
 
КОНКУРС ЗА ДОЦЕНТ 

  
• Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
 
• Професионално направление: 7.1. Медицина  
 
• Научна специалност: „Ортопедия и травматология”  
 
• Катедра: „Ортопедия, травматология и реконструктивна хирургия” 
 
• Обявен със Заповед на началника на Военномедицинска академия № 355 от 

15.04.2013 г., публикувана в Държавен вестник № 41 от 07.05.2013 г. 
 
• Кандидат: 1. д-р Неделчо Неделчев Цачев, дм  
 
• Научно жури:  
 

Председател:  
1. Проф. д-р. Андрей Йотов, дмн - Началник Катедра по ортопедия,          
     травматология и реконструктивна хирургия на ВМА - вътрешен член на  
     журито  

 
Членове:  

2. Проф. д-р Петър Тивчев, кмн, дмн – външен член на журито 
3. Проф. д-р Емил Т. Таков, кмн, дмн – СХБАЛ “Св. Панталеймон” - 

външен член на журито 
4. Доц. д-р Диян Енчев, дм – началник  на  IV та клиника по ортопедична                 
    травматология, началник на ''Травматологичен комплекс'', УМБАЛСМ „Н. И.     
    Пирогов” - външен член на журито 
5. Доц. д-р Румен Златев, дм – Началник Клиника по ортопедия и         
    Травматология, КОТРХ на ВМА, София - вътрешен член на журито 
6. Доц. д-р Антони Георгиев, дм – Началник клиника по артроскопска   
    травматология – МБАЛ „Софиямед” - външен член на журито 
7. Доц. д-р Людмил Симеонов, дм – Началник клиника по хирургия на ръка,  
    УМБАЛСМ „Н. И.   Пирогов” - външен член на журито 
  

Резервни членове:  
1. Доц. д-р Пламен Кинов, дм – Университетска болница „Царица Йоана”  
    София - външен член на журито 
2. Доц. д-р Валентин Иванов, дм– УМБАЛСМ „Н. И.   Пирогов” - външен член  
    на журито 

 
 

• Рецензии от:  
1. Проф. д-р. Андрей Йотов, дмн - Началник Катедра по ортопедия,    

травматология и реконструктивна хирургия на ВМА - вътрешен член на 
журито 

2. Проф. д-р Петър Тивчев, кмн, дмн – външен член на журито 



  
• Становища от:  
1. Проф. д-р Емил Т. Таков, кмн, дмн – СХБАЛ “Св. Панталеймон” - 

външен член на журито 
2. Доц. д-р Диян Енчев, дм – началник  на  IV та клиника по ортопедична             
    травматология, началник на ''Травматологичен комплекс'', УМБАЛСМ „Н. И.    
    Пирогов” - външен член на журито 
3. Доц. д-р Румен Златев, дм – Началник Клиника по ортопедия и  
    травматология КОТРХ на ВМА, София - вътрешен член на журито 
4. Доц. д-р Антони Георгиев, дм – Началник клиника по артроскопска   
   травматология – МБАЛ „Софиямед” - външен член на журито 
5. Доц. д-р Людмил Симеонов, дм – Началник клиника по хирургия на ръка,  
    УМБАЛСМ „Н. И.   Пирогов” - външен член на журито 
 
 
• Дата и място на провеждане на избора: 16 септември 2013 г.,  ВМА, бул. „Св. 

Г. Софийски” 3, Учебна зала, ет. 7, 13:00 ч. на заседание на научното жури. 
 

 Материали: 
  

    Резюме на научните трудове 

    Рецензия 1 

    Рецензия 2 

    Становище 1 

    Становище 2 

    Становище 3 

    Становище 4 

    Становище 5 

 
Публикувано на 30 август 2013 г. 

http://www.vma.bg/doc/konkursi/docent/Tzachev/Resume.pdf
http://www.vma.bg/doc/konkursi/docent/Tzachev/Recenzia1.pdf
http://www.vma.bg/doc/konkursi/docent/Tzachev/Recenzia2.pdf
http://www.vma.bg/doc/konkursi/docent/Tzachev/Stanovishte1.pdf
http://www.vma.bg/doc/konkursi/docent/Tzachev/Stanovishte2.pdf
http://www.vma.bg/doc/konkursi/docent/Tzachev/Stanovishte3.pdf
http://www.vma.bg/doc/konkursi/docent/Tzachev/Stanovishte4.pdf
http://www.vma.bg/doc/konkursi/docent/Tzachev/Stanovishte5.pdf

