
РЕЦЕНЗИЯ 

от Проф. д-р Светослав Калчев Калевски, д.м.н. 
Началник клиника по неврохирургия - МБАЛ „Св. Анна - Варна" 

Относно: Обявен конкурс за академична длъжност,Доцент" по 
научна специалност „Неврохирургия" (функционална неврохирургия), 

професионално направление 7.1. Медицина, в област на висшето 
образование 7. Здравеопазване и спорт за нуждите на Клиника по 

Неврохирургия на УМБАЛ "Св Иван Рилски"- София, обявен в ДВ бр. 
18/27.02.2018 

В конкурса участва един кандидат - Д-р Красимир Цветков 
Минкин, дм 

Със заповед № 111/03 04 2018 на Изпълнителния Директор на 
УМБАЛ "Св. Иван Рилски"- София съм определен за член на Научното 
жури на провеждания конкурс. На първото заседание на научното жури, 
съм определен да изготвя рецензия. 

Всички необходими документи са изготвени от кандидата и са ми 
предоставени на електронен и хартиен носител, като са спазени 
изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република 
България (ЗРАСРБ), Правилника към него и Правилника за развитието на 
академичния състав на УМБАЛ „Св. Иван Рилски" ЕАД. 

За конкурса Д-р Минкин е представил списъци на научните си 
трудове, участия с доклади на научни прояви у нас и в чужбина, справки за 
учебна натовареност, цитирания и приноси, дипломи, удостоверения и др. 

Кратки биографични данни 

Д-р Красимир Цветков Минкин, дм е роден на 23 01 1978 г. в гр. 
София. През 1996 завършва средното си образование в 9-та Френска 
езикова гимназия в гр. София. През 2002 г. завършва медицина в 
Медицински Университет гр. София и придобива квалификацията 
„Магистър" по медицина. От 2002 до 2007 г. провежда специализация по 
неврохирургия в УМБАЛ „Александровска" и УМБАЛ „Св. Иван Рилски" 
София. От 01 06 2008 г. има призната специалност по „Неврохирургия", за 
която представя съответното свидетелство. През 2010 г. защитава 
дисертационен труд на тема „Възможности за хирургично лечение на 
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пациенти със симптоматична фармакорезистентна епилепсия" и придобива 
образователната и научна степен „Доктор", което е удостоверено със 
съответната диплома на ВАК от 19 04 2010 г. От 2008 г. до момента работи 
като неврохирург в Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Св. Иван 
Рилски" - София, последователно като „Асистент" и „Главен асистент". 
Основните дейности, които Д-р Минкин развива в клиниката са от 
областите на невроонкологията и функционалната неврохирургия. Провел 
е множество дългосрочни и краткосрочни квалификации във водещи 
европейски и световни неврохирургични клиники във Франция, Италия, 
Германия, Англия, Дания, Швейцария, Холандия, Япония и др., 
специализирани в хирургията на епилепсиите и функционалната 
неврохирургия. Цялостното обучение и квалификация на Д-р Минкин 
през годините му е позволило да се превърнне във водещ и уважаван 
специалист по функционална неврохирургия в България. 

Д-р Минкин отлично владее писмено и говоримо френски и 
английски езици. Той е един от малкото неврохирурзи в България, които 
отлично владеят и имат техническите умения и компетенции за работа с 
компютри със специфично оборудване и софтуер за програми за 
невроизобразяване в областта на функционалната неврохирургия и 
радиохирургията. Д-р Минкин притежава и организационни умения и 
компетенции, изразяващи се в ръководството на 3 научни проекта на МУ -
София, касаещи изследването и лечението на пациенти с епилепсия и 
абнормни движения. 

Членува в - БДНХ, БЛС и др. 

