
С Т А Н О В И Щ Е 

От доц. д-р Антоний Тончев Филипов,д.м. 

Началник на отделение по коремна хирургияна УМБАЛ „Св. Иван 

Рилски" ЕАД - гр.София 

ОТНОСНО: Процедура за заемане на академична длъжност „доцент" по 

специалността „Неврохирургия", по конкурс обявен в ДВ бр. 18 от 

27.02.2018г. от УМБАЛ „Св. Иван Рилски" ЕАД - гр.София 

Процедурата по конкурса за заемане на академична длъжност „доцент" 

по специалност „Неврохирургия" отговаря на изискванията на Закона за 

развитие на академичния състав и на Правилника за развитие на академичния 

състав на УМБАЛ „Св. Иван Рилски" ЕАД. 

Единствен кандидат в настоящия конкурс е д-р Красимир Цветков 

Минкин, д.м. 

Д-р Кр. Минкин завършва медицина през 2002г. в МУ-София. От 2002г. до 

момента работи като неврохирург в УМБАЛ „Св. Иван Рилски" ЕАД -

гр.София. През 2008г. придобива специалност по „Неврохирургия". 

През2010г. придобива ОНС „доктор", въз основа на защитен дисертационен 

труд на тема „ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА 

ПАЦИЕНТИ СЪС СИМПТОМАТИЧНА ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНА 

ЕПИЛЕПСИЯ". В момента е главен асистент в клиниката по 

неврохирургияна УМБАЛ „Св. Иван Рилски" ЕАД - гр.София, която е 

основна съставна част на катедрата по Неврохирургия на МУ- София. 
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Професионално развитие 

Професионалното развитиена д-р Минкин като практикуващ 

неврохирург протича основно в УМБАЛ „Св. Иван Рилски" ЕАД - гр.София, 

като освен това е белязано и от интензивно участие в квалификационни 

курсове и стажове в центрове извън страната (посочени от кандидата - във 

Франция, Великобритания, Япония, Италия, Дания, Швейцария и др.). Прави 

впечатление увеличаването на усилията на д-р Минкин за повишаване на 

професионалната му квалификация по неврохиругияпрез целия му 

професионален стаж- факт, който ясно демонстрира непрекъснато засилващ 

се стремеж за професионалноусъвършенстване. Кандидатът изявява високите 

си академични качества, заемайки последователно длъжностите асистент и 

главен асистент в катедрата по Неврохиорургия на МУ София. 

Научна продукция 

Научната продукция, която д-р Минкин представя за участие в 

конкурса отговаря напълно на наукометричните критерии за заемане 

академичната длъжност „Доцент", определени в Правилника за развитие на 

академичния състав в УМБАЛ "Св. Ив. Рилски" ЕАД. Научните интереси на 

кандидата са насочена втри основни направления на неврохирургията: 

1 .Хирургично лечение на фармакорезистентна епилепсия; 

2. Функционална неврохирургия 

3. Невроонкология. 

Публикационната активност на д-рМинкин е разпределена във времето 

равномерно, със стабилно нарастване, което е белег за постоянство, 

постепенен растеж и липса на стихийност и самоцелност на научната 

дейност. 
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Анализът на представените публикации показва наличието основно на 

оригинални клинични проучвания. 

Публикациите на Д-р Красимир Минкинса цитирани 42 пъти в 

български издания и 93 пъти в чужбина. 8 статии са публиквани в списания с 

импакт фактор, което осигурява на кандидата общ ИФ - 21,554 

Представените оригинални клинични проучвания ясно демонстрират 

широкия спектър от научни и професионални интереси на кандидата, 

високото нивото на професионалната му квалификация и ангажирането му с 

актуална научна тематика, касаеща предимно социално значими заболявания 

с висока честота, с голяма част от които неврохирургът се среща ежедневно. 

В този смисъл приносите на д-р Минкин имат предимно научно-приложен 

характер. 

В заключение - д-р Красимир Цветков Минкин, д.м. е единствен участник в 

конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент" по специалността 

„Неврохирургия", по конкурс обявен в ДВ бр. 18 от 27.02.2018г. от УМБАЛ 

„Св. Иван Рилски" ЕАД - гр.София. Представените от д-р Минкин данни за 

професионална и научна дейност изпълняват изискванията на ЗРАС и 

Правилника за развитие на академичния състав в УМБАЛ "Св. Ив. Рилски" 

ЕАД за присъждане на академичната длъжност „доцент". 

Въз основа на гореизложеното, предлагам на почитаемото Научно жури да 

гласува с положителен вот за присъждане на академичната длъжност 

„доцент" по специалността Неврохирургия на д-р Красимир Цветков Минкин 

09.07.2018г. Доц. д-р Антоний Тончев Филипов: 

София 
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