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С Т А Н О В И Щ Е 

от  

Проф. д-р Стефан Иванов Иванов, д.м.н. 

Катедра по Акушерство и гинекология към МУ - Варна 

 

ОТНОСНО 

Конкурс за Доцент обявен в ДВ бр. 62/ 06.08.2019 г. на д-р Николай 

Димитров Колев за заемане на академична длъжност Доцент, научна 

специалност „Акушерство и гинекология”, Катедра АГ – МУ – Варна 

 

КРАТКИ БИОГРАФИЧНИ ДАННИ 

Д-р Николай Димитров Колев завършва в ІV Езикова Гимназия гр. Варна и медицина в 

МУ - Варна. Специалност по Акушерство и гинекология придобива през 2002 година. 

Участва в 2 курса по УЗД (СБАЛАГ „Майчин дом” през 2003 г. и 2004 г.). Провел е  курс по 

колпоскопия при проф. д-р Илко Карагьозов (2002 г.). Придобива ОНС „доктор“ през 2014 г. 

Понастоящем работи в РО на МБАЛ „Св. Анна”.  

 

СТРУКТУРИРАНЕ НА МОНОГРАФИЧНИЯ ТРУД 

Представеният монографичен труд е много добре структуриран. 

Съдържание: 

- Рецензия (проф. Козовски)  

- Рецензия (проф. Ковачев)  

- Въведение  

- Предтерминно раждане  

- Епидемиология на Предтерминното раждане   

- Рискови фактори   

- Въздействие на ПТР върху здравето     

- Прогностични фактори за ПТР     

- Биохимична диагностика на ПТР     

- Заключение   

- Използвана литература    
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АКТУАЛНОСТ НА ПРОБЛЕМА 

Д-р Николай Димитров Колев е разработил един изключително съвременен и актуален 

медико-социален проблем, свързан с недоизносването на плода и преждевременните 

раждания. Този труд е разработен много модерно и иновативно и се представя в 

изключително важен момент.  

Използвайки описаните тестове д-р Колев може да  потвърди или да отхвърли риска от 

преждевременни раждания. При използването на двата теста и ехографска биометрия рискът 

от ПР може да се докаже 95%  Това дава възможност на лекуващия лекар да профилактира 

тези пациентки. 

Целта на д-р Николай Колев е да подпомогне профилактиката и третирането на 

преждевременните раждания, чрез изработване на критерии и диагностичен алгоритъм при 

тях. 

На фона на демографския срив и отрицателния прираст в нашата страна, този 

изключително иновативен, прекрасен и отлично поднесен научен труд допринася за 

профилактиката и лечението на преждевременните раждания, намаляване на заболеваемостта 

и пренаталната детска смъртност. 

 

ОЦЕНКА НА ПРИНОСИТЕ  

- за първи път в нашата страна е проведено проспективно проучване на два теста – фетален 

фибронектин и ИГФБР-1 в срок на бременността 24-34 г.с. за прогнозиране на 

преждевременно раждане 

- за първи път в България е изработен диагностичен алгоритъм целящ прогнозиране, 

профилактиране и съответно лечение на преждевременните раждания. Този алгоритъм 

води до рязко намаляване на преждевременните раждания и особено свързаните с тях 

усложнения. 

От практическа гледна точка комбинирането на тези диагностични тестове дава 

изключително бързи и важни резултати за по-нататъчното поведение на лекуващия  лекар – 

пациентките да се профилактират и третират или да се избегне ненужно третиране в 

болнична обстановка. Д-р Колев прилага създадения алгоритъм в РО – МБАЛ „Св. Анна” при 

пациентки застрашени от преждевременно раждане. 

 

НАУЧНА ДЕЙНОСТ 

Д-р Николай Колев представя 27 публикации във връзка с участието си в конкурса - 10 

публикувани в реферирани издания, и 17 публикации в нереферирани издания. Има 9 
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цитирания в реферирани издания и 2 в нереферирани източници. Член е на БДАГ. Участва 

активно във форумите провеждани от дружеството. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Познавам д-р Николай Димитров Колев като отлично подготвен акушер-гинеколог и 

колега, работещ добре в екип. Имам много добри лични впечатления от д-р Колев като 

трудолюбив, старателен и иновативен лекар, на когото колегите му могат да разчитат в 

трудни клинични ситуации. 

Представените научни трудове на д-р Николай Димитров Колев напълно отговарят на 

наукометричните критерии,  съгласно Правилника за развитие на академичния състав на МУ 

– Варна за заемане на академичната длъжност „Доцент“ към Катедра по АГ – МУ - Варна. 

С изключително голямо вътрешно убеждение приканвам многоуважаваното жури да 

гласува с положителен вот за д-р Николай Димитров Колев. 

 

 

 

   Изготвил становище:  

Проф. д-р Стефан Иванов, д.м.н. 

08.11.2019г. 

 


