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РЕЦЕНЗИЯ
от

доц. д-р Ивелин Такоров, д.м.

Началник на Първа клиника по коремна хирургия, Военномедицинска академия - София

Относно: Конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в

направление 7.1. Медицина, по научна специалност “Обща и оперативна хирургия” към
секция "Обща хирургия” на катедра Пропедевтика на хирургиеските болести в МУ-

Пловдив, обявен вДържавен вестник брой 20, от дата 11.03.2022 г.

Участие в конкурса е заявил един кандидат - д-р Бойко Чавдаров Атанасов, д.м.,
които е депозирал необходимите документи, съобразно изискванията на Правилника за

прилагане на ЗРАСРБ.

Д-р Бойко Атанасов е роден през 1978 г. в гр. Пловдив. Завършва медицинското
си образование в МУ - София през 2001 г. Веднага след завършването си започва работа в |-

ва хирургия на УМБАЛ „св. Георги“, където през 2008 година придобива и специалност
„Обща хирургия“ след успешно положен изпит. От 2012 година до днес д-р Атанасов е важна
част от хирургичния екип на УМБАЛ „Еврохоспитал“ - едно от водещите звена на модерната



ь

коремна хирургия в България. Академичното му развитие стартира през 2010 г. като

хоноруван асистент към Катедрата по пропедевтика на хирургическите болести, а още на

следващата година след конкурс е назначен за „асистент“ в същата катедра. През 2017

година придобива образователната и научна степен „доктор“с труд на тема: “Съвременно

лечение на дисталния ректален рак с конвенционални и лапароскопски операции след

неоадювантна лъчехимиотерапия”. От 2018 г. до днес, отново след проведен конкурс,

изпълнява длъжността „главен асистент“ към Катедрата по пропедевтика на хирургическите
болести на МУ-Пловдив, като от тази година е назначен и за главен административен
асистент. Д-р Бойко Атанасов успешно завършва Магистърска програма по “Здравен

мениджмънт” към ВУАРР-Пловдив през 2019 година. Особено внимание заслужават
многобройните специализации на д-р Атанасов засягащи основно лапароскопската,
жлъчно-чернодробно-панкреатичната, стомашната и дебелочревна хирургия,

ултразвуковата диагностика и лечението на интраабдоминалните инфекции, във ВМА -
София, МУ - Пловдив и КСА- Страсбург (Франция). Следва да се отбележат двата курса за

преподавател по лапароскопска хирургия успешно завършени от кандидата, както и

високото му ниво на компютърна грамотност. Основните интереси на д-р Атанасов са в

областта на иновативните технологии, -експерименталната, миниинвазивната и

роботизирана хирургия. Той е изграден хирург и клиницист, владее и активно практикува

съвременните методи при лечението на бенигнените и онкологичните заболявания в

коремната кухина. Д-р Атанасов ползва Английски и Руски език. Той членува в

Международната асоциация по жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия (1НРВА),

Международната асоциация на хирурзи-гастроентеролози и онколози (1А560), Световното

общество по спешна хирургия (М/5Е5), Европейското общество по колопроктология (Е5СР),

Българското хирургическо дружество (БХД), и Български лекарски съюз (БЛС). Участва в

експертни работни групи за научни проучвания в областта на спешната хирургия (остър

апендицит, отворен корем и интраабдоминален сепсис) и колоректалния карцином към

М/5Е5 и Е5СР.

В настоящия конкурс д-р Атанасов участва със 128 научни труда. От тях 111

реални публикации, разпределени както следва: 1 дисертационен труд и автореферат, 1

хабилитационен труд - монография, 20 пълнотекстови публикации и доклади, публикувани
в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна

информация и 88 публикации и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно
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Относно: Конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в

направление 7.1. Медицина, по научна специалност “Обща и оперативна хирургия” към
секция "Обща хирургия” на катедра Пропедевтика на хирургиеските болести в МУ-

Пловдив, обявен вДържавен вестник брой 20, от дата 11.03.2022 г.