Оценка на научно-изследователската дейност 

За конкурса Д-р Минкин се представя със 67 научни публикации в 
международни и български научни списания и доклади на наши и 
международни конгреси и конференции, което далече надхвърля 
минималните изисквания за публикационна активност при заемане на 
научната длъжност „Доцент". От тях 9 са в реферирани научни списания с 
висок импакт фактор, като в 4 от тях кандидатът е първи автор. 
Представини за рецензиране са и 3 публикации в чужди научни списания. 
Общият импакт фактор на Д-р Минкин е (22, 392), който е сериозен 
атестат за качеството на научната продукция на кандидата. В 
представените научни изследвания Д-р Минкин е първи автор на 
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26(38,8%), втори автор на 6(8,9%), трети автор на 9(13,5%), четвърти и 
повече на 26(38,8%), което показва сериозните възможности на кандидата 
да ръководи и работи в научно-изследователски колективи. 

Според приложена справка на Централна медицинска библиотека на 
МУ София са открити общо 135 положителни цитирания на научните му 
трудове, от които 93 са в чужди и 42 в български публикации. 

При прегледа и анализа на представените трудове разпределението 
им в наукометричен аспект е както следва: 

• Дисертационен труд - 1 
• Публикации в международни научни списания - 12 
• Реални публикации в български научни списания и сборници и — 55 

В приложената справка за приносния характер на трудовете 
на Д-р Минкин са формулирани 3 основни научни направления -
хирургично лечение на пациенти с фармакорезистентна епилепсия, 
функционална неврохирургия и невроонкология. Извън тези основни 
направления кандидатът участва като съавтор в разработването и на други 
неврохирургични научни теми, като хирургично и радиохирургично 
лечение на съдови малформации, хидроцефалия при нормално налягане и 
детска неврохирургия. 

I. Хирургичното лечение на пациенти с епилепсия: 

Научните приноси на кандидата в това направление се съдържат в 
дисертационния му труд от 2009 г. и редица научни публикации в наши и 
международни научни списания. Авторът има общо 19 публикации на тази 
тема, в които е и първи автор. Публикации №№ (1-1,4, II-1) са съществен 
принос извън рамките на България. Първите две публикации развиват 
разбирането за епилептогенезата при глионевроналните тумори, а 
последната публикация, която е в сп. Neurosurgery, което е с най-висок 
имакт фактор от неврохирургичните списания се представя нов метод за 
осъществяване на стереотаксична ЕЕГ. 

Публикациите в български списания № № (III-
1,2,3,4,6,7,8,12,13,14,15,17,18,19,40,46) отразяват нововъведенията на 
автора като неврохирург и доц. Петя Димова като епилептолог касаещи 
предоперативната диагностика и оперативното лечение на пациенти с 
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фармакорезистентна епилепсия. Благодарение на съвместните усилия на 
този екип в практиката са въведени и са публикувани за първи път в 
българската литература: резултати от магнитно-резонансно изследване на 
пациенти с епилепсия, ПЕТ. СПЕКТ, Wada-тест, перкутанна стерео-ЕЕГ, 
функционална хемисферотомия, парциални лобарни деконекции и 
вагусова стимулация. Серията на този екип включва над 200 хирургични 
интервенции по повод фармакорезистентна епилепсия, осъществени в 
периода 2007-2017 година. 

II. Функционална неврохирургия 

До 2011 г. в българската неврохирургична литература и практика 
липсваха случаи на имплантиране на дълбоки мозъчни електроди в 
базалните ганглии и хронична стимулация с цел лечение на абнормни 
движения. Имплантирането на електроди за дълбока мозъчна стимулация 
беше осъществено след продължителна подготовка на Д-р Минкин 
включваща специализации в Париж и Марсилия и курс по стереотаксия 
във Freiburg и натрупване на практически опит със стереотаксични 
биопсии и палидотомии. На 25.08.2011г. е извършена първата за страната 
имплантация като водещи оператори са д-р Красимир Минкин и доц. А. 
Бусарски. На 09.04.2013 г., е осъществена първата имплантация на ДМС за 
лечение на Паркинсонова болест. До момента в България са имплантирани 
30 пациенти с Паркинсонова болест и 10 пациенти с дистония. При всички 
интервенции водещ оператор е д-р Красимир Минкин. Резултатите от 
хирургичното лечение са отразени в 6 статии на български език и в една 
чуждестранна статия с импакт фактор №№ (1-3, III-9,10,11,16,20,21) 

