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С

А ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ „ДОЦЕНТ”

в МУ-Пловдив
Доц. д-Р МАНОЛ БонЕВ Соколов, дм

ПО КОНКУРС 3

от
Ръковод

НАЧАЛНИК Клиник

1.Анализ на кариерния п

ТЕЛ КАТЕДРА ПО ХИРУРГИЯ, МФ, МУ - СоФия,
ПО ХИРУРГИЯ, УМБАЛ“ АЛЕКСАНДРОВСКА” ЕАД, СоФИЯ

рофил на кандидата/-ите.

Д-р Бойко Чавдар Атанасов, дм е роден на 05.06.1978г. в гр. Пловдив.
Завършва висше образование- „магистър“по специалност „медицина“ в МУ - София
през 2001г. През 2008г. спешно придобива специалност „ХИРУРГИЯ“ в МУ -
Пловдив. През 2019г. придобива магистърска степен по „Здравен мениджмънт“ в
ВУАРР- Пловдив. От 2010 до 2011г. е хоноруван преподавател, а от 2011г. до
момента е редовен преподавател към МУ - Пловдив като „асистент“ - за периода
2011-2018г., а след спечелен конкурс през 2018г. - като „главен асистент“. От
началото на 2022г. е избран за „Главен административен асистент“ към Катедра по
пропедевтика на хирургическите болести, МУ - Пловдив.
За периода 2002 - 2012г. работи като „ординатор“ в Г-ва хирургия-клиника по Обща
хирургия с колопроктология на УМБАЛ- „Св.Георги“ - Пловдив, а от 2012г. до
момента работи в Клиника по хирургия на УМБАЛ „ ЕВРОХОСПИТАЛ“- Пловдив.
През 2017г. придобива
Университет- Пловдив с
дисталния ректален рак
неоадювантна лъчехимиот
През 2020г.,
„Безопасност на пациента
ятрогенни перфорации“.
П. Общо описание на пре

като изследовател,

НС - „ДОКТОР“ по „Обща Хирургия“ в Медицински
дисертационен труд на тема: „Съвременно лечение на
с конвенционални и Ллапароскопски операции след

грапия“.
публикува хабилитационен труд на тема:

и терапевтични подходи в лечението на колоноскопските

авените материали по конкурса.т;

Кандидатът Гл.ас. д-р
Бойко Чавдаров Атанасов, дм представя електронен набор от

документи по конкурса
комплектовани и визуали
материал, демонстриращ
теоретични и научно-прит
рамките на научното зве
престижни национални и
асоциация по спешна хиру

Ш.Оцпценка на научните

развитие.
У” Обща характеристик

Кандидатът прилага: Дисер
"доктор"; хабилитационен т
научни издания, реферира
информация (Зсориз и М/ей

нереферирани списания с н

Т

в Уога и РРЕ - формат.Систематизитани, адекватно
зиирани са 26 позиции с документи - доказателствен
учната и публикационна активност на кандидата, научно-
ожни постижения, както и преподавателска активност в
. Приложени са документи, удостоверяващи членство в

ждународни научни организации - БЛС, СУБ, Българска
огия и травматология (съучредител), М/5Е5, Е5СР.

трудове на кандидата/-ите за цялостното академично

а на научната продукция и публикационна активност;

д - монография; 20 бр. публикации и доклади, публикувани в
и индексирани в световноизвестни бази данни с научна
ОГ з5с1епсе); 88 бр. публикации и доклади, публикувани в

учно рецензиране или в редактирани колективни томове. От

руло
труд за присъждане на образователна и научна степен



публикациите в реферирани издания - 106бр. са от последните 3 години, почти всички
останали са от последните 5 години, а една публикация е от 2011г., т.е. от началото на
научната кариера на д-р Атанасов. В авторската справка за научните приноси на кандидата
са разгледани медицински проблеми, обособени в седем основни направления от различни
области на хирургията:

Лапароскопия при хирургично лечение на ректален карцином
Ятрогенни лапароскопски перфорации
Лечение на перитонеална карциноматоза
Безопасност на пациента в плановата лапароскопска колоректална хирургия
Безопасност на пациента в спешната лапароскопска колоректална хирургия

