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      До:  Председателя на Научното жури 

при Медицински университет - Варна 

       

   

     С Т А Н О В И Щ Е 

  

 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 „Сърдечно-съдова хирургия“ за нуждите на 

УНС „Съдова Хирургия“, Катедра по хирургически болести, Факултет „Медицина“ при 

МУ – Варна и Отделение по Кардиохирургия към  УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна.    

 

  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 

 

 

Сведения за процедурата: 

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

конкурсът за АД „доцент“ по „Сърдечно-съдова хирургия“ е обявен в ДВ – бр. 16 / 

25.02.2014 г.  

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

(Р-109-87 / 14.05.2014 г.) съм определен да изготвя становище. 

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

д-р Пламен Георгиев Панайотов, д.м.  

Получих от д-р П. Панайотов и 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 Пламен Георгиев Панайотов е роден на 05.06.1958 г. в гр. Пловдив   

Завършва медицина в МА - София през 1984 г.  

1984/85 - интернатура по хирургия ВМА София. 

1985/89 - лекар гр. Стара загора 

1991/99 - клиника по сърдечна хирургия, болница Лозенец 

1993  - специалност по хирургия 

2000  - специалност по кардиохирургия 

2000/01 - кардиохирургично отд. при Кардиологична болница, Истанбул 

2002/05 - клиника по сърдечна и гръдна хирургия, Кувейт 

2005  - отделение по кардиохирургия, УМБАЛ „Св. Марина“ 

2013  - защитава дисертация за придобиване на ОНС „доктор“   

(Диплома № 053/21.12.2013 г.). 

2009  - здравен мениджмънт при МУ - Варна    



2 

 

  Оценка на количествените и качествените научни показатели: 

 

Наукометрични показатели: 

 Дисертационен труд       -     1 

 Учебници и учебни ръководства     -     1 

 Публикации в български списания и научни сборници  -   20 

 Публикации в чуждестранни списания    -     6 

 Участия с доклади на научни форуми в България  -   33 

 Участие с доклади в научни форуми в чужбина   -     9 

      т.е. общо  70  научни труда.  

    

Д-р Пламен Панайотов  е защитил дисертация за присъждане на ОНС „доктор“ на тема 

„ Съвременни методи за диагностика и оперативно лечение на значимата хронична 

исхемична митрална регургитация (изследване на влиянието на пластиката на 

митралната клапа върху обратното ремоделиране на левите сърдечни кухини) 2013 г.  

 

От представените за участие в конкурса реални 27 публикации: 

 - първи/самостоятелен автор -   8 (29,6%) 

- втори автор    -   2 (  7,4%) 

- трети и пореден   - 17 (63,0%) 

 

Резултатите от научно-изследователската дейност на кандидата са докладвани на  

престижни научни форуми в България и в чужбина, оценени по достойство, за което 

свидетелстват многобройните награди и цитирания от водещи автори и школи. 

От изнесените доклади 19 са с публикувани резюмета, от които 5 са в 

реферирани международни списания с импакт фактор. Кандидатът е първи автор в 8 от 

публикуваните резюмета, втори - в 4, трети и пореден - в 7. 

 

Цитираност: 

По данни на Справката от библиотеката на МУ- Варна в базата данни Scopus и 

Web of Knowledge и Google Scholar  са открити общо 18 цитации в чужди източници.   

По данни на ЦМБ София в база данни Scopus  са открити 12 цитации, а в Web of 

Knowledge – 7. В други чужди бази са открити 3 цитации. 

 

Импакт фактор: 

Общият импакт-фактор на д-р Пламен Панайотов, съгласно представената 

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 25, 305.  

Това е една впечатляваща цифра, която сама по себе си говори за високата 

научна стойност на цялостната творческа и научно-изследователска дейност на д-р П. 

Панайотов. 

Представената научна продукция е абсолютно достатъчна по обем и 

качество за участие в конкурса и положителна оценка, съответстваща на 

критериите заложени в Правилника на МУ - Варна.  
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По-важни приноси в цялостната дейност на д-р П. Панайотов 

 

 Създаване на алгоритъм за подход към оперативното лечение на пациенти с 

исхемична митрална регургитация. 

 Детайлно е проучена клиничната и ехокардиографска на ИМР, промяната в 

полуколичествените и количествени критерии за степента на ИМР след 

операция в сравнение с предоперативните стойности. 

 Въвеждане на допълнителен метод за оценка на влиянието на митралната 

регургитация върху кръвообръщението – показателят „модифицирана фракция 

на изтласкване“. Информативността е доказана чрез резултатите от 

статистически тестове преди и след оперативното лечение. 

 За първи път у нас е въведена министернотомията, като оперативен достъп за 

аортно клапно протезиране. 

 За първи път у нас е направено сравнение за ефектите на оперативния достъп до 

митралната клапа – през междупредсърдната бразда или през междупредсърдния 

септум по отношение на следоперативните ритъмни и проводни нарушения. 

 За първи път у нас е направена оценка на обратното ремоделиране на левите 

сърдечни кухини, след оперативно лечение на пациенти със значима хронична 

ИМР, като се намира разлика в полза на пациентите с комбинирана операция. 

 

Учебно-преподавателска дейност: 

 

Учебната натовареност на д-р Пламен Панайтов,  съгласно предоставената 

справка от МУ – Варна, за последователни учебни години 2010 – 2013 г. е както следва: 

- 2011/2012  - 136 уч. часа 

- 2012/2013  - 146 уч. часа 

- 2013/2014  - 146 уч. часа 

т.е. общо - 428 ч. 

 

Тя включва:  

 Лекции и упражнения на студенти по медицина. 

 Обучение на стажант-лекари. 

 Активно участие в тематични, основни и специализирани курсове на 

специализанти по сърдечно-съдова хирургия. 

 Обучение на специализанти. 

 Участие в академични, научни и учебни съвети и оказване методична помощ на 

колеги от периферни лечебни заведения. 

 

т.е. за последните 3 години учебно-преподавателската му дейност е напълно 

достатъчна в контекста на участието му в настоящия конкурс.  
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Заключение: 

 

Д-р Пламен Панайотов, д.м. е известен наш кардиохирург, с натрупан голям 

опит в плановата и спешната сърдечно-съдова хирургия. От научните му трудове се 

извеждат важни практически и научни приноси на базата на проучен дългогодишен 

материал от диагностицирани и лекувани лично от него пациенти, въведени оперaтивни 

методики, разработени алгоритми за диагностика и  терапевтично поведение.  

Той притежава опит в управлението на медицинската дейност. Има много 

специализанти, които работят под негово ръководство. 

Всички посочени факти от професионалната биография, научната продукция, 

диагностично-лечебната и учебно-преподавателска дейност на д-р Пламен Панайотов, 

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 му бъде присъдена Академичната длъжност „доцент” за нуждите на УНС по 

Сърдечно-съдова хирургия при Катедрата по хирургически болести към МУ – Варна. 

 

 

 

10.06.2014 г.      С уважение: 

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


