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СТАНОВИЩЕ Вх. Ме.

от проф. д-р Кирил Василев Драганов, дмн

Началник Клиника по чернодробна, жлъчна, панкреатична и обща хирургия

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда

Относно: Конкурс за заемане на АД „Доцент“, Област на висше образование 7.

Здравеопазване и спорт, Направление 71. Медицина, Научна специалност „Обща и

оперативна хирургия“ към катедра „Пропедевтика на хирургическите болести“, МУ -
Пловдив, обявен в ДВ бр.20/ 11.03.2022 год.

Със заповед Ме Р - 1319/06.06.2022 г. на Ректора на Медицински университет -
Пловдив съм определен за член на Научното жури по горепосочения конкурс.

На първото неприсъствено заседание, проведено на 17 юни 2022 г. бях определен да

изготвя становище.

Становището е изготвено в съответствие с изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за

прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и

заемане на академични длъжност в МУ -Пловдив. Структурата на становището е съобразена с

„Общите правила за изготвяне на рецензии и становища”, публикувани на интернет-

страницата на МУ - Пловдив в раздела "Развитие на академичния състав".

Сроковете за провеждане на конкурса и цялата процедура по него отговарят напълно

на изискванията на горепосочената нормативна рамка. Документи за участие в конкурса е

подал един кандидат - д-р Бойко Атанасов Чавдаров, д.м.

1. Анализ на кариерния профил на кандидата.

Д-р Бойко Чавдаров Атанасов е роден на 05.06.1978 год. в Пловдив. Завършва МУ -
София през 2001 год. В периода 2002-2012 год. работи в УМБАЛ- „Св.Георги“; Г-ва

хирургия-клиника по Обща хирургия с колопроктология, а от 2012 год. до момента е част от

екипа на УМБАЛ „Еврохоспитал“, Пловдив.

През 2008 год. след успешно издържан държавен изпит кандидатът в настоящия

конкурс придобива специалност „Обща хирургия“. Стремежът му за непрекъснато

професионално развитие и усъвършенстване се доказва от участието му в редица курсове за

следдипломна квалификация - „Основи на лапароскопската хирургия“ (ВМА- София, 2009);

„Хирургично лечение на заболяванията на хепато-билиарната система и панкреас“ (ВМА -

София, 2012); „ Лапароскопска хирургия“ (МУ - Пловдив, 2016); Курс за преподаватели по



„Лапароскопска хирургия“- медицински симулационен център (МУ - Пловдив, 2017); „Рак

на панкреас-мултидисциплинарен подход“ (ВМА - София, 2017); „Основи на ултразвуковата

диагностика“ (МУ - Пловдив, 2018); „МРОС“- тапаветеп оЕ шта-ардотта! шеспоп5

(С1оЪа! АНапсе Фог Шеснопе ш Бигвегу; МБЕ, 2018) Курс за преподаватели по

лапароскопска хирургия - „ГАРСО ТТ ТВАТНЕ ТВАТЧЕВ Т.АРАВОБСОРТС

СОГОВЕСТАТ, 5ОВОЕВУ“ (МУ - Пловдив и УМБАЛ „Каспела“, 2019).

Д-р Атанасов е съучредител и член е на Българска асоциация по спешна хирургия и

травматология, членува в БЛС, БХД, М/5Е5 (Мона Босе оГ Етегоепсу Зигоегу), ЕБ5СР

(Ешгоревап Зосюеу оР Союргосююву), 1АБ5СО (ашегпаНнопа! Аззосайоп оР Зигаеоп5,

Саз5поешего 0215156 апа Опсоюв55 ) 1ТНРВА (шегтпанопа! Нерашо-Рапстеао-ВШагу

Аззостайоп).

Има добра езикова подготовка (английски и руски език).

П. Общо описание на представените материали по кон са.

Целият комплект материали по конкурса ми бяха предоставени в срок. Те отговарят

изцяло на изискванията на чл.108 от Правилника за академично развитие на МУ - Пловдив

ПТ. Оценка на научните трудове на кандидата за цялостното академично развитие.