: Безопасност на пациента в условията на миниинвазивно лечение на случаите на остър
хирургичен корем
7. Приложимост на контролираното отрицателно налягане в различни хирургични
лечебни методи
като са обособени отделни приноси с оригинален и научно-приложен характер и приноси с

потвърдителен характер
У“ Научна активност - разпространение и приложение на научно-практическите

постижени на кандитата /-ите среднаучната общност;
Сред реферираните списания, публикували статии с участието на Д-р Атанасов, се открояват
имената на световно известни лидери в научната публикационна дейност: У/опа Тошгта! о#
Зигоету; У/опа Тошта! о Етегоепсу 5игоегу; Соогеста! Г15еазе; Впип5 Тоштна! о# Бигоегу;
Г.апсет. Това е реално доказателство за значимостта на тази част от научната продукция на
кандидата. Голяма част от останалите научни публикации са също в чуждестранни списания,
в сп. Хирургия - основен орган на БХД и в сборници с доклади от национални и
международни конференции с активното участие на Д-р Атанасов.

ло

Ь)

У“ Участие в изпълнение и ръководство на проекти;
Кандидатът представя документи, доказващи участието му в изпълнение на различни
проекти - един национален научен/образователен проект - Проект ВЕО05М2ОР001-2.013-0001
на МОН „Студентски практики - Фаза 2” финансиран от ОП НОИР, както и един
международен научен проект - Рго)ест уин СМУВ-Шт50ше о Тгап5|апопа! Рнагтасоосу, Коте
апа теще о# ВтотеттЪгапез апа Втоепегоейс5, Вап, ПаГу, ашеа аг ехатште Ше ПпК Ъеблееп
соогеста! сапсег апа писгоБ1ота, подписан от Рго)ест соогататогРгоЕ. ЕтапиеТа 12поп, РЪР.

У“ Научно-творчески постижения (научен авторитет);
Кандидатът Д-р Бойко Атанасов е съучредител и член на управителния съвет на Сдружение
Българска асоциация по спешна хирургия и травматология (БАСХТ). Той е и активен член на
Съюза на учените в България от 2017г. Със заповед на управителя на университетската
многопрофилна болница, в която работи, д-р Атанасов е определен за отговорник по
обучението на студенти и специализанти, участник в комисия за провеждане на колоквиуми
на студенти и специализанти и отговорник за връзките между университетската болница -
база за преподаване по хирургия и МУ - Пловдив.

ГУ.Оценка на монографичния труд или равностойни публикации, представени
за участие в конкурса за „ДОЦЕНТ” от кандидата /-ите.
Хабилитационният труд на д-р Атанасов на тема: „Безопасност на пациента и терапевтични
подходи в лечението на колоноскопските ятрогенни перфорации“е публикуван през 2020г. с
рецензент - проф. Борис Сакакушев,дм. Монографията е написана на 140 стандартни
страници, притежава 15ВМ (978-619-91816-0-7), онагледена е с 44 фигури и 8 таблици.
Представени са честотата на ятрогенните колоноскопски перфорации, рисковите фактори,
механизма на тяхното възникване и проявление, диагностиката им и методите



законсервативно и оперативно лечение. Разгледани са съществените проблеми на
безопасността на пациента в спешната дебелочревна хирургия, акцентирано е на
стандартизиран и базиран на протоколи подход, съобразен с индивидуалните клинични
особености на отделния случай. Отделено е специално внимание на възприетата в развитите,
в хирургично отношение, странипрограма за бързо възстановяване след операции в областта
на спешната колоректална хирургия. Описани са единадесет собствени клинични случая,
диагностицирани своевременно и лекувани според най-съвременни методи чрез
консервативен хирургичен, лапароскопски или конвенционаленоперативен подход. Темата и
начинът на представянето Й в цялостното изложение обуславят както научно-теоретичен,
така и практически интердисциплинарен клиничен интерес със значима научна стойност и с
допълнителни социално-икономически ефекти.

У.Отражение (цитиране) на публикациите на кандидата в националната и

чуждестранна литература (публикационен имидж).
Кандидатът представя завидно ниво на цитиране на публикации с негово участие в
български и чуждестранни източници. Неговият индекс на цитируемост в отделните
представителни научни бази данни е следният: 5сори5 - Н-штадех- 10; УМ/еБ о# 8степсе - Б-тадех
5; Соов!е 5сно!аг Ю-тадех- 11; 10-тадех-12; Везеагс Сае - ВС Зсоге - 21.94; п-тадех - 6.
Кандидатът представя доказателствен материал за цитирания в научни издания, реферирани
и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация (само Зсори5 и У/еБ о#
5с1епсе) - общо 253 бр. и цитирания в нереферирани научни издания с научно рецензиране -
общо 57 бр.