Участие в конкурса е заявил един кандидат - д-р Бойко Чавдаров Атанасов, д.м.,
които е депозирал необходимите документи, съобразно изискванията на Правилника за
прилагане на ЗРАСРБ.

Д-р Бойко Атанасов е роден през 1978 г. в гр. Пловдив. Завършва медицинското
си образование в МУ - София през 2001г. Веднага след завършването си започва работа в |-

ва хирургия на УМБАЛ „св. Георги“, където през 2008 година придобива и специалност
„Обща хирургия“след успешно положен изпит. От 2012 година до днес д-р Атанасов е важна
част от хирургичния екип на УМБАЛ „Еврохоспитал“ - едно от водещите звена на модерната



коремна хирургия в България. Академичното му развитие стартира през 2010 г. като

хоноруван асистент към Катедрата по пропедевтика на хирургическите болести, а още на

следващата година след конкурс е назначен за „асистент” в същата катедра. През 2017

година придобива образователната и научна степен „доктор“с труд на тема: “Съвременно

лечение на дисталния ректален рак с конвенционални и лапароскопски операции след

неоадювантна лъчехимиотерапия”. От 2018 г. до днес, отново след проведен конкурс,

изпълнява длъжността „главен асистент“ към Катедрата по пропедевтика на хирургическите
болести на МУ-Пловдив, като от тази година е назначен и за главен административен
асистент. Д-р Бойко Атанасов успешно завършва Магистърска програма по “Здравен
мениджмънт” към ВУАРР-Пловдив през 2019 година. Особено внимание заслужават
многобройните специализации на д-р Атанасов засягащи основно лапароскопската,
жлъчно-чернодробно-панкреатичната, стомашната и дебелочревна хирургия,

ултразвуковата диагностика и лечението на интраабдоминалните инфекции, във ВМА -
София, МУ - Пловдив и |ВСАР - Страсбург (Франция). Следва да се отбележат двата курса за

преподавател по лапароскопска хирургия успешно завършени от кандидата, както и

високото му ниво на компютърна грамотност. Основните интереси на д-р Атанасов са в

областта на иновативните технологии, -експерименталната, миниинвазивната и

роботизирана хирургия. Той е изграден хирург и клиницист, владее и активно практикува
съвременните методи при лечението на бенигнените и онкологичните заболявания в

коремната кухина. Д-р Атанасов ползва Английски и Руски език. Той членува в

Международната асоциация по жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия (1НРВА),

Международната асоциация на хирурзи-гастроентеролози и онколози (1А560), Световното

общество по спешна хирургия (М/5Е5), Европейското общество по колопроктология (Е5СР),

Българското хирургическо дружество (БХД), и Български лекарски съюз (БЛС). Участва в

експертни работни групи за научни проучвания в областта на спешната хирургия (остър

апендицит, отворен корем и интраабдоминален сепсис) и колоректалния карцином към

М/5Е5 и Е5СР.

В настоящия конкурс д-р Атанасов участва със 128 научни труда. От тях 111

реални публикации, разпределени както следва: 1 дисертационен труд и автореферат, 1

хабилитационен труд - монография, 20 пълнотекстови публикации и доклади, публикувани
в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна

информация и 88 публикации и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно
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рецензиране или в редактирани колективни томове. Представени са и 6 доклада на

международни конгреси и конференции и 11 доклада от национални и регионални

конгреси и конференции. Кандидатът публикува в авторитетни международни списания:

|апсес, М/опа доигпа! о 5игвегу, ВПи5Н )оигпа! о 5игвегу, М/опа доигпа! о8 Етегвепсу 5игвегу,

|пгегтайопа! оигпа! о 5игвегу, Апе5 пе5Та, Егопиег5 и Втоепетееппе апа Втотеспто/ову и др.
Общия импакт фактор на горепосочените публикации е 165,25, а индивидуалният на д-р
Бойко Атанасове2,07,Анализът на научната продукция на д-р Атанасов, показва запазена активност

през годините. От публикациите в научни периодични списания кандидатът е първи автор в