В настоящия конкурс д-р Бойко Атанасов участва общо с 110 научни трудове, които

могат да се групират по следния начин:

1. Дисертационен труд за придобиване на ОНС „Доктор“ и автореферат към него - 1;

2. Хабилитационен труд (монография) - 1;

3. Пълнотекстови публикации в научни издания, реферирани и индексирани в

световно известни бази-данни с научна информация (5СОРИ5 и УМ/ЕВ ОЕ 5СТЕМСЕ) - 20, от
които 19 на английски и 1 на български език;

4. Пълнотекстови публикации в научни нереферирани списания или в редактирани

колективни томове - 88.

В научната продукция, посочена по-горе, д-р Атанасов е първи/единствен автор в 38

труда, втори - 11, трети и последващ - 59

Свързани с темата на дисертацията са 12 от публикациите.

Научните трудове на кандидата притежават приноси с оригинален, потвърдителен

и научно-приложен характер в няколко направления.

Хирургичното в частност лапароскопското лечение на ректалния карцином е едно от

тези направления. Дисертационният труд на тема „Съвременно лечение на дисталния



ректален рак с конвенционални и лапароскопски операции след неоадювантна

лъчехимиотерапия“, както и 9 статии анализират и доказват подобрените резултати след

предоперативното лъче-химиолечение, предимствата на миниинвазивната пред отворената

хирургия, дискутират ролята на протективната илеостома и т.н.

Перитонеалната карциноматоза и методите за лечението Й са проучени при 70

пациенти и публикувани в сп.Хирургия, както и представени на ХУ Национален конгрес по

хирургия.

Безопасността на пациента е едно от основните изисквания в съвременната медицина.

Това изискване е особено важно при оперативните интервенции, които сами по себе си „а

рпоп“крият висок риск от усложнения - лапароскопската колоректална хирургия, спешната

лапароскопска колоректална хирургия и миниинвазивното лечение на острия хирургичен

корем. Средствата и начините за гарантиране на безопасността са тема на 36 от научните

трудове на д-р Атанасов.

Контролираното отрицателно налягане (вакуум терапията) има профилактично

значение за затварянето на оперативни рани, както и основно значение в лечебната схема при

некротичен фасциит, описано в 3 от изследванията на кандидата.

Научната продукция на д-р Б. Атанасов е с оригинален характер и не се

установяват повторения и плагиатство. Това е гарантирано и от подписаната от

кандидата „Декларация за оригиналност и достоверност“ (629 от списъка с документи по

конкурса).

Д-р Атанасов има изключително висока публикационна активност, което се

доказва от големия брой на научните трудове, представени за конкурса. Редовните му

участия във всички национални научни форуми през последните 10-15 години безспорно са

допринесли за разпространение и популяризиране на научно-практическите

постижения от неговата изследователска дейност сред българската хирургична общност.

Д-р Атанасов е участник в три научно-изследователски проекта: М/5Е5 (М/она Зосету

оЕ Ететрепсу Бигрегу); Е5СР (Ешореап Бостету о# Союргосююву); една съвместна разработка

между МУ -Пловдив, тш5ше оТтап5айопа! Рнагтасоюву, Воте и т5йше о? ВтотетЪгапе5

апа Втоепетгеенся Вап, Па (Проект ВСО5М2ОРО001-2.013-0001 на МОН). Това е

доказателство за неговия авторитет сред научните кръгове и възможностите за провеждане

на задълбочени изследвания.

Оценка на монографичния т| представен за участие в кон! са

Монографията, озаглавена „Безопасност на пациента и терапевтични подходи в

лечението на колоноскопските ятрогенни перфорации“е в обем 140 страници. В труда са



дискутирани и представени всички най-рационални и ефективни диагностично-лечебни

стратегии от съвременна гледна точка, като са представени и случая от собствената практика.

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

чуждестранна литература (публикационен имидж).

Научните трудове на д-р Бойко Атанасов са цитирани 253 пъти в реферирани и 57

пъти в нереферирани списания.

Общият ТЕ на кандидата е 165.26.

Големият брой цитации и най-вече тези в реферирани списания е доказателство

за истинската висока стойност на научната продукция на д-р Атанасов.

УТ. Комплекена, качествена оценка на учебно-методическата и преподавателската

дейност, вкл. научно ръководство на студенти, докторанти, специализанти.
От 2010 до 2012 год. д-р Бойко Атанасов е лекционен асистент, след това асистент

(2011-2018 год.) и главен асистент (от 2018 год. до момента) към Катедра „Пропедевтика на

хирургическите болести“, МУ - Пловдив. От началото на 2022 год. той изпълнява функциите

и на „Главен административен асистент“.

