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СТАНОВИЩЕ 

От Проф. д-р Мария Любенова Малинова, дм 

Научна специалност: Акушерство и гинекология 

Институция: Катедра „Акушерски грижи” ФОЗ, Медицински 

Университет - Пловдив. 

Адрес и контакти: 

Пощенски адрес: бул. „Руски” 80, вх. Б, ет.2, ап. 6. Пловдив 4002  

Електронен адрес:  mar_lub_mal@abv.bg 

Телефон: 0888 31 90 83 

По процедура за заемане на академична длъжност ”Доцент” в област на 

висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 

7.1. Медицина, научна специалност 03.01.45 „Акушерство и гинекология”, за 

нуждите на Медицински Университет - Варна. 

Конкурсът е обявен в ДВ, бр. 62 / 06.08.2019. Становището е изготвено 

съгласно заповед на Ректора на МУ-Варна No. P-109-317 / 07.10.2019  г. и 

след първото заседание на Научното жури, на което е назначено изготвяне 

на становище. Становището отговаря на изискванията за развитие на 

академичния състав в Република България  (Закон за развитие на 

академичния състав на Република България),  правилата за неговото 

прилагане и изискванията за развитие на академичния състав в МУ- Варна. 

Д-р Николай Димитров Колев, д.м. е единствен кандидат подал документи 

за конкурса, които отговарят на изискванията за развитие на академичния 

състав в Република България и правилата на МУ - Варна. Спазена е 

процедурата по провеждане на конкурса. 

I.  Кратки биографични данни и анализ на кариерния профил на 

кандидата 

Д-р Николай Димитров Колев завършва МУ-Варна. 1988-1994 – Диплома 

серия  А 93 № 005058, рег. № 5793/1994; 

Призната специалност по Акушерство и гинекология – (Свидетелство серия  
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МУВ-2002  № 0153, рег. № 006944  от 15.03.2002);  

    Придобиване на ОНС „Доктор” по научната специалност Акушерство и 

гинекология (Диплома №  074 /19.12.2014)  от Медицински университет – 

Варна; 

В своята професионална кариера като лекар и преподавател от 2002 д-р 

Колев работи като хоноруван преподавател (2014-2017), свободен 

докторант (2012-2014),  асистент (2017-2018),  главен асистент ( от 2018). В 

момента е главен асистент в Катедрата по Акушерство и гинекология – МУ 

– Варна. Д-р Колев е дългогодишен лекар, специалист и лектор  по 

Акушерство и гинекология. 

 

Il. Общо описание и оценка на научните трудове. 

Изследователските трудове на д-р Колев се базират на присъщата му 

диагностична и медицинска клинична работа, както и неговата работа в 

структурата на МБАЛ „Св.Ана”- Варна. 

В конкурса той представя 29 пълно-текстови публикации в медицински 

журнали, oт които 11 реферирани и индексирани в авторитетни научни база 

данни, 1 самостоятелна монография реферирана от 2 авторитетни 

рецензенти. В 4 от публикациите д-р Колев е първи автор, което показва 

водещата му роля в публикацията му.  

Монографията "Предтерминно раждане. Съвременна диагностика." (Сити 

Център, Варна  ISBN 978-619-221-026-7) е публикувана през 2018. 

Рецензенти са проф. д-р  Иван Козовски и доцент д-р Емил Ковачев. 

Необходимостта от тази монография се дължи  на глобалната тенденция за 

нарастване честотата на преждевременното раждане. Така то става проблем 

от изключително медико-социално значение. Преждевременното раждане е 

най-честата причина за ранна неонатална смъртност, следствие от тежки 

церебрални увреждания или забавено  развитие на детето. Монографията 

анализира около 150 проучвания по темата, разглеждайки риска и 

прогностичните фактори за преждевременното раждане; специално 

внимание се отделя на биохимичната диагностика. Основан на неговия 

личен опит, авторът представя съвременната диагностика и терапевтични 

възможности при преждевременно раждане. Монографията в общи линии е 

написана компетентно,  с логичен и разбираем език.  

 

На базата данни от Медицински библиотека –Варна, (17.09.2019) статиите 

на д-р Колев са цитирани както следва: 8 цитирания в Scopus, 3 — във Web 

of Knowledge. 

Неговите статии разглеждат критични проблеми от практиката, като рядък 

случай на двустранна тубарна бременност след IVF, съвременните 

тенденции в диагнозата на преждевременното раждане, проучване и 
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третиране на прееклампсията в клиниката по Патологична бременност на 

СБАГАЛ – ЕООД, гр. Варна,  инсулино – подобен растежен фактор IGFBP-I 

– специфичен маркер за предтерминно раждане, прилагане на биохимични 

маркери за предсказване на преждевременно раждане, диабет съчетан с 

бременност, фетален фибронектин и инсулиноподобен растежен фактор в 

диагностиката на предтерминното раждане, някои диагностични аспекти на 

Chlamydia trachomatis приурогенитални инфекции,  Condylomata Acuminata, 

алтернативен метод за лечение на  алтернативен метод за лечение на  

Condylomata accuminata,  връзка между преждевременното раждане и 

вътрематочните инфекции,  стероидни хормони – модулатори на на имунния 

отговор при генитални инфекции с Chlamydia Trachomatis; онко-

гинекология: първична циторедуктивна хирургия последвана от адювантна 

химиотерапия при напреднал овариален карцином стадий Ill C - IV, 

реконструктивна и козметична хирургия при карцином на вулвата; няколко 

случаи от практиката. Разнообразието в темите на изследванията и 

публикациите на д-р Колев е забележителна. 

От дадените от кандидата данни за покриване на минимума от националните 

науко-метрични показатели, съгласно изискванията на регулатора за 

прилагане изискванията на развитие на академичния състав в РБ, д-р Колев 

напълно покрива изискванията за позицията на конкурса. 

Най-общо, научните публикации на кандидата покриват изискванията за 

заемане на академичната длъжност "Доцент". 

 

III. Характеристика и оценка на преподавателската и лекционна 

дейност. 

Преподавателската и лекционна дейност отговарят на изискванията за 

заеманата длъжност на конкурса "Доцент". 

IV. Лечебно- диагностична активност и професионална 

квалификация. 

Д-р Колев специализира акушерство и гинекология. Има научната и 

образователна степен "доктор" от 2014, след успешно защитена дисертация 

по научната специалност акушерство и гинекология.  Той притежава 

професионална квалификация  в акушерството и гинекологията. Д-р Колев 

е напълно подготвен и доказан специалист. Той се радва на заслужен 

авторитет сред колеги, пациенти и студенти. 

 

V. Членство в научни организации. Д-р Колев е член на БЛС и БДАГ. 
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Заключение 

Въз основа на горепосоченото, аз съм убедена, че д-р Николай Димитров 

Колев, д.м. има необходимите лични, научни и професионални качества,  

отговарящи на закона за развитие на академичния състав в РБ, наредбата за 

прилагането му в Медицински Университет – Варна, за заемането на 

академичната длъжност "Доцент". Аз убедено давам своята положителна 

оценка и предлагам на уважаемите членове на Научното жури да изберат д-р 

Николай Димитров Колев, д.м. за  "Доцент" в област висше образование: 7. 

Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна 

специалност 03.01.45 „Акушерство и гинекология”.  

 

 

 

 

11.11.2019     Проф. д-р Мария Малинова, д.м. 

Пловдив 