38 от статиите, втори автор в 11 труда, трети и пореден автор в 59 разработки. Научните

статии и доклади, са посветени основно на съвременните лечебни подходи, но покриват

целия спектър на коремната хирургия и могат да бъдат групирани в следните направления:
1. Колопроктология - лапароскопско лечение на колоректалния карцином, дивертикулити,

трансанална хирургия, поведение при ятрогенни травми на колона; 2. Миниинвазивна

хирургия на стомаха; 3. Чернодробна хирургия - ехинококоза и чернодробни метастази от

колоректален карцином; 4. Миниинвазивна панкреатична хирургия; 5. Жлъчни пътища и

жлъчен мехур; 6. Циторедуктивна хирургия и интраперитонеална химиотерапия; 7.

Хирургично лечение на ингвиналните и вентрални хернии; 8. Програми за бързо

следоперативното възстановяване на пациентите; 9. Остър апендицит; 10. Перитонити; 11.

Отворен корем; 12. Интраабдоминални инфекциии сепсис; 13. СОМЮО - инфекция;
Дисертационния му труд е на тема “Съвременно лечение на дисталния ректален

рак с конвенционални и лапароскопски операции след неоадювантна лъчехимиотерапия”.
В него той дефинира показанията, ефективността и рационалността на лапароскопската
ниска предна резекция с тотална мезоректална ексцизия при лечението на дисталния рак

на ректума в контекста на съвременното комплексно лечение на болестта. Съществени

приноси на дисертационния труд са: 1. Сравнително «клинично проучване на

стандартизирани конвенционални и миниинвазивни техники при дистален карцином на

ректума след неоадювантна терапия; 2. Анализ на настоящите конвенционални и

миниинвазивни оперативни подходи във П-ри, Ш-ти и М-ти стадий на болестта; 3. Детайлно

разглеждане и критичен анализ на противоречивата и дискутабилна тема за индикациите и

контраиндикациите за извършване на протективна илеостомия; 4. Потвърждаване на

предимствата на лапароскопските процедури по отношение на следоперативни и



онкологични резултати; 5. Въвеждане на доказала предимствата си, модифицирана

стандартизирана програма за бързо възстановяване след конвенционални и

миниинвазивни колоректални операции.

През 2021 година д-р Атанасов публикува монография на тема „Безопасност на

пациента и терапевтични подходи в лечението на колоноскопските ятрогенни перфорации”.
В нея е са систематизирани и представени основните съвременни тенденции в лечението
на ятрогенните колоноскопски перфорации с акцент върху безопасността на пациента.
Представено е и собствено проучване дефиниращо честотата на ятрогенните перфорации в

УМБАЛ „Еврохоспитал“” - 0,04696 (11 случая от 23687 проведени фиброколоноскопии).
Посочена е важната роля на ендоскописта за ранна детекция на лезиите. Внедрена е

стратегия за лечение базирана на клиничната картина и характеристиките на пациента, но

също така отнесена към опита на медицинския екип. Потвърдено е мястото на

лапароскопската хирургия в лечението на тези състояния, подобно на данните от други
световни центрове.

Друг безспорен принос към българската научна литература представляват
разработките на д-р Атанасов в областта на:

1. Приложение на негативното налягане при различни хирургични лечебни

методи - разработена е стратегия за профилактично използване на вакуум терапия при

затварянето на оперативни рани, дефинирана е приложимостта на вакуум терапията в

случаите на некротичен фасциит на предна коремна стена и възпалително засягане на

перинеум;

2. Безопасност на пациента при планова лапароскопска колоректална
хирургия - анализира кривата на обучение в плановата лапароскопска колоректална
хирургия, както и възможните ятрогенни увреди по време на лапароскопските операции;

3. Безопасност на пациента при спешни лапароскопски интервенции -

определя критерии за приложение на миниинвазивните техники при извършването на

Наптапп операции и за реституция след резекция по Наптапп; анализира приложимостта
на миниинвазивните техники при лечението на усложнената дивертикулоза, както и на