През последната година д-р Атанасов е реализирал обща заетост от 477 часа. Учебна

натовареност в обем на 299 часа под формата на практически упражнения и семинари със

студенти-медици, докторанти, стажанти,специализанти-хирурзи (240 часа), обучение на

преддипломен стаж студенти (30 часа), участие в семестриални изпити (20 часа) и лекции 4

часа. Отчетена научна дейност от 78 часа и извънаудиторна заетост от 100 часа.

УП. Критични бележки и препоръки.

Нямам критични бележки спрямо представените материали за участие в конкурса и

процедурата.

УШ. Обща оценка за съответствието на кандидата спрямо минималните национални

изисквания
Кандидатът е представил Справка за покриване на задължителните минимални

наукометрични критерии по чл. 26, ал. 2 и 3, съответно на изискванията по чл. 26, ал. 5 от

ЗРАСРБ и специфичните за МУ - Пловдив изисквания по направленияи за звена с клинична



дейност, определени в Правилник за академично развитие в МУ - Пловдив. Справката

показва, че неговите показатели надхвърлят седемкратно заложените минимални критерии.

ГХ. Заключение

Въз основа на задълбочен преглед на всички материали по конкурса считам, че д-р

Бойко Чавдаров Атанасов е напълно изграден като хирург, учен и университетски

преподавател. Представените от кандидата доказателствени материали напълно

отговарят на задължителните и специфични условия и наукометрични критерии за

заемани на академичната длъжност „Доцент“по научната специалност „Обща хирургия”

за нуждите на катедра „Пропедевтика на хирургическите болести“, МУ - Пловдив.

Поради всичко горепосочено приканвам членовете на почитаемото научно жури

да гласуват положително да присъждане на АД „Доцент“ на д-р Бойко Чавдаров

Атанасов, дм за което аз убедено гласувам „Да“.

Изготвил становището: ......) 47 ........

/проф. д-р Кирил Драганов,

27.06.2022год.
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СТАНОВИЩЕ |от проф. д-р Кирил Василев Драганов, дмн

Началник Клиника по чернодробна, жлъчна, панкреатична и обща хирургия

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда

Относно: Конкурс за заемане на АД „Доцент“, Област на висше образование 7.

Здравеопазване и спорт, Направление 7.1. Медицина, Научна специалност „Обща и

оперативна хирургия“ към катедра „Пропедевтика на хирургическите болести“, МУ -
Пловдив, обявен в ДВ бр.20/ 11.03.2022 год.

Със заповед Ме Р - 1319/06.06.2022 г. на Ректора на Медицински университет -
Пловдив съм определен за член на Научното жури по горепосочения конкурс.

На първото неприсъствено заседание, проведено на 17 юни 2022 г. бях определен да

изготвя становище.

Становището е изготвено в съответствие с изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за

прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и

заемане на академични длъжност в МУ -Пловдив. Структурата на становището е съобразена с

„Общите правила за изготвяне на рецензии и становища“, публикувани на интернет-

страницата на МУ - Пловдив в раздела "Развитие на академичния състав".

Сроковете за провеждане на конкурса и цялата процедура по него отговарят напълно

на изискванията на горепосочената нормативна рамка. Документи за участие в конкурса е

подал един кандидат - д-р Бойко Атанасов Чавдаров, д.м.

1. Анализ на кариерния профил на ка ата.

Д-р Бойко Чавдаров Атанасов е роден на 05.06.1978 год. в Пловдив. Завършва МУ -
София през 2001 год. В периода 2002-2012 год. работи в УМБАЛ- „Св.Георги“; Г-ва

хирургия-клиника по Обща хирургия с колопроктология, а от 2012 год. до момента е част от

екипа на УМБАЛ „Еврохоспитал“, Пловдив.

