До Научното жури към Университет „Проф. Д-р Асен Златаров" - Бургас
Относно:
Конкурс за академична длъжност „Доцент" за нуждите на ФОЗЗГ,
по професионално направление 7.1. „Медицина"
и шифър 03.01.37 - „Обща хирургия"
обявена в ДВ , брой 33 от 08.05.2015 год.
съгласно заповед № РД-234/26.10.2015 год.
СТАНОВИЩЕ
от
доц. Петър Иванов Руев, д.м,
Началник Отделение УНГ Болести, МБАЛ „ТРАКИЯ" Стара Загора
Медицински колеж - Филиал Хасково, Тракийски Университет Стара Загора
Адрес: Стара Загора, МБАЛ „Тракия", ул. „Дунав" № 1,
Отделение по УНГ болести, сл. тел. 0885888454,
моб. тел. 0888817397, Е-поща: petar.rouev@mail.bg

1. Анализ на кадровия профил на кандидатите:
Д-р Валентин Костадинов Василев д.м., който е един от кандидатите за
обявената академична длъжност „Доцент", е роден на 19™ октомври 1959 год. в гр.
Казанлък. Следва медицина в периода 1979-1985 г. във Висшия Медицински
Институт в гр. Пловдив, като от 1985 до 2006 г. работи като хирург, а от 2006 г. до
сега като съдов хирург. През 2009 г. Д-р Василев защитава успешно дисертационен
труд на тема „Проблемът на острия холецистит в напреднала и старческа възраст" и
през 2010 г. получава образователната и научна степен „Доктор" по научната
специалност Обща хирургия. Д-р Василев има допълнителни специализации в
България, Италия и САЩ. Д-р Василев е завършил и курс по Здравен мениджмънт.
Д-р Василев владее английски и руски език писмено и говоримо, има компютърна
грамотност.
Д-р Анатолий Георгиев Карашмалъков д.м., който е другият кандидат за
обявената академична длъжност „Доцент", е роден на 2ри април 1964 год. в гр. Стара
Загора. Следва медицина в периода 1984-1990 г. във Висшия Медицински Институт
в гр. Стара Загора, като от 1993 до сега работи като хирург. През 2014 г. Д-р
Карашмалъков защитава успешно дисертационен труд на тема „Проучване на
възможностите за лечение на жлъчно-каменната болест с модифицирана
транжумбнлжалнз лапарсшюсха жпецмсте.ктомия" и лопучавз образователната и
научна степен „Доктор" по научната специалност Обща хирургия. Д-р Карашмалъков
има допълнителни специализации в България и Гърция. Д-р Карашмалъков има
придобита втора специалност по онкология. Д-р Карашмалъков владее английски и
руски език писмено и говоримо, има компютърна грамотност.
2. Общо описание на представените материали:

Представените ми от кандидатите документи отговарят на изискванията на
Закона и правилника за развитие на академичния състав и Правилника за
условията и реда на придобиване на научни степени и заемане на академични
длъжности в Университет „Проф. Д-р Асен Златаров", Бургас.
3. Оценка на научните трудове за цялостното академично развитие на
кандидатите:
Д-р Валентин Василев е представил за конкурса 43 научни труда и 21
цитирания. Научните трудове на д-р Василев са представени от 37 публикации у нас
и 1 в чужбина, а останалите 5 са участия от научни конференции. 12 от публикациите
у нас са свързани с дисертационният му труд, където най-често д-р Василев е първи
автор. Останалите теми, застъпени в научната продукция на д-р Василев са
свързани с вентралните хернии, оперативното лечение на заболяванията на
щитовидната жлеза, колоректалния карцином и диабетното стъпало и показват
широк диапазон на научните интереси на кандидата. Основната насоченост на
неговите интереси са хирургическите заболявания в старческата възраст. Общият
импакт фактор на публикациите не е изчислен. Д-р Василев е и участник в 3
университетски научни проекта.
Д-р Анатолий Карашмалъков е представил за конкурса 43 научни труда, 64
доклада и 35 цитирания. Научните трудове на д-р Карашмалъков са представени от
34 публикации у нас и 9 в чужбина. 5 от публикациите са свързани с
дисертационният му труд, където д-р Карашмалъков е първи автор. Останалите
теми, застъпени в научната продукция на д-р Карашмалъков са свързани с
колективи, работещи по проблемите на колоректалния и чернодробния карцином.
Основната насоченост на неговите интереси са проблемите на лапароскопската и
спешна хирургия. Общият импакт фактор на публикациите е 47.821. Д-р
Карашмалъков е и участник в 2 международни научни проекта.
4. Преподавателска дейност на кандидатите:
Д-р Валентин Василев от 2011 до сега е преминал през хоноруван до
главен асистент към Медицинския Колеж на Университет „Проф. д-р Асен
Златаров", гр. Бургас където кандидатът води упражнения по хирургия и има
издадени 5 учебни пособия и участва в изработването на учебните програми.
Д-р Анатолий Карашмалъков от 1993 до сега е преминал всички
академични нива от асистент до главен асистент към Медицинския Факултет на
Тракийски Университет Стара Загора, където кандидатът води упражнения по
хирургия при пълна учебна натовареност на студенти по медицина, участва в
разработването на учебните програми, изпитните комисии и провежда част от
лекционния курс на студентите по медицина в областта на онкологията и
минимално-инвазивната хирургия, обучава и изпитва стажант-лекарите по

хирургия, обучава лекари-специализанти по лапароскопска хирургия, участва в
издаването на учебник по хирургия за студенти по медицина.
Заключение:
След като се запознах с представените ми материали, научни трудове,
учебно-преподавателска и диагностично-лечебна дейност и показателите за
квалификация на кандидатите и техните приноси, без да имам лични впечатления
от тях като лекари-хирурзи, съм убеден че те отговарят на всички изисквания за
заемане на академичната длъжност ,доцент" по професионално направление
„медицина" и научна специалност „обща хирургия".
Представените кандидати за присъждане на научно звание „доцент" към
Медицински Колеж на Университет „Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас имат
сравнително равни показатели в научното и академичното си развитие, но в
заключение, поради по-големият опит на д-р Анатолий Георгиев Карашмалъков, д.м.
в преподавателската дейност, предлагам на почитаемите членове на Научното жури
да гласуват положително за присъждането на научното звание „доцент" на д-р
Анатолий Георгиев Карашмалъков, д.м.
Изготвил стаь
Доц. Д-р Петт
Гр. Стара Заг
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1. Анализ на кадровия профил на кандидатите:
Д-р Валентин Костадинов Василев д.м., който е един от кандидатите за
обявената академична длъжност „Доцент", е роден на 19™ октомври 1959 год. в гр.
Казанлък. Следва медицина в периода 1979-1985 г. във Висшия Медицински
Институт в гр. Пловдив, като от 1985 до 2006 г. работи като хирург, а от 2006 г. до
сега като съдов хирург. През 2009 г. Д-р Василев защитава успешно дисертационен
труд на тема „Проблемът на острия холецистит в напреднала и старческа възраст" и
през 2010 г. получава образователната и научна степен „Доктор" по научната
специалност Обща хирургия. Д-р Василев има допълнителни специализации в
България, Италия и САЩ. Д-р Василев е завършил и курс по Здравен мениджмънт.
Д-р Василев владее английски и руски език писмено и говоримо, има компзтърна
грамотност.
Д-р Анатолий Георгиев Карашмалъков д.м., който е другият кандидат за
обявената академична длъжност „Доцент", е роден на 2ри април 1964 год. в гр. Стара
Загора. Следва медицина в периода 1984-1990 г. във Висшия Медицински Институт
в гр. Стара Загора, като от 1993 до сега работи като хирург. През 2014 г. Д-р
Карашмалъков защитава успешно дисертационен труд на тема „Проучване на
възможностите за лечение на жлъчно-каменната болест с модифицирана
транксумбиликална лапароскопска холецистектомия" и получава образователната и
научна степен „Доктор" по научната специалност Обща хирургия. Д-р Карашмалъков
има допълнителни специализации в България и Гърция. Д-р Карашмалъков има
придобита втора специалност по онкология. Д-р Карашмалъков владее английски и
руски език писмено и говоримо, има компзтърна грамотност.
2. Общо описание на представените материали:

Представените ми от кандидатите документи отговарят на изискванията на
Закона и правилника за развитие на академичния състав и Правилника за
условията и реда на придобиване на научни степени и заемане на академични
длъжности в Университет „Проф. Д-р Асен Златаров", Бургас.
3. Оценка на научните трудове за цялостното академично развитие на
кандидатите:
Д-р Валентин Василев е представил за конкурса 43 научни труда и 21
цитирания. Научните трудове на д-р Василев са представени от 37 публикации у нас
и 1 в чужбина, а останалите 5 са участия от научни конференции. 12 от публикациите
у нас са свързани с дисертационният му труд, където най-често д-р Василев е първи
автор. Останалите теми, застъпени в научната продукция на д-р Василев са
свързани с вентралните хернии, оперативното лечение на заболяванията на
щитовидната жлеза, колоректалния карцином и диабетното стъпало и показват
широк диапазон на научните интереси на кандидата. Основната насоченост на
неговите интереси са хирургическите заболявания в старческата възраст. Общият
импакт фактор на публикациите не е изчислен. Д-р Василев е и участник в 3
университетски научни проекта.
Д-р Анатолий Карашмалаков е представил за конкурса 43 научни труда, 64
доклада и 35 цитирания. Научните трудове на д-р Карашмалъков са представени от
34 публикации у нас и 9 в чужбина. 5 от публикациите са с-вързанм с
дисертационният му труд, където д-р Карашмалъков е първи автор. Останалите
теми, застъпени в научната продукция на д-р Карашмалъков са свързани с
колективи, работещи по проблемите на колоректалния и чернодробния карцином.
Основната насоченост на неговите интереси са проблемите на лапароскопската и
спешна хирургия. Общият импакт фактор на публикациите е 47.821. Д-р
Карашмалъков е и участник в 2 международни научни проекта.
4. Преподавателска дейност на кандидата:
Д-р Валентин Василев от 2011 до сега е преминал през хоноруван до
главен асистент към Медицинския Колеж на Университет „Проф.. д-р Асен
Златаров", гр. Бургас където кандидатът води упражнения по хирургия и има
издадени 5 учебни пособия и участва в изработването на учебните програми.
Д-р Анатолий Карашмалъков от 1993 до сега е преминал всички
академични нива от асистент до главен асистент към Медицинския Факултет на
Тракийски Университет Стара Загора, където кандидатът води упражнения по
хирургия при пълна учебна натовареност на студенти по медицина, участва в
разработването на учебните програми, изпитните комисии и провежда част от
лекционния курс на студентите по медицина в областта на онкологията и
минимално-инвазивната хирургия, обучава и изпитва стажант-лекарите по

хирургия, обучава лекари-специализанти по лапароскопска хирургия, участва в
издаването на учебник по хирургия за студенти по медицина.
Заключение:
След като се запознах с представените ми материали, научни трудове,
учебно-преподавателска и диагностично-лечебна дейност и показателите за
квалификация на кандидатите и техните приноси, без да имам лични впечатления
от тях като лекари-хирурзи, съм убеден че те отговарят на всички изисквания за
заемане на академичната длъжност „доцент" по професионално направление
„медицина" и научна специалност „обща хирургия".
Представените кандидати за присъждане на научно звание „доцент" към
Медицински Колеж на Университет „Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас имат
сравнително равни показатели в научното и академичното си развитие, но в
заключение, поради по-големият опит на д-р Анатолий Георгиев Карашмалъков, д.м.
в преподавателската дейност, предлагам на почитаемите членове на Научното жури
да гласуват положително за присъждането на научното звание „доцент" на д-р
Анатолий Георгиев Карашмалъков, д.м.
Изготвил становище:
Доц. Д-р Петър Руев, Д.М.
Гр. Стара Загора, 14.11.2015 г.
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