
 

 
СТАНОВИЩЕ 

 
 

от доц. д-р Петя Стефанова Димова, дм 
 

лекар към Клиника по Неврохирургия 
 

при УМБАЛ "Св. Иван Рилски" - София 

 

 

ОТНОСНО: 

Процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" по специалността 

„Неврохирургия", съгласно конкурс, обявен в ДВ, бр. 18/27.02.2018 г. 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".  

 

Единствен кандидат в конкурса е д-р Красимир Цветков Минкин, дм.  

 

Д-р Минкин е завършил с пълно отличие медицина през 2002 г. към МУ - 

София. От 2002 г. до момента работи като неврохирург в УМБАЛ "Св. Иван Рилски". 

През 2008 г. придобива специалност Неврохирургия. През 2010 г. придобива 

образователна и научна степен "Доктор", въз основа на успешно защитен 

дисертационен труд на тема "Възможности за хирургично лечение на пациенти със 

симптоматична фармакорезистентна епилепсия".  

Д-р Минкин е главен асистент към Катедрата по Неврохирургия на МУ- София 

в Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАД.  
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Професионално развитие  

Професионалното развитие на д-р Минкин като неврохирург е в Клиниката по 

неврохирургия на УМБАЛ "Св. Иван Рилски", но се базира и на продължителни 

специализации по обща и функционална неврохирургия във Франция – в два от 

водещите европейски и световни центрове: Hôpital St. Anne, Париж, и Hôpital La 

Timone, Марсилия. Впоследствие развитието му като функционален неврохирург 

продължава с редовно участие в престижни международни курсове и стажове 

(Великобритания, Япония, Италия, Дания, Швейцария и др.). Тези непрекъснати 

усилия и усъвършенстване безспорно водят до високата професионална квалификация 

на д-р Минкин като неврохирург и особено в областта на функционалната 

неврохирургия.  

 

Научна продукция  

Научната продукция, представена от д-р Минкин за участие в конкурса, покрива 

напълно наукометричните критерии за заемане на академичната длъжност "Доцент", 

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

Рилски".  

Научните публикации на кандидата са в три основни направления:  

1. Епилептична хирургия,  

2. Функционална неврохирургия,  

3. Невроонкология.  

 

Публикационната активност на д-р Минкин показва постоянно и стабилно 

нарастване във времето, което съответства на натрупания опит, на увеличаващите се 

интереси, на придобитите знания и съществени резултати на кандидата в тези три 

направления.  

Анализът на представените публикации демонстрира основно негови 

оригинални клинични проучвания, като някои от тях са извършени за пръв път в 

България и отразяват новаторския принос на д-р Минкин в областта на 

епилептичната и функционална неврохирургия.  
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Публикациите на д-р Красимир Минкин са цитирани 42 пъти в български 

издания и 93 пъти в чужбина. Осем негови статии са публикувани в международни 

списания с импакт фактор, като неговият общ IF е 21.55.  

Публикуваните резултати от оригинални клинични проучвания отразяват 

широкия спектър от професионални и научни интереси на кандидата и високото 

ниво на неговата квалификация. Прави впечатление въвеждането от д-р Минкин в 

България на неврохирургични методики за изследване и лечение на важни 

неврологични заболявания, при които неврохирургичното лечение у нас досега е 

изоставало в сравнение с това в напредналите европейски страни, въпреки 

значителната честота и съответно – социална значимост на тези заболявания: 

медикаментозно-резистентните епилепсии, медикаментозно-резистентната болест 

на Паркинсон, медикаментозно-резистентни двигателни разстройства във всяка 

възраст. По отношение на тези, но и на други нозологични единици, приносите на 

д-р Минкин имат значителен научно-приложен характер.  

 

Представените от д-р Минкин данни за професионална и научна дейност 

напълно съответстват на изискванията на ЗРАС и Правилника за развитие на 

академичния състав в УМБАЛ "Св. Ив. Рилски" за присъждане на академичната 

длъжност "доцент".  

 

Предлагам на уважаемото научно жури да гласува положителен вот за 

присъждане на академичната длъжност "доцент" по специалността Неврохирургия 

на д-р Красимир Цветков Минкин. 

 

09.08.2018 г.        

София       доц. д-р Петя Ст. Димова, дм  