III. Невроонкология 

Научните приноси на кандидата в областта на глиалните мозъчни 
тумори са отразени в 8 публикации №№ (1-7,8, II-2, Ш-36,39,41,43,52). 
Първата публикация относно мозъчно картиране при пациенти в условия 
на "будна краниотомия" в България принадлежи на Д-р Минкин. Две от 
публикациите са с международен принос и са публикувани в списания с 
импакт фактор. Рутинното въвеждане на будните краниотомии се основава 
на създавенаето на екип включващ неврохирург, невроанестезиолог и 
невропсихолог с теоретични и практически възможности в тази област. 
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Опитът на автора е с над 200 "будни краниотомии" осъществени през 
периода 2007-2017 г. Методите за невромониториране и неврокартиране са 
позволии на кандидата осъществяването на значителен брой тотални и 
супратотални туморни резекции. 

Освен глиалните мозъчни тумори обект на научните търсения на Д-р 
Минкин са и бенигнените и други мозъчни тумори и обемни процеси -
№№ (1-2,6, II - 1,3, III -22,24,25,26,27,28,31,33,36,39,40,42,44,47,48,49,50). 
В посочените научни публикации се открива задълбоченото познаване от 
кандидата на проблемите на мозъчната невроокология, както и най-
съвременните методи за диагностика и хирургичното им лечение. От края 
на 2015 година Д-р Минкин е част от екипа на УМБАЛ "Свети Иван 
Рилски", който започна рутинното осъществяване на радиохирургичното 
лечение на мозъчните тумори. 

IV. Вария: В серия от публикации се разглеждат проблемите на 
ендоваскуларната неврохирургия (1-9, 111-53), невротравматологията (III-
23,35), детската неврохирургия (Ш-26,29,30,37,38,46,51) и др. 

Представените научни изследвания доказват широкоспектърните 
интереси на кандидата в почти всички значими раздели на съвременната 
неврохирургия. 

Учебно-преподавателска дейност 

Д-р Минкин е главен асистент с почти 10 годишен преподавателски 
стаж. Провежда практически упражнения по неврохирургия на студентите 
по медицина IV курс на МУ - София. 

Оценка на диагностично-лечебната дейност 
Д-р Минкин има призната специалност по „Неврохирургия" от 

2008 година. В момента работи в клиниката по „Неврохирургия" на 
УМБАЛ „Св. Иван Рилски" ЕАД - София като неврохирург - главен 
асистент. Кандидатът е признат и уважаван специалист по неврохирургия 
и се ползва с авторитет от неврохирургичната общност в България. 
Извършва всички неврохирургични и спинални оперативни интервенции с 
голям обем и висока степен на сложност. 

Заключение 
След запознаване с представените в конкурса документи и материали 

намирам, че те отговарят на всички изисквания на ЗРАСРБ, Правилника за 
прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитието на академичния състав 
на УМБАЛ „Св. Иван Рилски" ЕАД - София. 
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Кандидатът в конкурса е представил достатъчен брой научни 
трудове, в които има оригинални научни и научно-приложни приноси, 
които са получили признание у нас и в чужбина. Научната и 
преподавателската квалификация на Д-р Минкин са несъмнени и 
съответстват на специфичните изисквания за заемане на академичната 
длъжност,Доцент" в УМБАЛ „Св. Иван Рилски" ЕАД - София. 

Поради тези причини намирам за основателно да дам своята 
положителна оценка и предлагам на почитаемите членове на Научното 
жури да гласуват положително за избор на Д-р Красимир Цветков 
Минкин, дм на академичната длъжност „Доцент" в областта на висшето 
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. 
Медицина и научната специалност „Неврохирургия" (функционална 
неврохирургия) за нуждите на Клиника по Неврохирургия на УМБАЛ "Св 
Иван Рилски"- София, обявен в ДВ бр. 18/27.02.2018 г. и му пожелавам 
успех. 

10.07.2018. 
Варна Проф. д-р 'д.м.н. 
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