У1.Комплекена, качествена оценка на учебно-методическата и

преподавателската дейност, вкл. научно ръководство на студенти, докторанти,
специализанти.
Последната актуална атестационна карта на кандидата, издадена и подписана от Комисия за
атестиране на академичния състав на МУ - Пловдивпоказва: А. Академично развитие и
учебно (научно) административна дейност - 10 атест. точки; Б.Научна дейност - 37.4атест.
точки; В.Учебно-преподавателска дейност - 2батест. точки - общо-73,4 атест. точки с обща
атестационна оценка от комисията „Много добра“. Доказателствен материал - справки от
учебен отдел на МУ-Пловдив показват, че Д-р Атанасов има изпълнение на над 1259896 от
норматива за учебна натовареност, участие в теоретични и практически занимания със
специализанти в основни тематични курсове на следдипломното обучение, създаване и
използване на нови учебни пособия за преподаване, обучение и изпитване с много добро
качество на учебната дейност.

УП. Критични бележки и препоръки.

В комплекта документи липсва удостоверение за членство в Българско хирургическо
дружество. Препоръка към кандидата е иницииране на научно-изследователски и обучителни
проекти в колаборация с други медицински университети в страната с произтичаща, от това,
научна продукция.

УШ.Обща оценка за съответствието на кандидата спрямо минималните

национални изисквания по чл. 26, ал. 2 и 3, съответно на изискванията по чл. 26,



ал. 5 от ЗРАСРБ и специфичните за МУ - Пловдив изисквания по направления и

за звена с/без клинична дейност, определени в Правилник за академично

развитие в Медицински университет - Пловдив.
Списъкът на научните трудове на кандидата е в съответствие с указанията за Образец на
подредба на научните трудове за конкурс за академична длъжност „Доцент“ в МУ -
Пловдив. Сборът от точките по Таблица за самооценка по ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ
МИНИМАЛНИ НАУКОМЕТРИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА МУ-ПЛОВДИВ ЗА
НАПРАВЛЕНИЕ 7.1.МЕДИЦИНА (медико-клинични) и 7.5. ЗДРАВНИ ГРИЖИ надвишава
десеткратно минимално изискуемите за АД „ДОЦЕНТ“- 810 точки сбор от точки по групи
А-Ж. Сборът точки на кандидата за групи А-Ж е 8923.35 точки. Това категорично
демонстрира съответствието на кандидата спрямо минималните национални изисквания по
чл. 26, ал. 2 и 3, съответно на изискванията по чл. 26, ал. 5 от ЗРАСРБ и специфичните за МУ
-- Пловдив изисквания по направления и за звена с/без клинична дейност, определени в
Правилник за академично развитие в Медицински университет -- Пловдив.

1Х. Заключение отговаря / не отговаря на задължителните и специфични условия и

наукометрични критерии - за академичната длъжност „ДОЦЕНТ””/ „ПРОФЕСОР”.

След обстойно разглеждане и анализиране на предоставените документи и
доказателствен материал по отделните модули в системата за рецензиране на
комплексната академична дейност на кандидати за конкурс за академична
длъжност „ДОЦЕНТ“, убедено заявявам, че Гл. ас. д-р Бойко Чавдаров
Атанасов,дм отговаря на задължителните и специфични условия и
наукометрични критерии за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ“, с
което призовавам членовете на научното жури да гласуват „ЗА“ заемане на АД
„ДОЦЕНТ“от Гл. ас. д-р Бойко Чавдаров Атанасов,дм.

27.06.2022г. еачовището:ановиш

Х.(при повече от един кандидат) Предложение за класиране/заемане на длъжността.

“ При повече от 1 кандидат да се представи сравнителна наукометрична оценка;7“ Рецензията / становището се представя в Научен отдел(бул. В. Априлов15А; Ректорат),
МУ-Пловдив; в 2 подписани екземпляра и в е-формат (ра).


