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До  

     Председателя на научното жури, 

     определено със Заповед № Р-109-265/ 15.05.2018  

     на Ректора на МУ - Варна  

 

 

СТАНОВИЩЕ  

 

От доц. д-р Петко Лисаев, дм 

Ръководител на катедра по „Обща медицина, съдебна медицина и деонтология” 

МедицинскиУниверситет – гр. Плевен. 

 

 

Относно: конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент” в област на 

висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. 

Медицина по научна специалност „Съдебна медицина” към Медицински факултет.  

Конкурсът е обявен в Държавен вестник (ДВ, бр. 24 от 16.03.2018 г.).  

 

Единствен кандидат в конкурса е д-р Вилиам Викторов Доков, дм 

 

Кратки биографични данни 

Д-р Вилиам Доков завършва медицина във ВМИ – Варна през 1982 г.  

От 1983 г. е избран за асистент в Катедра по съдебна медицина във ВМИ – 

Варна.  

Придобива Специалност „Съдебна медицина“ през 1986 г. и е назначен за 

старши асистент.  

От 1989 г.  и до момента е главен асистент.  

От 2017 г. е Ръководител на УС по съдебна медицина и деонтология МУ-Варна.  

Д-р Вилиам Доков е бил председател на Българския институт по съдебна 

медицина и е член на Българското дружество по съдебна медицина, Българското 

антропологично дружество (БАД), Български лекарски съюз, Европейско 

антропологично дружество (ЕАА) и The Balkan Academy of Forensic Sciences. 

 

Владее отлично руски и чешки език, както и английски на добро ниво. 

 

         Съгласно изискванията за заемане на академични длъжности в МУ-Варна 

посочени в  Раздел III „Заемане на академична длъжност „доцент“ в МУ-Варна и 

„Приложение № 1” от Правилника за развитието на академичния състав на МУ-Варна 

кандидата следва да има: 

 

1. Придобита ОНС „Доктор”. През 2015 г. д-р Доков е защитил дисертационен 

труд „Възможности за въвеждане на обективни критерии за определяне на „опасността 

за живота“ при медико-биологичната квалификация на телесни повреди“ по научната 

специалност „Съдебна медицина“. 
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2. Да има публикуван монографичен/хабилинтационен труд. За конкурса е 

представена монография - „Съдебномедицински аспекти на травматизма от 

електрически ток и електромагнитни вълни “, изд. Медицински университет-Варна, 

2017 г., 175 стр.,. както и глава глава от международна монография „Epidemiology and 

Diagnostic Problems of Electrical Injury in Forensic Medicine. Chapterin Forensic Medicine 

– from old problems to new challenges, Edited by Duarte Nuno Vieira. Intech 2011; pp 121-

136. Представено е и едно учебно помагало (в съавторство) „Практикум по съдебна 

медицина“, Медицина и физкултура. София, 2011 г.  

 

3. Да има представени поне 25 оригинални научноизследователски трудове.  
Д-р  Доков участва в конкурса с 50 научни публикации, от които: 

- 11 статии в международни списания с импакт фактор (IF) 

- 7  разширени резюмета в международни издания с IF 

- 26 статии в български научни списания 

- 6 пълнотекстови доклада в сборници в България 

- 60 резюмета, публикувани в сборници от международни  и национални научни 

форуми, от които 17 в чужбина 

 

Представените публикации са групирани  в следните направления: 

1. Съдебномедицински и епидемиологични аспекти на електротравматизма 

2. Телесни повреди   

3. Съдебномедицинска деонтология 

4. Съдебномедицинска идентификация 

5. Морфологични проучвания на епифизa 

6. Съдебномедицинска казуистика, скоропостижна смърт 

7. Ранева балистика 

 

      В 17 от научните публикации д-р Доков е самостоятелен автор, в 16 – първи 

автор (66 %).  

Публикациите му имат приносен характер с теоретично и практическо значение. 

За актуалността на разработките сочи факта, че част от тях имат 78 цитирания в 

различни международни списания.  

Общият импакт фактор (IF) от публикационната му активност е 21,778. 

 

     Д-р Доков има участие в международен изследователски проект в периода 2009-

2012г: в състава на международна  работна група под патронажа на Европейската 

Академия по съдебна медицина изработила „Европейски препоръки за съдебно-

медицински методи за установяване и критерии за оценка на случаи на потенциална 

медицинска и юридическа отговорност“.  (Malpractice and medicalliability. European 

Guidelines on Methods of Ascertainment and Criteria of Evaluation – Santo Davide Ferrara & 

Eric Baccino & Thomas Bajanowski & Rafael Boscolo-Berto & Maria Castellano & Ricardo 

De Angel & Alvydas Pauliukevičius & Pietrantonio Ricci & Peter Vanezis & Duarte Nuno 

Vieira & Guido Viel & Enrique Villanueva & The EALM Working Group on Medical 

Malpractice). 

Д-р Доков е член на международния екип на редколегията на научното списание 

„Indian Journal of Forensic Medicine&Toxicology“. 

 

 




