
      До:  Председателя на Научното жури 

при Медицински университет - Варна 

       

   

     С Т А Н О В И Щ Е  
  

  Относно: Обявен конкурс за заемане на Академична длъжност „професор“ , 

област висше образование 7. “Здравеопазване и спорт“ по професионалното направление 

7.1. „Медицина“ и научна специалност „гръдна хирургия“ за нуждите на Катедрата по 

хирургически болести при Mедицински университет - 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 АС на МУ - Варна и Заповед на Ректора на МУ - Варна 

конкурсът за АД „професор“ по гръдна хирургия е обявен в Д В – бр. 36 / 16.04.2013г.  

С решение на Председателя на НЖ и Заповед на Ректора на МУ-Варна (№ РД-

109-188/19.06.2013)  съм определен да изготвя становище. 

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

доц. д-р Радослав Стоянов Радев, д.м.  

Получих от доц. д-р Р. Радев 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: 

Доц. д-р Радослав Радев е роден на 12.07.1953 г. в гр. Бяла.  

Завършва медицина във Медицинска академия - София през 1979 г.  

Професионалната му кариера започва през същата година, като ординатор в 

хирургичното отделение на ОРБ гр. Толбухин. 

1983 - асистент в Клиника по сърдечно-съдова хирургия, МУ - Варна.  

1986 - ст. асистент, а от 1986 - главен асистент в Клиника по Гръдна хирургия. 
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2000   - получава образователната и научна степен „доктор“ 

2004   - избран за доцент по обща хирургия. 

  Придобити специалности по: 

• обща хирургия – 1986 год. 

• гръдна хирургия – 2001 год. 

Доц. д-р Радослав Радев е член на: 

- Българското хирургическо дружество.  

- СУБ – клон Варна. 

- БАГССХ (Българска асоциация по гръдна, сърдечна и съдова хирургия).  

- European Society of Thoracic Surgeons (Европейска Асоциация по Гръдна хирургия).  

- Член на Редакционната колегия на сп. „Сърце –Бял дроб”, Варна. 

Владее немски и руски езици. 

 

Оценка на количествените и качествените научни показатели: 

Наукометрични показатели: 

• Дисертационен труд       -   1 

• Хабилитационен труд      -   1 

• Участия в монографии, учебници, наръчници   - 13 

• Публикации в български списания и научни сборници  - 32 

• Публикации в чуждестранни списания    - 13 

• Участия с доклади на научни форуми в България  - 41 

• Участие с доклади в научни форуми в чужбина   - 20 

      т.е. общо  121  научни труда.  

 

Доц Радев е защитил дисертация за присъждане на ОНС „доктор“ на тема 

„Торакоскопия в спешната и неотложна гръдна хирургия“ през 2000 год. 

Хабилитационният труд „Инвазивни методи в гръдната хирургия“ е написан 

според съвременните изисквания и отговаря на всички наукометрични критерии, упоменати 

в Правилника за академично развитие на Медицински университет – Варна.  

Основната цел на монографичния труд е запознаване с принципите на организация, 

показания, възможности и техника на изпълнение на инвазивните методи за диагностика в 

съвременната гръдна хирургия и пулмология. Особено ценно е, че в нея са представени и 

възможните трудности и евентуални усложнения, както и начините за предотвратяването и 
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лечението им. Силно впечатление прави и богатото онагледяване на подробно описаните 

оперативни интервенции, което ги прави по-лесно разбираеми от млади лекари и 

специализанти. 

Хабилитационния труд е написан на 180 страници, от които 11 страници 

библиографска справка, представена от 143 автора, 13 от които са на кирилица.  

Хабилитационният труд е рецензиран от признати и ерудирани учени с национално 

значение в областите на хирургията и спешната медицина.   

 

От реалните 58 публикации: - първи автор  - 13 (22,4%) 

     - втори автор  - 38 (65,5%) 

     - трети и пореден -   7 (12,1%) 

Резултатите от научно-изследователската дейност на кандидата са докладвани на  

престижни научни форуми в България и в чужбина. 

 

Цитираност: 

По данни на Централната медицинска библиотека и библиотеката на МУ-Варна 

в базата данни Scopus и Web of Knowledge и Google Scholar  са открити общо 27 

цитации, от които 12 от български автори и 15 в чуждестранна  медицинска литература, 

включително и в престижни научни издания, като учебникът по гръдна хирургия 

“Piarson’s Thoracic and Esophageal Surgery”.  

 

Импакт фактор: 

Общият импакт-фактор на доц. д-р Р. Радев, съгласно представената справка от 

библиотеката, въз основа на база данните от Journal Citation Reports  и в базата SCOPUS 

е 8, 477. 

 

Представената научна продукция е абсолютно достатъчна по обем за участие в 

конкурса (дори надвишава количествените критерии приети във МУ- Варна).  

Научната продукция на доц. Р. Радев е разнообразна. Това се дължи и на 

неговият професионален опит - той работи хирургия повече от 30 години. Целият му 

хирургически стаж е в голямо лечебно заведение, в което се обучават студенти, 

докторанти и лекари-специализанти. Доц. Радев е изграден планов и спешен хирург и 

научните му интереси са разнообразни - в плановата и спешна хирургия. 
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 Основните научни направления, по които доц. Радев има разработки са в 

областта на гръдната хирургия: 

 Диагностика и лечение на гръдните травми. 

 Диагностика и лечение на спонтанния пневмоторакс. 

 Ендоскопска анатомия на плевралната кухина и 3D торакоскопия. 

 Заболявания на белия дроб и плеврата. 

 Хирургия на щитовидната жлеза. 

 

4. Учебно-преподавателска дейност: 

Учебната натовареност на доц. д-р Р. Радев е представена за 3 последователни 

учебни години: 

• 2009/2010  - аудиторна заетост  - 106 часа 

• 2010/2011  - аудиторна заетост  - 117 часа 

• 2011/2012 - аудиторна заетост  -   90 часа 

т.е. за последните 3 г. аудиторната му учебната натовареност възлиза на 313 

учебни часа и е напълно достатъчна в контекста на участието му в настоящия конкурс.  

 

Доц. Р. Радев изнася лекции и води семинари и упражнения със студенти 

медици, специализанти и докторанти.  Провежда изпити за признаване на специалности 

по гръдна хирургия. Освен това обучава специализанти, разработва учебни планове и 

програми. Участва в академични, научни и учебни съвети, оказва методична помощ 

като Републикански консултант по гръдна хирургия на периферни лечебни заведения. 

Доц. д-р Р. Радев е научен ръководител на 5 докторанти в Катедрата по 

хирургически болести, от които двама успешно защитили и получили ОНС „доктор“  

Участвал е в състава на Научни журита за присъждане на ОНС „доктор“ и АД – 

„доцент“ по обща и гръдна хирургия. 

 

5. Заключение: 

Доц. д-р Радослав Ст. Радев, д.м. е известен наш хирург, с натрупан голям опит в 

плановата и спешна хирургия. От научните му трудове се извеждат приноси на базата 

на проучен дългогодишен материал от диагностицирани и лекувани пациенти, 

въведени оперaтивни методики, разработени алгоритми за диагностика и  терапевтично 

поведение. Той притежава опит в управление на медицинската дейност,  има завършен 

курс по мениджмънт в здравеопазването. 
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Всички посочени факти от професионалната биография, научната продукция, 

диагностично-лечебната и учебно-преподавателска дейност на доц. д-р Радослав Ст. 

Радев, 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 „Професор по хирургия” към МУ – 

Варна. 

 

24.06.2013 г.      С уважение: 

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