазване и спорт и професионално направление 7.1 

Медицина ; научна специалност ,,Акушерство и гинекология,шифър 03.01.45 

,към Факултет ,,Медицина” на МУ-Варна ,,Проф. д-р П. Стоянов”, Катедра 

,,Акушерство и гинекология”, съгласно обява в ДВ, бр. 73 от 13.08.2013 г. 

     Единствен кандидат в обявения конкурс е  д-р Иван Атанасов Костов, дм. 

Той е представил в изискваните в член 135, алинея 2 на ПУРПНСЗАДМУ 

документи.  

 

НАУЧО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

 Д-р Костов  представя в конкурса 1 дисертационен труд на тема: «Рамка 

на национален модел на електронно здравеопазване в България», 32 

публикации и 1 хабилитационен (монографичен) труд. 

Тази научна продукция отразява 3 направления от творческите интереси на д-р 

Костов – акушерство и гинекология, електронно управление в 

здравеопазването, електронни здравни информационни системи. 

Публикациите в направление «Акушерство и гинекология» са главно в областта 

на рисковата бременност, репродуктивните техники и ендоскопската 

гинекология. 

Монографичният труд на кандидата на тема «Витамини, микроелементи и 

бременност» представя последните новости в областта на нутрилогията и 

концепцията за здраве в контекста на бременността и физиологичните 

морулации в нивата на микроелементите. 

 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

 Д-р Костов е извършвал обучение на специализанти и студенти по 

специалност «Здравни грижи» за период над 5 години към клинична база на 

МУ – София, Втора САГБАЛ «Шейново» и Първа САГБАЛ «Света София». 

 

 

ОЦЕНКА НА ДИАГНОСТИЧНА-ЛЕЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ 

 Д-р костов има специализации в чужбина както следва: 

- курс по отворена гинекологична хирургия – Университетска болница Шарите, 

Берлин, Германия. 



 

 

- Специализирано обучение по гинекологична хирургия – МУ – гр. Хайделберг, 

Германия. 

- Електронно управление в здравеопазването – Пало Алто, Калифорния, САЩ 

- Специализация по оперативно акушерство – болница Шиба, Тел Авив, Израел 

- Лапароскопия в гинекологията – Университетска болница Шарите, Берлин, 

Германия 

- Специализиран курс по урологична гинекология – Люгляна, Словения 

- Майсторски клас по лапароскопия в гинекологията – Учебен център 

Ковидиен, Версай, Франция 

- Практически курс по роботизирана хирургия в гинекологията на робот Alfex – 

Университетска болница Милано, Италия 

 

 Д-р Костов има богат опит не само като клиницист, а и като мениджър 

над 5 години е бил изпълнителен директор на две от големите акушеро-

гинекологични болници в гр. София. 

Участва в два проекта финансирани по европейски оперативни програми. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Въз основа на гореизложеното считам, че д-р Иван Костов покрива 

критериите за заемане на академичната длъжност „Доцент” според Закона за 

развитие на академичния състав в Република България, Правилника за 

академично развитие на МУ – варна „Проф. д-р Параскев Стоянов” 

 

 

 

 

 

 

Проф. д-р Явор Корновски, д.м.н.:............................ 

 

 


