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Председател на научно жури  
Медицински университет – Варна 
ул. Проф. М. Дринов №55 
9002 Варна 
Заповед № Р – 109-265/ 15.05.2018 г. на Ректора на МУ – Варна 
         
Уважаеми Господин Председател, 
 
Автор на становище: проф. д-р Антон Божидаров Тончев, д.м.н. 
Научна специалност Анатомия и клетъчна биология 
Кат. „Анатомия и клетъчна биология”, Медицински Университет – Варна 
Ул. „Марин Дринов“ 55, 9002 – гр. Варна 
Ел. поща: anton.tonchev@mu-varna.bg 
Тел: +359 52 677082 

 
Възложено ми е да изготвя становище по конкурс за заемане на академична 

длъжност „Доцент“, научна специалност Съдебна медицина, обявен за 

нуждите на МУ-Варна, кат. „Обща и клинична патология, съдебна медицина и 

деонтология“ в ДВ, бр. 24 от 16.03.2018 г. 

 

По конкурса ми бяха предоставени документи на следните кандидати: 

1. Д-р Вилиам Викторов Доков, д.м. 
 

1. Анализ на кариерния профил на кандидата 

Кандидатът е представил пълен комплект от административни документи, 

според изискванията на Закона за развитието на академичния състав в 

Република България (ЗРАСРБ) и Правилника за развитието на академичния 

състав на МУ-Варна. 

 Тези документи са както следва: 

1. Заявление до Ректора на МУ-Варна  

2. Творческа автобиография 

3. Диплома за завършено висше образование. 

4. Диплома за призната специалност 

5. Диплома за придобита ОНС „доктор” 

6. Удостоверение за стаж по специалността 

7.  Удостоверение за преподавателски стаж. 
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8. Академична справка за учебната натовареност на кандидата за 

последните 5 академични години. 

9. Справка за учебна натовареност; 

10. Монографичен труд; 

11. Списък на научните публикации; 

12. Копие от научните публикации 

13. Резюмета на научните трудове; 

14. Списък с участия в национални и международни научни прояви, 

участия в проекти; 

15. Копия от програми или сертификати, удостоверяващи участието в 

научните форуми; 

16. Справка за приносите на научните трудове; 

17. Медицинско свидетелство; 

18. Свидетелство за съдимост; 

19. Резюме на монографичния труд на български и английски език 

20. Декларация за достоверност на представените документи; 

21. Доказателство за регистрация в Google Scholar и Research Gate; 

22. Справка за импакт фактор, издадена от библиотеката на МУ – Варна; 

23. Справка за цитирания, издадена от библиотеката на МУ – Варна; 

 

Анализът на предоставената документация в тази и част показва, че д-р 

Вилиям Доков отговаря на условията за завършено висше образование по 

медицина, притежава диплома за успешно положена специалност по 

"Съдебна медицина" с необходимия трудов стаж по тази специалност. 

Кандидатът притежава научно-образователната степен „Доктор“. За 

отбелязване е, че кандидатът има 35-годишен педагогически опит като 

преподавател и е преминал последователно степените на асистент, старши 

асистент, а в момента е главен асистент. От приложената справка за учебна 

натовареност за последните пет академични години става ясно, че 

кандидатът има натовареност, съответстваща на неговата позиция.   

 

 

2. Общо описание на представените по конкурса документи 
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Представените от кандидата данни са достатъчно подробни, за да се 

извърши цялостна оценка върху тях. 

 
 

3. Оценка на научните трудове на кандидата за цялостното академично 

развитие 

 

 Обща характеристика на научната продукция и публикационна 

активност 

Д-р Доков представя 54 заглавия, подредени по категории както следва: 2 

монографии, едната от които е хабилитационен труд, 11 пълнотекстови 

публикацци в международни списания, 26 други реално отпечатани в пълен 

текст публикации в български научни издания,1 учебно помагало и 5 

публикации в сборници в България.  

