
С Т А Н О В И Щ Е 

На проф.д-р Христо Цеков, дм, Началник Клиника по неврохирургия към Аджъбадем Сити 

Клиник Токуда Болница ,ЕАД София 

Относно: конкурс за заемане на академична длъжност „доцент" по научната специалност 

„Неврохирургия" /функционална неврохирургия/ обявен в ДВ бр. 18 от 27. 02. 2018 към Клиника 

по неврохирургия на УМБА/1 „Св.Иван Рилски", София 

Кандидат: д-р Красимир Цветков Минкин, Неврохирург къмУМБАЛ"Св. Ив.Рилски", София 

Д-р Красимир Минкин е роден през 1978 година, завършва Средно образование в гр. София 

9 - т а Френска гимназия. Завършва успешно с квалификационно-образователна степен 

„магистър" медицинското си образование в Медицински Университет - София през 2002 

година /Диплома серия МУС № 012790/, а от 2008 е с призната специалност по 

неврохирургия/Диплома № 013705 от 20.06.08/. Образователната и научна степен „Доктор" по 

научната специалност 03.01.41-Неврохирургия придобива през 2010 година защитавайки 

дисертация на тема „ Възможности за хирургично лечение на пациенти със симптоматична 

фармакорезистентна епилепсия" /Диплома № 33977 от 19.04.2010/. В УМБАЛ "Св.Ив.Рилски" 

провежда специализация по неврохирургия /2002-2007/, след което е назначен с конкурс за 

„асистент" , а впоследствие и „главен асистент" , каквато длъжност заема и понастоящем. 

Провежда редица специализации: Париж, Университет „Пиер и Мария Кюри" 2005; Център по 

Невробиология , Марсилия 2005; Функционална неврохирургия, Фрейбург 2009; Лион, 2009,2010, 

2012; Милано 2010,2016; Нишии Ниигата 2012; Амстердам 2013; Цуг 2015; Копенхаген 2016; 

Лондон 2016; Хановер2016; Гренобъл 2016. Специализациите са основно по проблеми на 

епилепсията и нейното хирургично лечение, радиохирургия, дълбока мозъчна стимулация, 

съвременни диагностични методи и техники. 

Авторът представя 67 научни публикации за рецензия.От тях 12 са публикувани в списания 

извън страната, като 9 от публикациите са в списания с импакт фактор. Отпечетани в български 

списания са 55 научни публикации. Общ импакт фактор -21 ,554 . Доказани са 42 цитирания в 

български списания, 86 цитации по база данни Web of Knowledge и 93 цитации по база данни 

Scopus. Усилията на автора са насочени в няколко основни направления: хирургично лечение 

на фармакорезистентната епилепсия, функционална неврохирургия, радиохирургия, 

невроонкология, други. 

Основно усилията са му насочени към лечението на медикаментозно резистентната епилепсия, 

където се очертават и основните научни приноси и постижения на д-р Красимир Минкин. В тази 



област публикациите могат да бъдат разпределени в две основни насоки: индициране, 

планиране и подготовка на болните за операция и хирургично лечение на пациентите с 

фармакорезистентната епилепсия, което е и основата на защитената от него дисертация през 

2009 година: Възможности за хирургично лечение на пациенти със симптоматична 

фармакорезистентна епилепсия. По тези проблеми публикациите, в които д-р Минкин е първи 

автор са 19, като три оттях са с импакт фактор, а публикацията в списание Neurosurgery е с 

най-висок импактфактор в специалността и с е явява нова разработка за реализация на 

стереотактична ЕЕГ. Създаденият от д-р Минкин колектив от епилептолози прави 

нововъведения в българската медицинска литература и въвежда в практиката съществени 

методи за диагностика и лечение при фармакорезистентната епилепсия, които са отразени в 

посочените списания: МРТ при епилепсия, ПЕТ, СПЕКТ, Вада - тест, перкутанна стерео ЕЕГ, 

функционална хемисферектомия,парциални лобарни деконекции и вагусова стимулация. 

Публикациите в областта на функционалната неврохирургия са свързани с въвеждането / 

2011г./ на дълбоки електроди в базалните ганглии, хронична стимулация при заболявания 

свързани с абнорност в движенията. През 2013 година извършва първата имплантация на 

електроди за дълбока мозъчна стимулация /ДМС/ за лечение на Паркинсоновата болест. В 

момента е водещ специалист за България в областта на функционалната неврохирургия. 

Проблемите в областта на невроонкологията са отразени в 8 реални публикации. Въвежда 

за страната „будната краниотомия" като рутинна практика в неврохирургията при процеси във 

функционално важни зони. Публикува в списание с висок импакт фактор казуистичен случай на 

тумор в задна черепна ямка дебютиращ с епилептични пристъпи. Въвеждането на 

невромониториране и неврокартиране създават реални условия за разширяване и 

радикализиране на туморните резекции. Д-р Минкин е и част от екипа, който въведе рутинната 

радиохирургия при лечението на някои мозъчни тумори. 

Подчертан интерес в публикациите прозира по отношение детската неврохирургия и 

невротравматология. 

Д-р Красимир Минкин изпъква в неврохирургичната общност със своя търсещ дух, със 

своята работоспособност, хирургична прецизност и научна задълбоченост, колегиалност и 

безкомпромисност при решаването на проблеми свързани с добрата медицивнска практика. 

Имайки щастието да познавам д-р Красимир Минкин от самото начало на неговата 

професионална кариера , да работя съвместно с него с години и да рецензирам сега неговите 

научни резултати мога да кажа с чиста съвест и голямо задоволство, че това е изграден 

неврохирург с голямо бъдеще, отличен научен работник и колега, на който винаги може да се 

разчита. Гласувам с удоволствие с „ Да" за присъждането на д-р Минкин академичната 

длъжност „доцент". 

14.07.2018 г. Изготвил становище: 