различните тактики в лечението и, включително и при наличие на перфорация към

свободната коремна кухина; дефинира мястото на миниинвазивните хирургични техники



при лечението на острия перитонит; анализира приложимостта на лапароскопската

хирургия в лечението на различните форми на остър апендицит;

4. Лечение на перитонеална карциноматоза - Съвместно с УМБАЛ-

Еврохоспитал (2014г.-2015г.), успешно е реализиран проект за въвеждане на методика за

лечение на перитонеалната карциноматоза от различен произход чрез циторедуктивна
хирургия и хипертермична интраперитонеална химиотерапия, докладвани са данни от

лечението на близо 70 пациенти;

Обективен показател за качеството на научната продукция на д-р Бойко Атанасов

еи високото ниво на цитируемост на неговите трудове. Представените документи показват

над 250 цитации в научни издания, реферирани и индексирани в световно известни бази

данни с научна информация (5СОРО5 и М/ЕВ ОЕ 5СЕМСЕ) и над 50 цитации в нереферирани

научни издания с научно рецензиране. Високият брой цитирания до голяма степен се дължи
на участието на кандидата в международни научни проекти, което недвусмислено
потвърждава тяхната полза и необходимостта от централизация на научните данни за

получаване на статистически достоверни и приложими в практиката резултати.

Учебната натовареност на д-р Атанасов, включваща лекции, практически

упражнения и изпити на студенти, стажанти и специализанти, през последните 3 години

надхвърля изискванията за часова натовареност за съответната академична длъжност. Д-р

Атанасов е ръководител на един специализант по „Обща хирургия“и е включен в състава на

комисия за провеждане на колоквиуми за специализанти по Хирургия с база за практическо
обучение УМБАЛ „Еврохоспитал“ ООД, гр. Пловдив. Има средна аудиторна заетост от 293

часа годишно, както и извънаудиторна - 80 часа, т.е. д-р Атанасов наред с извършването на

пряката си хирургична дейност е отделял средно по над 370 часа годишно за учебно-

методическа дейност.

Разглеждайки в детайли наукометричните показатели се потвърждава
наблюдението и вътрешното ми убеждение, че кандидатът д-р Бойко Атанасов покрива и

надвишава критериите за длъжността „доцент“ съобразно актуалната нормативна база. При

самооценката по задължителните минимални наукометрични показатели на МУ-Пловдив

за направление 7.1. Медицина, кандидатът е предоставил следната справка:

Група А (Показател 1): налични 50 точки (изискуеми 50 т.);

Група В (Показател 3): налични 100 точки (изискуеми 100 т.);



Група Г (Показатели 7 и 8): налични 732,35 точки (изискуеми 200 т.);

Група Д (Показатели 10 и 12): налични 4080 точки (изискуеми 100 т.);

Група Е (Показатели 15,16,17 и 22): налични 105 точки (изискуеми 60 т.);

Група Ж: 821 точки (изискуеми 300 т.);

В заключение мога да заявя, че направения анализ на научната, учебно-

преподавателската и диагностично-лечебната дейност на д-р Бойко Атанасов, показва че

кандидатът отговаря напълно на качествените и количествените критерии за развитие на

академичния състав посочени в Закона за развитие на академичния състав в Република
България, Правилника за приложението му и Правилника за условията и реда за

придобиавне на научни степени и заемане на академични длъжности в МУ-Пловдив.

Базирайки се на отличната теоретична и практическа подготовка на д-р Атанасов като

хирург, сериозната му преподавателска активност, изразения нюх към новостите и

представените задълбочени научни разработки си позволявам напълно убедено да
подкрепя кандидатурата му, и да предложа на Почитаемите членове на Научното жури да

дадат положителен вот и да изберат д-р Бойко Чавдаров Атанасов, д.м., за „доцент” по

научна специалност “Обща и оперативна хирургия” към секция "Обща хирургия” на катедра
Пропедевтика на хирургиеските болести в МУ-Пловдив.

1-/
01.08.2022 година Член на журито:

гр. София (доц. Ивелин Такоров,д.м.)