 

 Научна тематика на публикациите на кандидата 

Изследванията на д-р Доков са основно в областите теория и практика на 

съдебно-медицинската експертиза, телесни повреди, съдебно-медицинска 

деонтология, съдебно-медицинска идентификация, ранева балистика, 

транспортен травматизъм. Приносите му са както с оригинален, така и с 

научно-приложен характер. 

 
 Участие в изпълнение и ръководство на проекти 

Д-р  Доков е участвал в 1 международен научен проект (Malpractice and 

medical liability. European Guidelineson Methods of Ascertainment and Criteria of 

Evaluation; Int J Legal Med (2013) 127:545–557). 

 

 Допълнителни показатели 

  
Резюме на научната продукция на кандидата: 

 

Критерий 
Мин. 

изискван
е 

д-р Доков 

Публикации 25 54 
- в реферирани списания - 8 
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- в списания с Impact 
Factor 

- 4 

Участия в научни проекти 
с доказателствен 
материал 

да да 

Представена справка за 
приносите на науч. 
трудове 

да да 

  
4. Оценка на монографичен труд или равностойни публикации 

Критерий 
Мин. 

изискване 
д-р Доков 

Монографичен труд  1 1 

- в издания с IF 3 4 

 

5. Цитиране и IF на публикациите на кандидатите 

Представените от кандидата документи показват следното: 

Критерий 
Мин. 

изискване
д-р Доков 

Справка за цитиранията с 
доказателствен материал 

- 78 

Справка за Impact Factor (IF) 
с доказателствен материал 

- 21.7 

Резюмета на научните 
трудове в PDF на е-носител 

да да 

 
6. Критични бележки и препоръки 

Нямам критични бележки по представените документи. 

 

7. Обща оценка за съответствие с мин. изискуеми критерии 

Данните на д-р Вилиям Доков са резюмирани в горепосочените таблици. 

Д-р Доков покрива и надхвърля минималните критерии за заемане на 

академична длъжност „Доцент“. 

 
9. Заключение относно съответствие на мин. изискуеми критерии за 

академичната длъжност „ДОЦЕНТ” според Правилника за развитие на 

академичния състав на МУ-Варна  

След като се запознах подробно с предоставената ми документация и 

направих цялостна оценка на научно-изследователската и учебно-
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преподавателската дейност на участника в конкурса за заемане на 

академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност Съдебна 

медицина считам, че кандидатът д-р Вилиям Викторов Доков, д.м. 

ОТГОВАРЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА на ЗРАСРБ и Регламента за заемане на 

академична длъжност „Доцент“ от правилника на МУ-Варна. 

 

10. Предложение за класиране/заемане на длъжността „ДОЦЕНТ” според 

Правилника за развитие на академичния състав на МУ-Варна 

Като се има пред вид съответствието на кандидата към задължителните 

наукометрични критерии в качествено и количествено отношение според 

изискванията на ЗРАСРБ и Регламента за заемане на академична длъжност 

„Доцент“ от ПЗРАС на МУ-Варна напълно убедено давам своята положителна 

оценка и предлагам на останалите членове на почитамото Научно Жури да 

гласуват за присъждане на АД „Доцент“ на д-р Вилиам Викторов Доков, д.м. 

Гласувам д-р Доков да бъде предложен пред Научния съвет за избор и пред 

Академичния съвет на МУ – Варна за утвърждаване за заемане на 

академичната длъжност „Доцент“ по Съдебна медицина за нуждите на 

катедрата по Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология, 

Медицински Университет - Варна. 

 

14.06.2018 г.     Изготвил становището: ………………………… 

МУ - Варна    (проф. д-р Антон Божидаров Тончев, д.м.н.) 

 
Становището е съставено в съответствие с 

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

длъжност „доцент”, Правилник за развитие на академичния 
състав  и „Критерии за оценка” в МУ-Варна. 

 


