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СТАНОВИЩЕ 
 

Относно: Конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ в област на висше 

образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина 

(Ортопедия и травматология) – един, за нуждите на Медицинския факултет, обявен от 

Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ в ДВ, бр. 22/16.03.2021 г.  

 

От: професор д-р Върбан Стоянов Ганев, дбн, СУ „Св. Климент Охридски“ 

 

 

Данни за процедурата на конкурса 

 Конкурсът за заемане на академична длъжност „професор“ в област на висше 

образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина 

(Ортопедия и травматология) – един, за нуждите на Медицинския факултет е обявен от СУ 

„Св. Климент Охридски“ в ДВ, бр. 22/16.03.2021 г. Съставът на научното жури е определен 

със Заповед на Ректора № РД-38-228 от 14.05.2021 г. на основание решение на Факултетния 

съвет на медицинския факултет (Протокол № 87/12.05.2021 г.). В Конкурса участва един 

кандидат – доцент д-р Веселин Колев Кожухаров, доктор. Всички нормативни изисквания по 

процедурата на конкурса са спазени прецизно. 

 Настоящето становище е изготвено в съответствие със Закона за развитието на 

академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагането на ЗРАСРБ 

и Раздел V (Условия и ред за заемане на академичната длъжност „професор”) от Правилника 

за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в 

СУ „Св. Климент Охридски“. 

 Внесените документи на кандидата са в съответствие с нормативните изисквания за 

допускане и участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в СУ „Св. 

Климент Охридски“. Те са представени в отделни файлове, номерирани последователно от 1 

до 18, и включват приложен доказателствен материал: Автобиография, Диплома за висше 

образование, Диплома за образователна и научна степен „доктор“, Диплома за специалност по 

„Ортопедия и травматология“, Диплома за академична длъжност „Доцент“, Удостоверение за 

трудов стаж по специалността, Документи доказващи изпълнението на изискванията 

(Правилник за прилагане на ЗРАСРБ, Чл. 1а, и приложението към него), Списък на 

публикации, изобретения и други научно-приложни резултати: (а) списък на всички 

публикации, (б) списък на публикациите, представени за участие в конкурса, Справка по 

образец за изпълнение на минималните национални изисквания за съответната научна област 

и допълнителните изисквания на СУ „Св. Климент Охридски“ с доказателства, Справка за 
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оригиналните научни приноси, Справка за цитиранията от ЦМБ, МУ-София и от НАЦИД, 

Научни трудове, представени за участие в конкурса, Участия в международни научни форуми, 

Участия в национални научни форуми, Приложения относно преподавателската дейност, 

Копия от обявата в Държавен вестник. 

     

Биографични данни и академично развитие на кандидата 

 Доцент д-р Веселин Колев Кожухаров, доктор, е роден 3 август 1969 г. в гр. Русе. Има 

висше образование по медицина (Медицински университет – София, Диплома МУС № 00028/ 

13.11.1995 г.). Завършил е с отличен успех средно и висше образование. През 2 г. придобива 

специалност по „Ортопедия и травматология“ (Диплома № 006732 от 01.01.2000 г., рег. № 

004869/10.02.2000 г.). Образователна и научна степен „доктор“ по ортопедия и травматология 

му е присъдена през 2000 г. след защитен дисертационен труд „Едновременно възстановяване 

на костни и мекотъканни дефекти в областта на антебрахиума и ръката с педикулирани 

илиачни трансплантати“ (Диплома № 26818/24.07.2000 г., ВАК, утв. с Протокол № 

10/17.05.2000 г.). През 2016 г. след успешно  защитен дисертационен труд „Имплантационни 

проблеми на ревизионното ендопротезиране“ е получил научна степен „Доктор на науките“ 

(Диплома № СУ 2016-14/31.10.2016 г. Професионално направление: 7.1. Медицина, 

Специалност: Ортопедия и травматология).  

Академична длъжност „доцент“ заема от 2003 г. (Свидетелство №21746/24.02.2003 г. 

Научна специалност Спортна медицина (кинезитерапия в ортопедията и травматологията), 

ВАК, Протокол № 22/16.12.2002 г.). 

