До

Председателя на научно жури,
определено със Заповед МФ Р
1319/06.06.2022 г.

-

на Ректора на МУ --- Пловдив
бул. В. Априлов М215А 4002
Пловдив

На Ваш Протокол Ме1/ от 17 юни 2022 година
(дата на Г-то заседание)

Приложено представям: Становище
по конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент“
по научна специалност „Обща и оперативна хирургия“
обявен за нуждите на МУ -Пловдив, катедра „Пропедевтика на хирургическите
болести“, секция „Обща хирургия“
в

ДВ, бр 20/11.03.2022 г.

От: Проф. Росен Стоянов Димов,дм
Научна специалност/-и “Хирургия”
Институция „Катедра по Специална Хирургия“, МУ- Пловдив

Адрес и контакти:
Пощенски адрес: гр. Пловдив, ул. „София“ 64
Електронен адрес:

гозепатоуб8(2та!.сот

Телефони: 0888938220

СТАНОВИЩЕ
от
Проф. Д-р Росен Стоянов Димов „,дм
катедра по Специална хирургия, Медицински факултет, Медицински
Университет - Пловдив
Относно: Обявен конкурс за АД ”Доцент” по научна специалност „Обща и
оперативна хирургия” за нуждите на катедра по Пропедевтика на
хирургическите болести, секция „Обща хирургия“ при Медицински
университет гр. Пловдив, обявен в ДВ. Бр 20/11.03.2022 г.
Представям настоящето становище в качеството ми на член на Научното
жури, утвърдено със заповед Р-1319/06.06.2022 г. на Ректора на
Медицински университет гр. Пловдив.
По обявения конкурс документи единствено са подадени от д-р Бойко
Чавдаров Атанасов, дм - главен административен асистент към катедрата
по Пропедевтика на хирургическите болести, секция Обща хирургия,
Медицински университет гр. Пловдив.
1.

Кратки биографични данни на кандидата.

роден през 1978 г. в гр. Пловдив.
- средно образование в Пловдив през 1995 год
- дипломиране в Медицински Университет гр. София. 2005
- ординатор в Г-ва хирургия-клиника по Обща хирургия с
колопроктология- 2001-2012
- 01.2008 год.специалност по хирургия.
- Хирургичното отделение на УМБАЛ „Еврохоспитал” гр. Пловдив. от
2012 до момента
-

Академичното развитие:
АД „Асистент” от 2011 година.
АД „Главен асистент”
катедрата по „Пропедевтика на хирургическите
болести“ от 2018

в

Защитен дисертационен труд пред научно жури на тема: „Съвременно
лечение на дисталния ректален рак с конвенционални и лапароскопски
операции след неоадювантна лъчехимиотерапия“- 2017
-магистратура по Здравен мениджмънт към ВУАРР-- Пловдив 2019
година
Д-р Бойко Атанасов, дм владее писмено и говоримо английски и руски
език.
Членства: съучредител и член на Българска асоциация по спешна хирургия
и травматология. Българския Лекарски Съюз; член на БХ Д/ Българското
Хирургическо Дружество/; Съюза на Учените в България; член на М/5Е8
(Мона Зостеу Етегсоепсу 5игеегу); член на Е5СР (Ешгореап Зостеу о#
Союргосюову); член на ТА5СО (Шмегтайбопа! АззостаНйоп о# Зигееоп5,
Сазпоешегоюор155 апа Опсоо21565 ); член на ТНРВА (ШеглаНопа! НераоРапстеао-ВШагу Аззосайоп)

о

П. Общо описание на представените материали по конкурса

Представените материали и документи в конкурса за заемането
академичната длъжност „Доцент” са в пълно съответствие със Закона
развитие на Академичния състав на Република България, Правилника
неговото приложение и Правилника за Академично развитие
МУПловдив.

Ш. Оценка на научните
академично развитие

трудове

на кандидата за

на
за
за
в

цялостното

Гл.ас. д-р Атанасов е автор на дисертационен труд и съответен автореферат
към него за придобиване на ОНС „Доктор”. В дисертационния труд са
разгледани безопасността и приложимостта на миниинвазивните методики
в лечението на ректалния карцином след приложението на неоадювантна
терапия. Това е много важен хирургичен проблем с огромно практическо
значение и приложение.
Представен е хабилитационен труд на тема: „Безопасност на пациента и
терапевтични подходи в лечението на колоноскопските ятрогенни
перфорации”, съдържащ 140 страници и научна рецензираност. В
монографията се разглеждат съвременните алгоритми в диагностика и
хирургично лечение на перфорациите на дебелото черво по време на
извършването на диагностични и терапевтични колоноскопии.
Кандидатът представя общо 108 научни публикации и доклади.

