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До Председателя на Научното Жури на МУ-

Варна във връзка с конкурс за заемане АД 

„професор“ по специалността 

„Оториноларингология“ 

 

РЕЦЕНЗИЯ  

от   проф. Диана Петрова Попова, д.м.н. – Ръководител Катедра по УНГ 

болести – МФ на МУ – София  

Относно: обявен конкурс за заемане на АД „професор“ в област на висшето 

образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. 

Медицина, научна специалност „Оториноларингология” шифър 03.01.35 към 

Факултет Медицина, Катедра по Неврохирургия и УНГ болести при МУ-Варна, 

Клиника по Клиника по ушни, носни и гърлени болести с дейност по аудиология 

(УНГ) при УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. 

 

Сведения за процедурата: 

След решения на КС, ФС, АС и Заповед на Ректора на МУ-Варна, е обявен конкурс 

за заемане на АД „Професор“ по специалността „Оториноларингология“ шифър 

03.01.35 в Държавен вестник, бр.72, стр. 68 от 18.09. 2015г.  

Заповед на Ректора на МУ-Варна Проф.д-р Кр. Иванов д.м.н. № Р-109-325 от 

13.11.2015г. 

След заседание на Научното жури № 1 от 19.11. 2015г. и решение на Председателя 

на НЖ съм определена да изготвя рецензия. 

За участие в конкурса са подадени документи само от един кандидат – доц.д-р 

Пламен Костов Недев, д.м.н. Предоставени са ми всички необходими за изготвяне 

на резензия документи. 

Резензията е изготвена съобразно Закона за развитие на академичния състав на 

Република България (ЗРАСРБ), Правилника за приложението му и Правилника на 

МУ – Варна. 
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Кратки биографични и професионални данни за кандидата: 

Пламен Костов Недев е роден през 1959 г. в гр. Айтос и завършва медицинското си 

образование през 1985 г. във ВМИ – Варна. Същата година започва работа като 

участъков педиатър в гр. Добрич. През 1986г. след конкурсен изпит е избран за 

аситент по УНГ болести в МУ – Варна. От тогава той работи в университета и 

университетската болница. През 1990 придобива специалност по УНГ болести, 

като се назначава за главен асистент, а от 2009г, до сега заема АД „Доцент“. От 

2011г. е Ръководител на Катедра по Неврохирургия и УНГ болести при МУ - 

Варна, а от 2014г. е и Началник Клиника по УНГ болести при УМБАЛ „ Св. 

Марина“ – Варна. Членува в няколко лекарски организации. 

Оценка на количествените и качествени показатели: 

Доц. д-р Недев е защитил успешно дисертационни трудове: 

1. „Хирургично лечение на затрудненото носно дишане, дължащто се на 

девиирана носна преграда”.  Диплома за научна и  образователна  степен 

„доктор” № 28791 от 09.01.2004 г. шифър 03.01.35 

 

2. Дисертация за присъждане на научна степен „доктор на науките” на тема: 

“Външен и вътрешен достъп достъп при риносептопластика. Класически и 

съвременни хирургични техники при лечение на носните деформитети“ 

Варна, 2015г. 

Автор е на 5 монографии, от които един е хабилитационен труд. От тях първи 

автор е на 4 и един като съавтор. Всички трудове са рецензирани и притежават 

ISBN.  

Участник и съавтор на три национални консесуса с ринологична насоченост 

издадени в сборници. 

Научни публикации в списания с ISBN: 

Представени са 88 научни публикации отпечатани в списания, от които 1 е 

призната за рационализация – „Щадяща носна тампонада“. Рационализация, Рег. № 

48/89 ВМИ-Варна. Изобретения и рационализации в медицината 5-6, ХХІV 1990, 

10-11. 
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Публикациите са в чужди списания (7) и в български научна (81). Като първи автор 

са публикувани 43 статии, а в съавторство 45.  

От представената Академична справка от библиотека на МУ – Варна № 1749 от 

10.11.2015г. за публикации с импакт фактор е 28, 441.  

Академична справка № 1750/10.11.2015г. от същата институция, определя, че 

статии на автора са цитирани общо 80 пъти, от които 28 чужди и 52 български 

автори. 

Научен ръководител на докторанти е на трима, от които вече двама за защитили 

упешно научна и  образователна  степен „доктор“, а един е в процес на подготовка 

за защита. 

По-важни научни приноси:  

Представените ми за резензия научни трудове разглеждат разнообразни теми от 

специалността. Публикациите в списания акцентират най-вече на ринологична 

тематика (общо 25); отологични (15); патология и лечение на туморите (13); 

заболявания на фаринкс (11); интердисциплинарни (13); редки симптоми и 

синдроми (5).  

Прави впечатление, че повечето статии са много добре онагледени със снимков 

материал и графики, дело на автора. Болшинството от работите са свързани с 

ринология, разглеждат проблеми, свързани с функционалната и пластична 

хирургия на носа. Детайлно се описват ембриология, анатомия и физиология на 

външния нос, носната преграда и носната кухина и разнообразни хирургичните 

техники. Оригиналната методика за кранио-каудални тронсдомални сутури е 

цитирана многократно от чужди автори, наред с тези на световно признати 

капацитети в областта на риносептопластиката. Публикуваният рядък синдром на 

Binder е цитиран над 12 пъти от чужди автори. Свързаните с патологията на ухото 

публикации, разглеждат въпроси относно саниращата и слухоподобряваща и 

хирургия на вътречерепните усложнения. Детайлно е представена и нарисувана 

микрохирургичната анатомия на средното ухо. Публикациите свидетелстват, че 

автора е прицизно запознат с хирургичните интервенции на средното ухо и може да 

си позволи свободна интерпретация на различните подходи, на базата на собствен 

опит. 

Монографичните трудове са на теми риносептопластика (2); отология (2) и една по 

обща оториноларингология.  
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Монографията „Атлас хирургия на ухото“  съдържа 370 страници разделени 

на следните глави : Анатомия, Анестезия, Резекция на ушната мида, Операции на 

средното ухо, Хирургия на лицевия нерв, Кохлеарна имплантация.  Дело на П. 

Недев са всички компютърни графики на 1000 на брой. Детайлно е разгледана 

анатомия на външното, средното и вътрешното ухо. Представени са с голяма 

прицизност всички оперативни интервенции стъпка по стъпка, отразяващи всички 

етапи на оперативното лечение на заболяванията на ухото и вътречерепните 

усложнения. Така детайлно нарисуаните етапи на операциите, ще бъдат настолно 

помагало на лекари оториноларинголози и отохирурзи. Атласът няма аналог до 

този момент в България. 

Хабилитационния труд „Риносептопластика“ също няма аналог у нас. Целтта 

на монографията е да се представи опита на автора за периода 1994-2015г., 

пречупен през призмата на световно признатите капацитети. Монографията е 

представена на 239 страници, като са цитирани 278 водещи специалисти в областта 

на носната хирургия, от които 64 на кирилица и 214 на латиница. Трудът е 

онагледен с 160 компютърни графики и рисунки, като е използвана програмата 

CorelDraw 12. Дигиталните снимки са 424, от които 397 са извършени 

интраоперативно. Всички графики, рисунки и снимки са дело на автора. При 

описанието на анатомичната част са обобщени всички анатомични понятия и 

детайлните размери на анатомичните структури, свързани с хирургията на носа, 

някои от които не са разгледани в нашата литература. Описани със снимков 

материал и графично изражение са представени оперативните интервенции „step by 

step“, като последователност и в единен комплекс, което и основния принос на 

работата. Следвайки този алгоритъм, операцията изглежда логичeски свързана,  

последователна и по-добре разбираема. Представени са редица нови хирургични 

техники, част от които са новост за България и са цитирани от западни автори. 

Монографията „Оториноларингология – учебно пособие на медицински сестри и 

акушерки“ разглежда най-честите и важни нозологични единици, като за всяка 

една е дадено определение, етиология, предразполагащи фактори, клинична 

картина (разделена на общи и локални симптоми), диференциална диагноза и т.н. 

Последното ръководство бе издадено преди повече от 35г. и това гарантира 

актуалността на труда.  

В монографията „Клинична аудиология“ се разглеждат пропедевтични въпроси и 

се акцентира на детската аудиология. Тя ще бъде полезна както за студенти, а така 

също аудиометристи и лекари. Цитирани са и водещите български автори в 

специалността, което прави труда актуален и полезен. 
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По-важните приноси от предоставените ми за рецензия трудове считам са 

следните: 

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; 

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. 

 

  

Курсове и специализации: 
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Кандидатът е провел редица курсове на следдипломна квалификация в Германия 

1994/95г., под ръководството на Prof. Christian Betow, Швейцария – 2000г. под 

ръководството на Prof. R. Hausler, курсове по ринопластика в Щутгарт, Мюнхен, 

Имола (Италия) и други – общо 15. 

 

Проведени курсове: 

Доц. д-р Недев е организатор и лектор на 10 курса за следдипломна квалификация, 

проведени пред лекари от специалността. Участвал е по време на два курса като 

оператор „на живо“ пред аудитория – Пловдив (2013г.) и Варна (2015г.). 

Участия в конгреси и конференции: 

Участията на конгреси и конференции у нас и в чужбина с доклади са над 50, от 

които 11 Европейски и световни. 

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. 

Преподавателска дейност 

Преподавателската дейност на Доц.д-р Недев е свързана с провеждането на 

лекционни курсове и упражнения на студенти от медицински колеж (мед. сестри и 

акушерки от 2 и 3 курс); Студенти по дентална медицина трети курс; Студенти по 

медицина от четвърти курс; Лекари специализанти, докторанти и специалисти по 

УНГ болести. По справка от учебен отдел № 112-409/03.11.2015г. 

преподавателската му натовареност за 2014/15г. е от 127 до 220 часа. 

Доц. д-р Недев е член на академичния съвет и съвета по хирургични болести при 

МУ - Варна 

 

   Заключение 

Представените от кандидата и  разгледаните материали и документи са 

съобразени и отговарят на изискванията на Закона за развитие на 
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академичния състав (ЗРАС), Правилника за приложението му и Правилника на 

МУ – Варна. 

Комплексната оценка след запознаването ми с представените  научни 

трудове, учебно-преподавателска и диагностично-лечебна дейност, както и 

от показателите за квалификации, показват категорично, доц. Пламен Недев 

д.м.н. отговаря на всички качествени и количествени показатели за заемане 

на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 

медицина и научна специалност „ото-рино-ларингология”. 

Убедено препоръчвам на Научното жури да гласува „за“ избора на доцент 

Пламен Недев за заемане на академичнната длъжност „професор“ в област на 

висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално 

направление, професионално направление 7.1. Медицина, научна 

специалност „Оториноларингология” шифър 03.01.35. 

 

20.11. 2015 година                                                                     

гр. София      /проф. д-р Д.. Попова, д.м.н./ 

 

 