 Професионалното развитие на доцент д-р Веселин Кожухаров е преминало изцяло в 

клиники по ортопедия и травматология - 1995–2003 - Ординатор в клиника по Ортопедия и 

Травматология на Университетска болница "Св. Анна", София; 2000–2005 - Асистент в 

катедра Ортопедия и Травматология на Медицински Университет, София; 2003-2007 - Старши 

ординатор в същата клиника; 2005–2007 - Главен асистент в катедра Ортопедия и 

Травматология на Медицински Университет, София; 2005–2007 - Консултант в 

Университетска болница “Лозенец”, София; 2007–2010 Началник отделение по Ортопедия и 

Травматология в Университетска болница “Лозенец”, София; от 2010 досега -  Началник 

клиника Ортопедия и Травматология, УБ „Лозенец”, 2011-2019 - Ръководител на катедра 

„Хирургически болести, акушерство и гинекология”, Медицински факултет, Софийски 

Университет.  

 Доцент д-р Веселин Кожухаров е получил допълнителна квалификация - Мениджър 

(“здравен мениджмънт”) Стопанска Академия „Димитър Ценов“ Свищов, Диплома серия: С-
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03 №020833, Рег.№2005020/12.04.2005 г. и по Ендопротезиране на стави, диплома серия ПК 

№152/06.03.2006 г. и е специализирал в множество форми в чужбина и у нас: 1996 г. курс по 

микрохирургична дисекция на свободни ламба в Университет Сент Люк, Брюксел – Белгия; 

1999 г. курс по остеопластично лечение на костни дефекти в УБ "Св. Анна" София; 1999 

специализация в клиника по ортопедия на Университет Дюк, Дърам – САЩ и наблюдател в 

клиника по спортна травматология на Университет Тюлейн, Ню Орлеанс – САЩ; 2001 Първа 

пътуваща специализация по Детска Ортопедия Брюксел - Белгия, Париж, Тулуза и Монпелие 

– Франция; 2006 курс по динамична остеосинтеза AIOD Загреб; 2007 Revitan Course за 

ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става Виена–Австрия; 2009 Курс по колянно 

ендопротезиране и ревизионно протезиране NexGen – Zimmer, Stolzalpe, Austria; 2012 

Практически курс за колянно ендопротезиране Scorpio NRG с компютърна навигация – 

Innsbruck, Austria; 2015 Advanced Course in Total Hip and Total Knee, Prague, Czech Republic; 

2017 EFORT Expert Meet Expert Forum: Fragility Fractures: Evidence, controversies and failures 

Porto, Portugal. 

Член е на научни дружества и организации – от 2000 г. – Българската Ортопедично 

Травматологична Асоциация (БОТА); от 2014 г. – Член на Редакционната колегия на 

Годишник на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ISSN 2367-7376; от 2016 г. – 

Член на Етичната комисия на СУ „Св. Климент Охридски“ и от 2017 г. – Член на 

Редакционната колегия на списание „Ортопедия и травматология” ISSN 0473-4378. 

 

 Научноизследователска дейност и наукометрични данни 

 Представените за рецензия научни трудове са от област на висше образование 7. 

Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност 

„Ортопедия и травматология“. Доцент д-р Веселин Кожухаров е автор и съавтор на 

публикувани научни трудове и доклади с научно-приложен и фундаментален приносен 

характер. Броят на публикуваните научни трудове е 83, от тях в чужбина – 12, български – 71.  

Три от публикациите са в списания с импакт фактор. От общия брой публикации 28 са 

свързани с дисертационните трудове на доцент д-р Веселин Кожухаров. Според мен на 

оценяване по този конкурс подлежат 43 от представените публикации, от които два учебника 

(К. Кожухаров, В. Кожухаров. Двигателна анатомия. Учебник, 2005, 100, В. Кожухаров, К. 

Кожухаров. Функционална двигателна анатомия. Русе, 2016, 97, Медиатех Плевен, ISBN 978-

619-207-086-1), една монография (Кожухаров В., Болезнени двигателни синдроми. 

Академично издателство „Русенски университет“, 2019, 204 с. ISBN 978-954-712-755-5.),  15 
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статии в национални медицински списания с научно рецензиране (от последните една с IF и 

една със SJR), 19 публикации в сборник научни трудове, два доклада на международна 

конференция, три доклада на национален конгрес и участие с една глава в книга. 

 Представената справка показва 23 цитирания на статии с участието на доцент д-р 

Веселин Кожухаров, от които три са в чуждестранни издания и 20 са в български списания. 

