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    До 

Председателя на научното жури, 

определено със Заповед на Ректора на 

Медицински университет  – Варна 

Проф. д-р Красимир Иванов д.м.н. 

    

 

Г-н Председател на Научното жури, 

Приложено представям: Рецензия по конкурс за заемане на 

академична длъжност „професор” по научна специалност 

оториноларингология, обявен за нуждите на Катедра по неврохирургия и 

УНГ болести, УНС по УНГ болести, Факултет по медицина, по обявен 

конкурс в ДВ бр. 72 от 18.09. 2015г. 

Рецензент: проф. д-р Румен Йорданов Бенчев, д.м.н. 

Научна специалност оториноларингология (03.01.35) 

Институция: УМБАЛ „Софиямед” София 

 

Адрес и контакти: 

Пощенски адрес: 1111София, ул. Едисон № 9, ет. 1, ап. 1. 

Електронен адрес: rbenchev@gmail.com 

Телефони: 029717421; 0888766077 

 

Рецензията е съставена в съответствие с изискванията на ЗРАСБ и 

Раздел ІІІ/Раздел ІV от ППЗРАСРБ – Условия и ред за заемане на 

академична длъжност „доцент” / „професор”. 
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РЕЦЕНЗИЯ 

От проф.д-р. Румен  Йорданов Бенчев, д.м.н. относно конкурс за 

заемане на академична длъжност „професор” по научна специалност 

оториноларингология, обявен за нуждите на Катедра по неврохирургия и 

УНГ болести, УНС по УНГ болести, Факултет по медицина, по обявен 

конкурс в ДВ бр72 от 18.09. 2015г. 

В конкурса за „професор” по научна специалност 

оториноларингология, обявен за нуждите на Катедра по неврохирургия и 

УНГ болести, УНС по УНГ болести, Факултет по медицина, по обявен 

конкурс в ДВ бр. 72 от 18.09. 2015г. участва само един кандидат – доцент 

Пламен Костов Недев – Ръководител катедра по неврохирургия и УНГ 

болести, Факултет  по медицина МУ – Варна и Началник Клиника по УНГ 

болести при УМБАЛ „Св. Марина“. 

Доц. Пламен Недев е роден през 1959 година. Завършва висше 

образование по медицина през 1985 г. във ВМИ гр. Варна. От 1986 г. е 

асистент към Катедрата по Неврохирургия, оториноларингология и 

офталмология при МУ „проф. Параскев Стоянов” гр. Варна и клиника по 

оториноларингология при МБАЛ „Св. Марина” гр. Варна. През 1990 г. 

придобива специалност по оториноларингология. Доц. Пламен Недев 

получава и допълнителна квалификация по оториноларингология  в 

клиниката на prof. Betow в Берлин /1990г/ и специализация в 

университетската клиника Inselspital  Швейцария - Берн при prof. Hausler 

/1994-1995/, които оказват много голямо влияние в неговото 

професионално развитие. След тези специализации започват да излизат и 

първите му публикации – отначало като съавтор, а по-късно и като първи 

автор. Паралелно с повишаването на квалификацията му като 

оториноларинголог, научните му разработки се характеризираха с по-

голяма самостоятелност и зрялост. През 2004 г. д-р Недев защитава 

успешно образователната и научна степен „доктор“ в областта на 

ринологията. От 1986 г. Пламен Недев заема последователно длъжностите 

ст. и гл. асистент към Катедра по Неврохирургия, оториноларингология и 

офталмология към МУ-Варна. От 2008 г е доцент, а понастоящем е 

Ръководител на Катедра по Неврохирургия и УНГ болести МУ-Варна и 

Началник на УНГ клиника при УМБАЛ „Св. Марина“. През 2015 г. 

защищава дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор 

на медицинските науки“. 
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Доцент Недев е преминал 16 курсове за повишаване на 

квалификацията по УНГ болести в страната и чужбина.  Следдипломната 

му квалификация се провежда във Варна, София, Пловдив, Берлин 

(Германия), Берн (Швейцария). Посетил е курсове по риносептопластика в 

Щутгард, Мюнхен (Германия) Имола (Италия), и т.н.  

Организатор и участник е на 10 курса за следдипломна 

квалификация на специализанти и лекари специалисти. 

Като секретар на Българското ринологично сдружение, организира и 

участва като лектор в курсове по риносептопластика в България и 

извършва първата операция на живо по време на курса по ринопластика в 

Пловдив през 2013г. наред с изтъкнати хирурзи от чужбина.  

