
СТАНОВИЩЕ 

на 

доц. д-р Петър Цанков Марков, 

Началник Отделение: 

Гинекологична, Тазова Хирургия и Акушерство 

“АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК УМБАЛ ТОКУДА” СОФИЯ 

Вътрешен член на Научно жури 

Съгласно Заповед No 319/23.06.2021 

по конкурс за заемане на академичната длъжност “Професор” 

В област на висшето образование 7. “Здравеопазване и спорт”, професионално 
направление 7.1 „Медицина” и научна специалност „Урология”, за нуждите на Отделението 
по Урология на “Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда” ЕАД, обн. в Държавен вестник 
бр. 33 от 20.04.2021г. 

Относно: НАУЧНАТА И УЧЕБНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ  

на доц. д-р Калоян Михайлов Давидов, дм 

По процедурата: 

Доц. Калоян Михайлов Давидов е единствен кандидат.  

Спазени са регламентите на Закона за развитие на Академичния състав в Република 
България (ЗРАСРБ) и Правилника за приложението му в “Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ 
Токуда” ЕАД, съответно - клаузите за придобиване на академична длъжност “Професор”.  

Биографични данни и кариерен профил на кандидата 

Доц. Калоян Михайлов Давидов, дм е роден през 1971г, завършва медицинското си 
образование в МУ-София през 1994г, впоследствие през 2000г. придобива специалност по 
Урология към катедрата по Урология на МУ-София, а през 2017г. защитава дисертационен 
труд на тема: „Сравнително проучване на ефективност и безопасност на трансуретрална 
лазерна енуклеация на простатата с диоден лазер (DiLEP) и трансуретрална резекция на 
простата (TURP)“ към “Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда“ София, с което 
придобива научно-образователната степен „доктор“. От  2006г. е и магистър по 
специалността „Публична администрация” към Югозападен Университет - София. В 
периода 1996-2000г., доц. Давидов работи като клиничен ординатор към МУ-София, а 
между 2002-2006г. работи към МБАЛ „Александровска“ София, където заема 
последователно длъжностите лекар-ординатор и асистент. От 2006г. досега, доц. Давидов е 
Началник Отделение по Урология към “Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда“ София, 
като от 2014г. досега заема и длъжност - Медицински Директор към същата УМБАЛ. 
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Оценка на учебно-преподавателската дейност 

Съгласно представените служебни бележки – от МФ към СУ „Св Климент Охридски“ 
София и от “Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда“ София, доц. Калоян Давидов е 
преподавал на студенти по Медицина, специализанти по Урология и специалисти по 
Урология, като е водил лекции, провеждал е изпити и продължаващо обучение в обхвата на 
неговата специалност, вкл. е осъществявал и обучение на английски език. 

Оценка на науко-метричните показатели 

Основните области на научно-изследователската дейност на доц. Давидов са фокусирани 
върху мини-инвазивните методи за лечение на различни урологични заболявания, вкл. 
робот-асистирана и лапароскопска хирургия в урологията, ендоурология и др. 

В настоящия конкурс на рецензиране подлежат общо 79 броя научни трудове, от които 22 
бр. са публикувани след придобиване на академичната длъжност „Доцент“. От тези 22 
публикации, в България са публикувани 15 бр, сред които и една самостоятелна монография, 
а в чужбина са публикувани 7 бр. Регистрирани са и 18 участия в национални научни 
форуми. 

Общият брой на цитиранията на трудовете на доц. Калоян Давидов е 27, от които 12 
цитирания са самооткрити, а 15 цитирания са доказани със служебна бележка от Национална 
Библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ след преглеждане на базите данни: SCOPUS, Web of 
Knowledge ; Google Scholar. Декларираният общ Импакт-фактор е 20.942.  

Научни приноси  

Подразделям научните приноси на доц. Калоян Давидов в две категории: Научни приноси с 
оригинален научен характер; Приноси с научно-приложна стойност, а именно: 

1. Приноси с оригинален научен характер 
За първи път в България са представени серии от пациенти, оперирани с Робот-асистирани 
хирургични техники – робот „Да Винчи“ в Урологията - при случаи с рак на простатата, 
пикочния мехур и бъбрека (трудове No 49, 70, 71). В тази област е и темата на 
самостоятелната Монография на кандидата: Робот асистирана органосъхраняваща 
хирургия при тумори на бъбрека (труд No 31). 

2. Приноси с научно-приложен характер 
Представени са трудове, свързани с приложението и развитието на лапароскопската 
хирургия при урологични заболявания в детска възраст (No 39, 43), нови техники и 
усъвършенстване на методите в ендоурологията (No 68, 79), значението на 
миниинвазивните методи за оперативно лечение при радикални урологични операции (No 
69), както и описание на някои рядко-срещани случаи от урологичната практика (No 73, 
80). 
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Заключение 

Всички процедури по обявяването на конкурса и допускането на кандидата до участие в 
конкурса са спазени. 

От изложените факти е видно е, че научното творчество и учебната ангажираност на доц. 
Калоян Давидов отговарят както в количествено, така и в качествено отношение на 
съвременните критерии за академично звание “Професор” по всички параметри, заложени 
в ЗРАСРБ и Правилника за приложението му в „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда” 
ЕАД, София. 

Описаните приноси с оригинален и приложен характер показват висока квалификация, 
практически опит и задълбочени теоретични познания в много области от специалността 
Урология. 

Поставям положителна оценка в настоящия конкурс на кандидата доц. Калоян Давидов и 
препоръчвам на почитаемите членове на Научното жури да оценят по достойнство и като 
отговаряща на националните ни критерии за количество и качество, цялостна научна 
продукция и учебно-преподавателска дейност на доц. д-р Калоян Михайлов Давидов, дм 
и да гласуват положително за удостояването му с академичната длъжност „Професор” - за 
нуждите на Отделението по Урология на „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда” София 
- област на висше образование 7. “Здравеопазване и спорт”, професионално направление 
7.1.”Медицина” и научна специалност “Урология”. 

 

16.08.2021 г.                                  Изготвил становището:......................... 

          /доц. Петър Марков/ 