Научните трудове, реферирани и индексирани в световноизвестни бази
данни с научна информация (само Зсориз и Мер о зсепсе) са общо 20.От
тях 19 са в списания с Пппрас РВасъог (Сапуае Апауйсв). Публикациите могат
да бъдат обощени в следните тематични категории: спешна и планова
дебелочревна и ректална хирургия; хирургично и антибиотично лечение на
случаите на абдоминален сепсис, приложимост на методиката „Отворен
корем“; роля и влияние на БЗАВ5-СоУ-2 инфекцията в хирургията;
Проучване на случаите на остър апендицит в световен мащаб.
88 са публикациите и докладите, публикувани в нереферирани списания с
научно рецензиране. Обобщено в тях се разглеждат възможностите за
приложимост на миниинвазивните хирургични методики в: плановата и
спешна коремна хирургия; стомашната; хепато-билиарната хирургия и в

колопроктологията.
По отношение на участие в научни или образователен проекти, д-р Атанасов
представя данни за два такива.

те

Международен научен или образователен проект: Рго)есЕ ума СУМЕо# ВтотетЪгапез
Шайще о# Ттап5айопа! Рнагтасо!ову, Воте ала
апа Втоепегеейсв, Вап, ПаТу, ашей а ехашшипе Фе ПК ЪБеблееп соогеста!
1)

сапсег апа

писгоБЪ1оТа

2) Национален научен или образователен проект :Проект ВСО5М2ОРО001Фаза 2” финансиран от ОП
2.013-0001 на МОН „Студентски практики

НОИР

-

ГУ. Цитиране на публикациите на кандидата в националната и чуждестранна

литература
Д-р Атанасов е предоставил доказателствен материал за 253 цитирания в
Мер о зсепсе и 57 в
научни издания реферирани и индексирани в сори
други бази данни. Това напълно отговаря на изискванията в ППЗРАСРБ и
Правилника за академично развитие в Медицински университет
Пловдив, тези данни

и

--

Комплексна,
качествена оценка на учебно-методическата и
преподавателската дейност, вкл. научно ръководство на студенти,
докторанти, специализанти.

М.

Справката за учебната натовареност на кандидата за последните 3 години
показва надвишаване на изискуемия минимум часове за съответните звена
извършващи лечебна дейност.
Д-р Бойко Атанасов изнася лекции в Медицински университет --- Пловдив
на български студенти Ш-ти курс и води практически учебни занятия в
дисциплината - Пропедевтика на хирургическите болести.
През 2020 год., кандидатът става част от научно- изследователския екип на
в
(НИМУ)
МУ-Пловдив
на
Научноизследователския
институт
направлението- Безопасност на пациента в хирургията. Към Катедрата по
Пропедевтика на хирургическите болести, д-р Атанасов е отговорник по
Научната дейност и от 2022 год заема длъжността Главен административен
асистент.
Последната представена атестация е за периода от 2018-2020 годиес
много добра атестационна оценка. Това е доказателство за доброто
академично развитие на кандидата, както и отличното справяне с научната
и преподавателската дейност
Д-р Атанасов има участие в множество специализирани курсове в страната:
курс по лапароскопска хирургия и основи на лапароскопската хирургия;
курс за преподаватели по „Лапароскопска хирургия“-„ГАРСО ТТ ТКАТЧ
ТНЕ ТВАПЧЕВ ГАРАВО5СОРКС СОГОВЕСТАТ, 5ОВСЕВУ“; основи на
ултразвуковата диагностика; „Хирургично лечение на заболяванията на
си
„Рак
на
панкреас“;
хепато-билиарната
система
панкреасмултидисциплинарен подход“- следдипломен курс.
МТ.

Критични бележки и препоръки.

УП. Обща оценка за съответствието на кандидата спрямо минималните
национални изисквания по чл. 26, ал. 2 и 3, съответно на изискванията по
Пловдив изисквания по
чл. 26, ал. 5 от ЗРАСРБ и специфичните за МУ
направления и за звена с/без клинична дейност, определени в Правилник за
академично развитие в Медицински университет -- Пловдив.

-

Предоставените от гл.адм.ас. д-р Бойко Атанасов материали съответстват и
напълно покриват минимално изискуемите показатели. При заложени в
правилника на университета минимални 810 точки, кандидатът д-р
Атанасов покрива 8923 точки. При анализа на показателите:

2
-

-

-

-

-

-

Налични документи доказващи завършено Висше
образование и придобита специалност по Хирургия
Документи за ОНС „Доктор” по съответната специалност

Представена монография
20 статии реферирани в

ЗБсориз и У/еБр

о

ЗБсепсе,

минималните изисквания от 10, в т.ч. 3 с импакт-фактор.
253 цитирания на научните публикации в издания,
световноизвестни бази данни при заложен минимум от 7
Участие в научни и образователни проекта

медицинско

надвишаващи

включени в

УШ. Заключение:

В заключение изказвам становището си, че Д-р Бойко Атанасов,д.м.,
отговаря и надхвърля изискуемите минимум критерии за заемане на
академичната длъжност „Доцент“. В този смисъл гласувам положително и

призовавам останалите членове на журито да дадат своя позитивен вот за
присъждането на Д-р Атанасов на академичната длъжност „Доцент“.

14.07. 2022 година
гр. Пловдив

Изготвил становището:
(проф. Росен Стоянов Димоев,дм)

ели:

