СТАНОВИЩЕ
от проф. Мими Георгиева Стойчева дм,
Декан на Факултет но обществено здраве и здравни грижи
при Университет „Проф.д-р Асен Златаров" Бургас,
вътрешен член на научно жури

Относно: Оценяване на кандидат допуснат за участие в конкурс за заемане на
академична длъжност „доцент" в научна специалност „Вътрешни болести",
Професионално направление 7.1.Медицина , Област на висше образование 7.
Здравеопазване и спорт , обявен в Д.в. бр. 20/15.03.2016 г. за нуждите на ФОЗЗГ при
Университет „Проф.д-р Асен Златаров" Бургас.
1. Общо представяне на процедурата и кандидата:
Процедурата по настоящия конкурс се провежда въз основа на ЗРАСРБ и Правилник за неговото приложение, Правилник за условията и реда за придобиване на
научни степени и заемане на академични длъжности в Унив."Проф. д-р Асен
Златаров" Бургас, Заповед № РД - 138/20.05.2016 г. на Ректора на Университета,
Протокол № 1/25.05.2016 г. на заседание на научно .
За участие в конкурса е допуснат единствения кандидат - д-р Илия Димитров
Попов д.м. .
Процедурата по конкурса, както и цялостната представена документация от д-р
Илия Попов, са в пълно съответствие с наукометричните изисквания и регламентите
на гореизложената нормативна база и отговарят на профила на настоящия конкурс.
2. Биографичен и кариерен профил на кандидата
Д-р Илия Попов е роден на 21.10.1959 г. гр. Сандански. Средно образование
завършва в родния си град. През 1985 г. се дипломира като магистър по медицина в
Медицински факултет на МА София (настоящ МУ София).
През 1991 г. придобива специалност по вътрешни болести , а през 1995 г. специалност „неврология" в същата образователна структура.
Като докторант в катедра „вътрешни болести" на МУ София, придобива научна
степен „доктор по медицина" (ВАК 30658/10.07.2006 г.)
Д-р Попов участвува в различни квалификационни курсове: курс по бъбречна
биопсия в МУ София; курс по нефрология в гр. Будапеща, Унгария; курсове по Здравен
мениджмънт в МУ София и в други образователни структури.
Професионалната и академична кариера на д-р Илия Попов е в следната последователност:
от 1986 - 2002 г. - старши ординатор - нефролог в Отделение по
хемодиализа в МБАЛ „ Проф. д-р Ст.Киркович"Ст.Загора;
от 1993 - 2006 г. - изп. директор на I частна лаборатория за производство на
хемодиализни разтвори ООД - гр.Сливен;
- от 2003 - 2011 г. управител на МЦ „НЕФРО"ООД гр.Ст.Загора;
от 2005 - 2013 г. регионален мениджър на „Дом-Здраве" АД-София;
от 2010 г. и понастоящем - лекар-нефролог и началник отделение по Хемодиализа в МБАЛ „Св.Петка Българска" гр.Нова Загора;
от 2012 - 2016 г. лекар нефролог в I-ва вътрешна клиника по нефрология в
УМБАЛ „Проф.д-р Ст.Киркович"АД гр.Стара Загора;

