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      До:  Отдел НДКР при МУ – Варна 

       

   

     С Т А Н О В И Щ Е 

  

  от проф. д-р Росен  Евгениев  Маджов, д.м.н. 

  Ръководител Катедра по хирургически болести, М У – Варна  

Началник Втора клиника по хирургия, УМБАЛ „Св. Марина” – Варна 

 

Относно: Обявен конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”, в 

област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 

7.1. Медицина и научна специалност „Пластично-реконструктивна и естетична 

хирургия“ за нуждите на УНС „Гръдна хирургия“, Катедра по хирургически болести, 

Факултет „Медицина“ при МУ – Варна.    

   

Сведения за процедурата: 

След решение на ФС и АС на МУ - Варна и Заповед на Ректора на МУ - Варна 

конкурсът за АД „доцент“ по „Пластично-реконструктивна и естетична хирургия“ е 

обявен в ДВ – бр. 23 / 27.03.2015 г.  

С решение на Председателя на НЖ и заповед на Ректора на МУ – Варна            

(Р-109-212 / 17.06.2015 г.) съм определен да изготвя становище. 

 За участие в конкурса са подадени документите само на един кандидат –                    

д-р Йоланда Константинова Папазова/Заякова, д.м. Получих от научния отдел всички 

материали, необходими за изготвяне на настоящото становище.  

Становището ми е съобразено със Закона за развитието на академичния състав в 

Р. България (ЗРАСРБ), Правилника за приложението му и Правилника на МУ - Варна. 

 

Професионални данни на кандидата: 

Д-р Йоланда Конст. Папазова/Заякова е родена на 16.11.1960 г. в гр. Варна.   

Завършва медицина в МУ - Варна през 1984 г.  

1984/88 - ординатор-хирург в Районна болница Балчик. 

1988/2000 - ординатор в отделение по изгаряне и пластично-възстановителна 

хирургия. 

1992  - специалност по хирургия 
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2001  - специалност по пластична хирургия 

2000  - началник отд. по изгаряне и пластично-възстановителна хирургия 

2012 - защитава дисертация за придобиване на ОНС „доктор“   

(Диплома № Б - 000005/21.09.2012 г.). 

Д-р Йоланда Папазова/Заякова е член на:  

- Българско научно дружество по изгаряния и пластична хирургия от 1988 г. 

- Българска асоциация по пластично-възстановителна и естетична хирургия от 2001 г. 

- Balkan Association Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery (BAPRAS) от 1999 г. 

- European Burns Association (EBA) от 1990 г. 

- European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery (ESPRAS) от 1990 г. 

- International Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery (IPRAS). 

- International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) от 2004г. Национален секретар 

за България от 2012 г. 

- European Association of Societies of Aesthetic Plastic Surgery (EASAPS) от 2008г.  

   

Оценка на количествените и качествените научни показатели: 

Наукометрични показатели: 

 Дисертационен труд       -     1 

 Монографии        -     2 

 Публикации в български списания и научни сборници  -   29 

  Публикации в чужди списания и научни сборници  -     3 

 Участия в научни форуми      -   23 

          

Д-р Йоланда Папазова/Заякова  е защитила дисертация за присъждане на ОНС 

„доктор“ на тема „Аугментационна мамапластика при асиметричен бюст“ в София 

през 2012 г.  

Хабилитационния труд на д-р Папазова/Заякова е „Птоза при хипотрофичен и 

нормотрофичен бюст“ Информираност на пациента, предоперативен анализ, хирур-

гични техники за корекция.  

Хабилитационният труд съдържа 214 страници. Цитирани са 226 автори, 3 на 

кирилица и 223 на латиница. Съдържа седем основни раздела – исторически данни , 

хирургична анатомия, класификация, морфологични промени, информираност на 

пациента, предоперативен анализ и хирургични техники.  
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Монографията засяга един актуален и не лесен за решаване проблем в 

естетичната хирургия на гърдата, за който липсва регионална литература. 

Хабилитационния труд е рецензиран от доц. Тепавичарова и проф. Радев. 

 

От представените за участие в конкурса реални 35 публикации                      

 д-р Папазова/Заякова е: 

 - първи/самостоятелен автор -   30 (85,7%) 

- втори автор    -     5 (14,3%) 

 

Резултатите от научно-изследователската дейност на кандидата са докладвани на  

престижни научни форуми в България и в чужбина, оценени по достойство. От 

изнесените доклади 23 са с публикувани резюмета в научни списания и сборници, от 

които 19 в чужбина. 

Научните изследвания покриват научна проблематика в областта на пластичната 

хирургия. В научно-изследователската и приложна дейност могат да се откроят три 

основни тематични направления, които отразяват натрупания в годините научно-

теоретичен и научно-практически опит на авторката като пластичен хирург: 

- Изгаряния. 

- Реконструктивни методи за покриване на дефекти в областта на главата, тялото 

и крайниците. Техники за подготовка на раните за оперативно лечение. 

- Естетични корекции: планиране, техники, удовлетвореност на пациента. 

Епидемиология на асиметриите на гърдите. 

 

Цитираност: 

По данни на ЦМБ София и Справка от библиотеката при МУ – Варна в база 

данни Scopus,  Web of Knowledge и други чужди бази са открити общо 8 цитации на 

трудове на д-р Йоланда Папазова/Заякова.  

Издирени са и три цитации от български автори. 

 

Импакт фактор: 

Общият импакт-фактор на д-р Йоланда Папазова/Заякова, съгласно пред-

ставената справка от библиотеката на МУ - Варна, въз основа на база данните от Journal 

Citation Reports  и в базата SCOPUS от публикации в чуждестранни списания е 1, 836.  
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Учебно-преподавателска дейност: 

 

Съгласно предоставената справка от МУ – Варна д-р Йоланда Папазова е била 

хоноруван преподавател към Катедрата по обща и оперативна хирургия и Медицински 

колеж – Варна за учебните 2008/09, 2012/2013, 2013/2014 и 2014/2015 години. 

 

Заключение: 

 

Д-р Йоланда Папазова/Заякова, д.м. е с натрупан голям опит в плановата и 

спешната пластично-реконструктивна и естетична хирургия. От научните и трудове се 

извеждат важни практически и научни приноси на базата на проучен дългогодишен 

материал от диагностицирани и лекувани лично от нея пациенти.  

Тя притежава опит в управлението на медицинската дейност. Има  

специализанти, които работят под нейно ръководство. 

Всички посочени факти от професионалната биография, научната продукция, 

диагностично-лечебната и учебно-преподавателска дейност на д-р Йоланда 

Папазова/Заякова, д.м., изцяло съответстващи на законовите изисквания в ЗРАСРБ, 

Правилника за приложението му, както и Правилника на МУ – Варна, ми дават 

достатъчно категорично основание да препоръчам на Научното жури да гласува 

положително и да и бъде присъдена Академичната длъжност „доцент” за нуждите на 

УНС по „Гръдна хирургия“, Катедра по хирургически болести към Факултета по 

Медицина при МУ – Варна. 

 

04.08.2015 г.      С уважение: 

гр. Варна       проф. д-р Р. Маджов, д.м.н. 