Доц. Пламен Недев членува в следните професионални организации: 

Български лекарски съюз (БЛС) 

Българско аудиологично дружество 

Българско сдружение по оториноларингология, хирургия на главата и 

шията – главен секретар 

Българско ринологично сдружение - главен секретар 

 Доцент Недев е представил за рецензия във връзка с конкурса 2 

дисертационни труда – за присъждане на образователната и научна степен 

„доктор“ и  за придобиване на научната степен „доктор на науките”; 80 

публикации в български списания, 7 в чуждестранни списания; 8 

монографии и учебни пособия; 52 доклада на български научни конгреси и 

конференции, и 11 доклада на световни, и европейски конгреси, и 

симпозиуми. 

I. Дисертационни трудове   

Дисертацията за присъждане на образователната и научна степен 

„доктор”е озаглавена „Хирургично лечение на затрудненото носно 

дишане, дължащо се на девиирана носна преграда”. Дисертационният труд 

е върху актуални проблеми, които до този момент не са били обект на 

задълбочени научни проучвания в България.  

Приносите на дисертационния труд са с оригинален и с 

потвърдителен характер и са свързани с практическото въвеждане на нови 

диагностични и оперативни методики у нас. За последното, особено 

значение има продължителната специализация и завършените курсове на 
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д-р Пламен Недев в чужбина, където под ръководството на изтъкнати 

специалисти от световен мащаб, той е усвоил най-съвременните 

оперативни методики в ринологията. 

Дисертацията за придобиване на научната степен „доктор на 

науките”  „Външен и вътрешен достъп при риносептопластика. 

Класически и съвременни хирургични техники при лечение на носните 

деформитети“  е посветена на актуален медико-социален проблем и 

обобщава неговия 20 годишен опит в хирургичното лечение на различните 

деформитети на носа.  Mатериалът върху който е изграден дисертационния 

труд е много голям, което позволява на доц. Недев да направи верни и 

категорични изводи касаещи показанията, хирургичната техника и 

следоперативния период при ринопластика. Извършени са най-съвременни 

операции в областта на ринопластичната хирургия, предложени са 

собствени модификации на хирургични техники. 

Изводите на дисертационния труд са обобщение на дисертационния 

труд и те дават ясна представа за сложността на риносептопластиката като 

съвременна операция с нейната ограничена предвидимост, дължаща се на 

динамиката на оздравителните процеси, съвременните тенденции и 

обстоятелствата водещи до успех на операцията като правилния избор на 

оперативен достъп и техника, опита на оператора и неговия екип, 

състоянието и нагласата на пациента и воденето на следоперативния 

период. Приносите са с предимно научно-приложен характер и са 

насочени към създаване на класификация на носните деформитети, 

алгоритъм за лечение на носните деформации, въвеждане на собствени 

модификации и хирургични техники.  

 

II. Монографии и учебни пособия: 

  

Доц. Пламен Недев е автор на 4 монографии, на 1 е съавтор. Съавтор 

е и на 3 Национални консенсуса за лечение на остър и хроничен 

риносинуит и остър среден отит, издадени в сборници. Всички трудове са 

рецензирани и притежават ISBN. В монографичните издания се разглеждат 

проблеми, свързани с аудиология („Клинична аудиология“ - 2015 и „Атлас 

Хирургия на ухото“ - 2005); ринология („Риносептопластика“ – 2015 и 

„Септопластика“ – 2008) и обща оториноларингология 
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(„Оториноларингология – учебно пособие“ – 2008). Хабилитационният 

труд „Риносептопластика“ и монографията „Атлас хирургия на ухото“ 

нямат аналог у нас по своята добра онагледеност със снимки и рисунки. 

III. Публикации:  

 

Публикациите в чуждестранни списания са 7, а в български 

списания са 81, от които 1 е призната за рационализация. Те са от 

различни области на специалността, което говори за разностранните 

интереси на кандидата. Първи автор е на 43 публикации и съавтор на 45. 

Отпечатани резюмета от участия с доклади на научни форуми в 

чуждестранни списания – 11; 52 доклада на български научни конгреси и 

конференции. 