от 2012 г. и понастоящем - хонорован асистент по вътрешни болести в
Медицински факултет на Тракийски университет гр.Ст.Загора;
от 2005 г. и към момента е хонорован асистент по вътрешни болести в
Медицински колеж в Тракийски университет гр.Ст.Загора;
от 2016 г. и към момента - зам.директор на МК в Тракийски университет
гр.Ст.Загора;
- от 2016 и към момента - хонорован преподавател по вътрешни болести във
Факултет по обществено здраве и здравни грижи при Унив."Проф.д-р А.Златаров"
Бургас.
3. Научноизследователска и научно-приложна дейности.
Д-р Попов участвува в настоящия конкурс с общо 34 реални публикации в пълен
текст, отпечатани в български и чуждестранни реферирани научни издания, сборници
със сигнатура, с научен редактор и издателство. От тях: 21 са публикации в национални
списания и сборници, 1 - в международно списание с Impakt Faktor , 12 - в сборници от
конференции. Представени са 20 цитирания - предимно от български автори.
Научните търсения и приноси на д-р Илия Попов са свързани приоритетно с
гастроентерологията и нефрологията. С тази проблематика са свързани и
дисертационния труд „Участието на инфекцията с хеликобактер пилори в стомашната
патология при пациенти с ХБН на xeмoдиaлизa ,, за придобиване на научна степен
„доктор"', както и болшинството от публикациите , представени за участие
в
настоящия конкурс.
Професионалната опитност и задълбочените научно-теоретични и клинични
проучвания , правят възможно д-р Илия Попов да обогати медицинската наука и
практика с прилагането на иновативни методи , подходи, намеси, инструментариум,
свързани с диагностика, лечение, профилактика на хроничните бъбречни заболявания.
Акцентите са поставени върху: влияние на инфекция с хеликобактер пилори при
болни с хронична бъбречна недостатъчност; местатичен и малигнен меланоми при
хронични бъбречни заболявания; лечение на анемия при хронични бъбречни
заболявания. Съществено място е отделено на диагностика, лечение и медико-социална
профилактика на захарен диабет и едно от водещите негови усложнения - диабетната
нефропатия.
4. Друга научна активност
Научната активност на д-р Илия Попов се допълва с : участието му в 19 научни
форума , с приложени удостоверения и сертификати; организацията на 3 научни
конференции; участието му в 2 научни проекта и като главен изследовател в 3 научни
проучвания. Д-р Илия Попов е член на :УС
на Асоциация на частните лечебни
заведения в България, Българско нефрологично дружество, ERA - EDTA , Ротари клуб
- Ст.Загора. Член е на общоуниверситетската комисия за научно-изследователска
дейност в Тракийски университет Ст.Загора.
5. Учебно-преподавателска и академична дейност
Академичната кариера на д-р Илия Попов започва от 2005 г. и продължава към
момента. Той извършва учебно-преподавателска дейност като хонорован преподавател в Медицински колеж и Медицински факултет на Тракийски университет Ст.Загора. Провежда теоретико-пракгическо обучение по учебни дисциплини Вътрешни
болести и Долекарска помощ в специалностите рехабилитатор, медицински лаборант,
гериатрични грижи, парамедик. За целга на обучението той е автор на 5 учебни

програми. Организира оборудване на 1 учебна лаборатория. Член е на университетска
комисия по учебна дейност в Тракийски университет Ст.Загора.
От 2016 г. е хоноруван преподавател по вътрешни болести в специалност
Медицинска рехабилитация и ерготерапия - ОКС „бакалавър" във Факултет по
обществено здраве и здравни грижи на Университет „Проф.д-р Асен Златаров" Бургас
В академичната си дейност д-р Илия Попов проявява висока степен на отговорност,
прецизност, колегиалност и креативност.
Анализирайки и оценявайки научната продукция и цялостната документация ,
предоставени от д-р Илия Попов за участие в настоящия конкурс , бихме могли да
обобщим следните по-съществени ириносни характеристики на неговата научна,
научно-приложна, професионална, учебно-преподавателска и обществена дейности:
• разработени и приложени са съвременни иновативни диагностични,
терапевтични и профилактични методи , технологии, интервенции и инструментариум
в областта на гастроентерологпята и нефрологията, които значително обогатяват
медицинската наука и клинична практика;
• научно-организационна и обществено-професионална ангажираност и
признатост;
• учебно-преподавателска, учебно-методическа и административно-академична
активност и креативност;
Заключение:
Безспорно , д-р Илия Димитров Попов д.м. е утвърден медицински изследовател,
уважаван клиницист, ерудиран академичен преподавател и общественик, и отговаря
напълно на количествените и качествените изисквания , критерии и регламенти за
заемане на академичната длъжност по профила на настоящия конкурс.
Това ми дава убеденост и основание да гласувам положително и да предложа на
членовете на уважаваното научно жури, да гласуват положително , за избора на д-р
Илия Димитров Попов д.м. на академичната длъжност „доцент'' по научна специалност
Вътрешни болести в Професионално направление 7.1. Медицина, Област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт във Факултет по обществено здраве и здравни
грижи на Университет „Проф.д-р Асен Златаров Бургас.

10.06.2016 г.

