
До Председателя на научното жури, определено 

със заповед № РД -  3182/01.12.2020 на Ректора 

на Тракийски университет - Стара Загора.

СТАНОВИЩЕ 

от проф. д-р Неделчо Неделчев Цачев д.м

Началник Катедра „Ортопедия, травматология, реконструктивна хирургия и
рехабилитация” към ВМА, София

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

виеше образование 7. „Здравеопазване и спорт“, професионално направление 7.1. 

„Медицина“, научна специалност „Ортопедия и Травматология“ за нуждите на 

специалност „Рехабилитатор“ към Медицински колеж, Тракийски Университет-Стара 

Загора.

Конкурсът за заемане на академичната длъжност „доцент”, е обявен в „ДВ, бр. 

№ 86/06.10.2020 г., както и на интернет страница на Тракийски университет - Стара 

Загора.

Със Заповед на Ректора № РД -  3182/01.12.2020 год., съм определен за член на 

научното жури и съм избран да изготвя становище по процедурата за заемане на АД 

„доцент“ с единствен кандидат д-р Табет Ахмед Ал-Садек, дм.

Представените документи на кандидата съответстват на изискуемите отразени в 

Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на 

академични длъжности в Тракийски университет - Стара Загора, чл. 71 (1).

Биографични данни и трудов стаж:

Д-р Табет Ахмед Ал-Садек, дм е роден на 03.02.1964 г. в град Газа, 

Палестина. През 1989 г. завършва висшето си медицинско образование във ВМИ- 

Ст. Загора. Специализира ортопедия и травматология в Обединена районна болница 

(ОРБ) - Стара Загора. През 1993 г. придобива специалност по „ортопедия и 

травматология”. От 1994 г. работи като специалист в болница в град Газа, 

Палестина. През 2001 г. е зачислен като докторант на самостоятелна подготовка в 

УМБАЛ „Н.И.Пирогов”, Втора клиника по ортопедична травматология. През 2005 г.
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успешно защитава дисертационен труд на тема „Клинико-статистически проучвания 

върху резултатите от оперативното лечение на фрактурите на шийката на бедрената 

кост“, пред специализираният научен съвет на ВАК, който му присъжда ОКС 

„доктор“. От 2007 до сега д-р Табет Ал-Садек, дм е началник отделение по 

Ортопедия и Травматология в Belhoul European Hospital, Дубай-Обединени Арабски 

Емирства. От 2018 г. до сега изпълнява длъжността директор „Медицински 

дейности“ в същата болница. През 2019 г. придобива магистърска степен по 

„Здравен Мениджмънт“ във Факултета по Обществено Здраве на МУ-София.

Д-р Табет Ал-Садек е член на : Българската Ортопедична и Травматологична 

Асоциация (БОТА), Български Лекарски Съюз (БЛС), EFORT, Палестински 

Лекарски Съюз, Медицински Комитет на Арабската Футболна Федерация, бил е 

председател на Медицинския Комитет на Палестинската Футболна Федерация, АО 

Alumni Association и AO spine International.

Кандидатът владее перфектно български и арабски език и на много добро 

ниво английски и руски език.

Учебно преподавателска дейност

През 2005 и 2007 г. кандидата е бил преподавал на студенти медици и стажант 

лекари в качеството си на главен асистент по дисциплината „Ортопедия и 

Травматология“ в болницата Ал-Шифа, в град Газа, Палестина.

Научно изследователска дейност

В конкурс д-р Табет Ал-Садек, дм участва с 1 монография озаглавени „Post- 

Traumatic Cubitus Varus in Children“, отпечатан на английски език през 2020 г. и 24 

научни публикации. В 22 (91,6%) от тях е първи автор и в 2 публикации (8,3%) е 

втори автор, което демонстрира водещата му научна дейност. Пет от публикуваните 

трудове на кандидата са отпечатани в индексирани научни списания. Импакт ранг 

(SJR)Mye 116.1 т.

Кандидата има 4 цитирания в списанията Injury и Journal o f Shoulder and 

Elbow Surgery.

Приносите от научната дейност на д-р Табет Ал-Садек, дм засягат актуални 

теми в практиката и имат важен научно-теоретичен и научно-приложен характер.



От приложената справка-самооценка за изпълнение на наукометрични 

критерии д-р Табет Ал-Садек, дм не само че покрива, но и надхвърля изисквания за 

заемане на академична длъжност „доцент“ изискуеми в Правилника за прилагане на 

ЗРАСРБ и правилника на Тракийския Университет-Стара Загора.

Заключение: Научната дейност на д-р Табет Ахмед Ал-Садек, дм напълно покрива 

всички изисквания за заемането на академична длъжност „доцент“, заложени в 

ЗРАСРБ, Правилника за прилагането му, както и Правилника на Тракийския 

Университет-Стара Загора. На базата на всичко гореописано давам своята положителна 

оценка за избора му за „доцент“ и препоръчвам на членовете на уважаемото научно 

жури да присъдят на д-р Табет Ахмед Ал-Садек, дм академичната длъжност „доцент” в 

област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт; Професионално 

направление: 7.1. Медицина; Научна специалност „Ортопедия и Травматология“ за 

нуждите на специалност „Рехабилитатор“ към Медицински колеж, Тракийския 

Университет-Стара Загора.

01.02.2021 Проф. Неделчо Цачев д.м.