Представените за рецензия статии и доклади са от всички области 

на специалността. Най-многобройни са обаче публикациите в областта на 

ринологията, което е във връзка с  тематиката на дисертационите му 

трудове и основното му поле на работа (общо 25); отологични (15); 

патология и лечение на туморите (13); заболявания на фаринкс (11); 

интердисциплинарни (13); редки симптоми и синдроми (5).  

 

IV. IV. Цитирaния: 

По данни на Медицинска библиотека при МУ-Варна - 80 (26 чужди 

автори и 54 български). 

 

V. Импакт фактор:  

От списания с публикувани статии и резюмета по данни на 

Медицинска библиотека при МУ - Варна - 28, 441. 

 

VI. Учебно-преподавателска дейност:  

Доц. Пламен Недев започва преподавателска дейност през 1986 г. 

През последните 4 години води упражнения и лекции на студенти от 

Факултета по дентална медицина и Факултета по обществено здраве. 

Общата учебна натовареност за 2011-2012 г е 115 ч., за 2012-2013 г. -  125 

ч., за 2013-2014 г. – 127 часа и за 2014-2015 г. – 220 ч. при норматив 126 

часа за година.  
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Член е на Академичния съвет и член на Съвета по хирургически 

болести към МУ-Варна. 

 

VII. Лечебна дейност: 

Доц. д-р Недев работи в УМБАЛ Св. Марина“ – Варна и в настоящия 

момент е началник на клиниката по УНГ болести. Извършва оперативни 

интервенции с много голяма степен на сложност и в голям обем. Успешно 

предава хирургичния си опит на по-младите си колеги. 

 

VIII. Основни приноси: 

Научните трудове обхващат важни проблеми от специалността  и 

имат редица оригинални и потвърдителни научно-практически 

приноси, по-важни от които са:  

1. Съдадена е принципно нова класификация на деформитетите на 

носната преграда в три измерно отношение; 

2. Въведена е за първи път у нас хирургична техника с външен достъп 

при риносептопластика; 

3. За първи път у нас е предложен комбинираният достъп при 

риносептопластика; 

4. За първи път у нас са въведени различни резекционни и ексцизионни 

техники за редукция и моделиране на аларните хрущяли; 

5. Въведени са за първи път в България различни видове сутурни 

техники; 

6. Въведени са за първи път в България нов вид сутурна техника за 

корекция на носния връх – кранио-каудални трансдомални сутури; 

7. Въведена е за първи път у нас „spreader graft“ „shield graft“, „strut 

graft“  техники при риносептопластика; 

8. Използвана за първи път у нас е изкуствена dura mater за 

уголемяваща риносептопластика; 

9.  Въведена за първи път в България хирургична техника за 

уголемяваща риносептопластика с фасция в комбинация с хрущял - 

т.нар. „турска възглавничка“ 

10. Въведени са за първи път у нас хирургични техники на Wier за 

редукция на носната база; 

11. Въведени са за първи път у нас перкутанните латерални остеотомии; 

12. Представен е алоритъм за хирургично лечение на носните 

деформитети; 
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13. Приложените хирургични достъпи и техники са представени на 

курсове по риносептопластика пред лекари специалисти с 

демонстрации на операции на живо, учебни филми и лекции. 

14. Хабилитационният труд „Риносептопластика“ и монографията 

„Атлас хирургия на ухото“ нямат аналог у нас. 

IX. Рационализации и лицензи  – „Щадяща носна тампонада“. 

Рационализация, Рег. № 48/89 ВМИ-Варна. Изобретения и рационализации 

в медицината 5-6, ХХІV 1990, 10-11. 

X. Научен ръководител на докторанти е на трима, от които вече двама 

за защитили успешно научна и  образователна  степен „доктор“, а един е в 

процес на подготовка за защита. 

 

Заключение:  

Изхождайки от посочените по-горе показатели, които покриват 

изцяло изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за неговото прилагане и 

регламента за заемане на заемане на съответна академична длъжност, 

приет в правилника за устройство и дейността на МУ-Варна, препоръчвам 

на почитаемите членове на Научното жури да гласуват положително за 

присъждане на научното звание „професор” на доцент Пламен Костов 

Недев д.м.н, по научна специалност оториноларингология, по конкурс, 

обявен за нуждите на Катедра по неврохирургия и УНГ болести, УНС по 

УНГ болести, Факултет по медицина, по обявен конкурс в ДВ бр. 72 от 

18.09.2015 г. 

 

 

 

 

София, 21.11.2015г.    Рецензент:   

       /проф. Румен Бенчев, д.м.н./ 