Доцент д-р Веселин Кожухаров е участвал в два изследователски проекта - 1999–2002 

IST-1999-13109 REHAROB, финансиран от FP5-IST (Пета рамкова програма на Европейския 

съюз), с координатор Budapest University of Technology and Economics, Унгария; и 2003-2004 

проект на тема „Проучване вграждането на микросъдови костни трансплантати“, финансиран 

от СМИ, МУ-София, Договор №26/30.05.2003. 

Основните научни интереси на доцент д-р Веселин Кожухаров са в първично и 

ревизионно ендопротезиране на стави; реконструктивна хирургия за възстановяване на костни 

и мекотъканни дефекти на крайниците; минимално инвазивна хирургия и спортна 

травматология. Най-съществените приноси на доцент д-р Веселин Кожухаров са дадени 

критично и са добре подредени в приложената авторска справка. Основните приноси се 

отнасят до няколко области на ортопедията и травматологията. Приемам формулираните от 

кандидата приноси, които според мен са с въздействие върху развитието на ортопедията и 

травматологията у нас. Като цяло, получените и публикувани резултати от научната работа на 

доцент д-р Веселин Кожухаров имат безспорен методичен и научно-приложен приносен 

характер. 

 Доцент д-р Веселин Кожухаров е научен ръководител на две докторски дисертации, 

успешно защитени в Русенски Университет, на две дипломни работи на бакалаври по 

Кинезитерапия, също в Русенски Университет.  

  Доцент д-р Веселин Кожухаров е регистриран в Регистъра за научна дейност в 

НАЦИД. Сравнителният анализ на минималните национални изисквания за научна област 7. 

Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина с приложената справка от 

собствената оценка на доцент д-р Веселин Кожухаров показва, че той отговаря на 

минималните национални изисквания за заемане на академичната длъжност „професор“. 

Детайлният анализ показва, че доцент д-р Веселин Кожухаров има максималния изискван 

брой точки или значително надхвърля изискванията по този показател: А – 50/50 т., Б – 100/100 

т., В – 100/100 т., Г – 338/200 т., Д – 205/100 т., Е – 225/100 т. 
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Преподавателска и учебно-възпитателна дейност 

 Доцент д-р Веселин Кожухаров има солиден опит в преподаването по учебната 

дисциплина „Ортопедия и травматология“ на студенти с ОКС „Магистър“ в специалността 

„Медицина“. Обучавал е студенти в продължение на повече от 20 учебни години: 1998–2004 

лекции по Анатомия и Ортопедия и Травматология в Русенски Университет; 2001–2005 

лекции по Ортопедия и Травматология в Национална Спортна Академия; 2003–2005 лекции 

модул Ортопедия и Травматология в Медицински Университет - София, катедра Обща 

медицина; 2007 лекции модул Детска Ортопедия и Травматология в Национална Спортна 

Академия; от 2008 досега – лекции по Ортопедия и Травматология на студенти Медицинска 

Рехабилитация и Ерготерапия в Софийски Университет; от 2010 досега – лекции по Ортопедия 

и Травматология на студенти Медицина в Софийски Университет; 2016 - лекции и упражнения 

по Ортопедия и Травматология на английски език – МУ, Софийски Университет. Ръководител 

е на Студентски кръжок Journal club, секция Ортопедия 2014-2016. 

 

 Заключение 

 Доцент д-р Веселин Колев Кожухаров, доктор, участващ в конкурса за заемане на 

академичната длъжност „професор“ е много високо квалифициран специалист в областта на 

ортопедията и травматологията. Той е ерудиран преподавател, креативен и утвърден 

изследовател със солидна научна продукция и оригинални приноси в областта на ортопедията 

и травматологията. При цялостното си развитие в професията проявява последователност и 

прецизност във всички аспекти на клиничната си работа, научната си дейност и експертните 

ангажименти. 

 Комплексната оценка на неговите документи и личните ми впечатления от 

професионалните ми контакти с него ми дават основание за положително становище и с пълна 

убеденост предлагам на уважаемите членове на Научното жури да вземат решение за избор на 

доцент д-р Веселин Колев Кожухаров, доктор, на академична длъжност „професор“ в област 

на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина 

(Ортопедия и травматология), за нуждите на Медицинския факултет на СУ „Св. Климент 

Охридски“. 

 

06 юли 2021 г. 

гр. София 

 

 

Член на научното жури:   

(професор д-р Върбан Стоянов Ганев, дбн)    


