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До:  Отдел НДКР при МУ – Варна  

         

С Т А Н О В И Щ Е 

  

от проф. д-р Росен Евгениев Маджов, д.м.н. 

 Ръководител Катедра по хирургически болести, М У – Варна  

Началник Втора клиника по хирургия, УМБАЛ „Св. Марина” - Варна 

 

  Относно: Обявен конкурс за заемане на Академична длъжност „професор“, 

област висше образование 7. “Здравеопазване и спорт“ по професионалното направление 

7.1. „Медицина“ и научна специалност „Сърдечно-съдова хирургия“ за нуждите на 

Катедрата по „Хирургически болести“ при Mедицински университет – Варна. 

 

 Сведения за процедурата: 

След решение на ФС на ФМ и АС при МУ - Варна и Заповед на Ректора на МУ - 

Варна конкурсът за АД „професор“ по сърдечно-съдова хирургия е обявен в Д В –     

бр. 23  от 27.03.2015 г.  

С решение на Председателя на НЖ и Заповед на Ректора на МУ-Варна (№ Р-109-

159/27.05.2015 г.)  съм определен да изготвя становище. 

 За участие в конкурса са подадени документите само на един кандидат –                    

доц. д-р Веселин Петров Петров, д.м.  

Получих от отдел НДКР при МУ - Варна всички материали, необходими за 

изготвяне на настоящото становище.  

Становището ми е съобразено със Закона за развитието на академичния състав в 

Р. България (ЗРАСРБ), Правилника за приложението му и Правилника на МУ - Варна. 

 

Професионални данни на кандидата: 

Доц. д-р Веселин Петров е роден на 10.06.1956 г. в гр. Плевен.  

Завършва медицина във ВМИ - Плевен през 1983 г.  

Професионалната му кариера започва през същата година, като ординатор 

хирург в Русе. – 1983 – 1986 г. 

1986/2005  - асистент по съдова хирургия в Национална кардиологична 

болница – София. 
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2005/2009  - началник на клиника по съдова хирургия при НКБ – София. 

2007   - доцент към клиника по съдова хирургия /диплом 24164 от 2007 г./ 

2012 до днес  - началник Клиника по съдова хирургия при УМБАЛ „Св. Марина“  

1992  - специалност по обща хирургия. 

1995   - получава образователната и научна степен „доктор“. 

1996  - специалност по съдова хирургия 

 

Доц. д-р Веселин Петров е член на: 

- Българското хирургическо дружество.  

- Управителния съвет на БХД. 

- СУБ – клон Варна 

 

Оценка на количествените и качествените научни показатели: 

Наукометрични показатели: 

 Дисертационен труд       -   1 

 Хабилитационен труд      -   1 

 Монографии, учебници, наръчници    -   1 

 Публикации в списания и научни сборници   - 38 

 Участия с доклади на научни форуми     - 23 

      т.е. общо    64  труда.  

 

През 1995 г. доц. В. Петров защитава успешно дисертационен труд на тема 

„Транскраниална доплерова сонография при хирургия на артериите на аортната дъга“ 

и му е присъдена ОНС „доктор“ 

Хабилитационният труд „Абдоминални аортни аневризми. Хирургично лечение“ е 

написан според съвременните изисквания, отговаря на всички наукометрични критерии, 

упоменати в Правилника за академично развитие на Медицински университет – Варна. 

 Хабилитационния труд е написан на 164 страници, 4 таблици, 59 фигури и 6 

илюстрации. Той съдържа въведение, 7 раздела и библиография от 384 публикации свързани 

с темата. Прави впечатление подробното описание на историческите данни, свързани с 

началните познания на ААА, както и етиологията, патогенезата, диагностиката и лечението 

на това сериозно заболяване. Диференцирането на планови и спешни /руптурирали/ ААА 

като отделни нозологични единици представлява правилно разделение на тази патология, 
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тъй като методите на диагностика и лечение се различават по различните времеви 

възможности. В тази връзка, въведеният от доц. Петров термин „руптурно време“ представя 

фазите на развитие на болестта, при които в много кратки срокове – часове и дори минути, 

може да възникнат фатални усложнения от страна на ААА. С това се прецизират 

диагностичните и терапевтични възможности за лечение на болестта. 

Хабилитационният труд е рецензиран от признати и ерудирани учени с национално 

значение в областите на сърдечно-съдовата хирургия.   

От реалните 41 публикации: - първи автор  - 16 (39,0%) 

     - втори автор  - 14 (34,1%) 

     - трети и пореден - 11 (26,9%) 

Резултатите от научно-изследователската дейност на кандидата са докладвани на  

престижни научни форуми в България и в чужбина. 

 

Цитираност: 

В база данни Scopus и Web of Knowledge съгласно справката от библиотеката 

при МУ – Варна са открити 7 цитации на трудове на доц. В. Петров от чужди 

източници. 

 

Импакт фактор: 

Общият импакт-фактор на доц. д-р В. Петров, съгласно справката от 

библиотеката при МУ - Варна е 7, 854 

 

Представената научна продукция е достатъчна по обем за участие в конкурса. 

Преобладаваща тежест имат теми от областта на съдовата патология и спешната 

хирургия, което съответства и на основната дейност в клиниката, в която работи 

кандидата.  

Научно-изследователската дейност на доц. д-р В. Петров е предимно в областта 

на съдовата хирургия. Доц. Петров е един от пионерите в България на еходоплеровата 

диагностика при съдовите заболявания. Участвал е като съавтор в почти всички по-

големи сборници и учебни помалага издадени в страната.  

Много добри разработки се установяват по отношение на каротидната 

патология, на която е посветена и дисертационния му труд.  

Доц. Петров е направил и въвел за първи път у нас доплеровата транскраниална 

сонография. 
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Приносите на доц. д-р В. Петров са с оригинален, внедрителски и научно-

приложен характер. 

 

 Учебно-преподавателска дейност: 

Учебната натовареност на доц. В. Петров е представена за 2 периода: 

 2007/2012  - учебно преподавателска дейност в Клиника по съдова хирургия и 

ангиология при НКБ – София – семинарни упражнеия, лекции, ръковоство на 

специализанти, участие в изпитни комисии – общо средно годишно по 150 часа. 

 2013/2015 - учебно-преподавателска дейност в Катедра Хирургически 

болести, УНС по сърдечно-съдова хирургия при МУ – Варна. 

Доц. В. Петров изнася лекции и води семинари и упражнения със студенти 

медици, специализанти и докторанти.  Освен това обучава специализанти, разработва 

учебни планове и програми. Участва в академични, научни и учебни съвети, оказва 

методична помощ като Републикански консултант на периферни лечебни заведения. 

т.е. учебната му натовареност е напълно достатъчна в контекста на участието му 

в настоящия конкурс.  

 

Съгласно представената справка доц. В. Петров е научен ръководител на трима 

докторанти за придобиване на ОНС „доктор“. 

 

 Заключение: 

Всички посочени факти от професионалната биография, научната продукция, 

диагностично-лечебната и учебно-преподавателска дейност на доц. д-р Веселин 

Петров, д.м., изцяло съответстващи на законовите изисквания в ЗРАСРБ, Правилника 

за приложението му, както и Правилника на МУ – Варна, ми дават достатъчно 

категорично основание да препоръчам на Научното жури да гласува положително и 

да му бъде присъдена Академичната длъжност „Професор по сърдечно-съдова 

хирургия” към МУ – Варна. 

 

04.08.2015 г.      С уважение: 

гр. Варна       проф. д-р Р. Маджов, д.м.н. 


