
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”, МБАЛ – 

София, ВМА 
 
• Обявен със Заповед на началника на ВМА № 1050 от 19.09.2014 г., 

публикувана в Държавен вестник бр. 82 от 03.10.2014 г. 
 
• Кандидат: 1. д-р Владимир Любенов Русимов, дм  
 
• Научно жури:  
 

Председател:  
1. проф. Андрей Йотов, дмн – ВМА – вътрешен член на журито 
 
Членове:  

 2. доц. д-р Румен Златев, дм –ВМА - вътрешен член на журито 
 3. доц. д-р Неделчо Цачев, дм – вътрешен член на журито 
 4. доц. д-р Антони Георгиев, дм – вътрешен член на журито 
 5. проф. д-р Емил Таков, дмн – външен член на журито 

6. проф. д-р Аспарух Аспарухов, дмн – външен член на журито 
7. доц. д-р Пламен Кинов, дм – външен член на журито 

 
Резервни членове:  
1. доц. д-р Асен Балтов, дм – вътрешен член на журито  
2. проф. д-р Петър Тивчев, дмн – външен член на журито 
 
Рецензии от:  
1. проф. Андрей Йотов, дмн – вътрешен член на журито 
2. проф. д-р Аспарух Аспарухов, дмн  - външен член на журито  
 
Становища от:  

 1. проф. д-р Емил Таков, дмн – външен член на журито 
 2. доц. д-р Румен Златев, дм – вътрешен член на журито 
 3. доц. д-р Антони Георгиев, дм – вътрешен член на журито 
 4. доц. д-р Пламен Кинов, дм – външен член на журито 

5. доц. д-р Неделчо Цачев, дм – вътрешен член на журито 
 

 
Дата и място на провеждане на избора: 19 януари 2015 г.,  ВМА, бул. „Св. Г. 
Софийски” 3, ет. 7, 11:30 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 05 януари 2015 г. 
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