През 2008 год. след успешно издържан държавен изпит кандидатът в настоящия

конкурс придобива специалност „Обща хирургия“. Стремежът му за непрекъснато

професионално развитие и усъвършенстване се доказва от участието му в редица курсове за

следдипломна квалификация - „Основи на лапароскопската хирургия” (ВМА- София, 2009);

„Хирургично лечение на заболяванията на хепато-билиарната система и панкреас“ (ВМА -

София, 2012); „ Лапароскопска хирургия“ (МУ - Пловдив, 2016); Курс за преподаватели по



„Лапароскопска хирургия“- медицински симулационен център (МУ - Пловдив, 2017); „Рак

на панкреас-мултидисциплинарен подход“ (ВМА- София, 2017); „Основи на ултразвуковата

диагностика“ (МУ - Пловдив, 2018); „МТРОС“- шапаветеп! оЕ шига-ардотта! шеспоп5

(С1оБа! АНапсе бог Песнопе ш Зишгвегу; М/ЗЕБ, 2018); Курс за преподаватели по

лапароскопска хирургия - „ГАРСО ТТ ТВАТЧ ТНЕ ТВАШПЧЕВ ГАРАВОБСОРС

СОГ.ОВЕСТАТ, БОВОЕВУ“ (МУ - Пловдив и УМБАЛ „Каспела“, 2019).

Д-р Атанасов е съучредител и член е на Българска асоциация по спешна хирургия и

травматология, членува в БЛС, БХД, УМ/5Е5 (Мона ЗБостеу оЕтегрепсу Бигвету), Е5СР

(Ешгореап Зостеу о Союргосююву), 1А8СО (шегпанопа! Аззостаноп оР Бигвеоп5,

Сазпоешего02155 апа Опсоюе585 ) 1НРВА (ашегпанопа! Нерао-Рапстеао-ВШагу

Аззостайоп).

Има добра езикова подготовка (английски и руски език).

П. Общо описание на представените материали по конкурса.

Целият комплект материали по конкурса ми бяха предоставени в срок. Те отговарят

изцяло на изискванията на чл.108 от Правилника за академично развитие на МУ - Пловдив

ПТ. Оценка на научните трудове на кандидата за цялостното академично развитие.

В настоящия конкурс д-р Бойко Атанасов участва общо с 110 научни трудове, които

могат да се групират по следния начин:

1. Дисертационен труд за придобиване на ОНС „Доктор“и автореферат към него - 15

2. Хабилитационен труд (монография) - 1;

3. Пълнотекстови публикации в научни издания, реферирани и индексирани в

световно известни бази-данни с научна информация (5СОРИ5 и УМЕВ ОЕ 5СТЕМСЕ) - 20, от

които 19 на английски и 1 на български език:

4. Пълнотекстови публикации в научни нереферирани списания или в редактирани

колективни томове - 88.

В научната продукция, посочена по-горе, д-р Атанасов е първи/единствен автор в 38

труда, втори - 11, трети и последващ - 59

Свързани с темата на дисертациятаса 12 от публикациите.

Научните трудове на кандидата притежават приноси с оригинален, потвърдителен

и научно-приложен характер в няколко направления.

Хирургичното в частност лапароскопското лечение на ректалния карцином е едно от

тези направления. Дисертационният труд на тема „Съвременно лечение на дисталния



ректален рак с конвенционални и лапароскопски операции след неоадювантна

лъчехимиотерапия“, както и 9 статии анализират и доказват подобрените резултати след

предоперативното лъче-химиолечение, предимствата на миниинвазивната пред отворената

хирургия, дискутират ролята на протективната илеостома и т.н.

Перитонеалната карциноматоза и методите за лечението Й са проучени при 70

пациенти и публикувани в сп.Хирургия, както и представени на ХУ Национален конгрес по

хирургия.

Безопасността на пациента е едно от основните изисквания в съвременната медицина.

Това изискване е особено важно при оперативните интервенции, които сами по себе си „а

рпон“крият висок риск от усложнения - лапароскопската колоректална хирургия, спешната

лапароскопска колоректална хирургия и миниинвазивното лечение на острия хирургичен

корем. Средствата и начините за гарантиране на безопасността са тема на 36 от научните

трудове на д-р Атанасов.

Контролираното отрицателно налягане (вакуум терапията) има профилактично

значение за затварянето на оперативни рани, както и основно значение в лечебната схема при

некротичен фасциит, описано в 3 от изследванията на кандидата.

Научната продукция на д-р Б. Атанасов е с оригинален характер и не се

установяват повторения и плагиатство. Това е гарантирано и от подписаната от

кандидата „Декларация за оригиналност и достоверност“ (Ме29 от списъка с документи по

конкурса).

Д-р Атанасов има изключително висока публикационна активност, което се

доказва от големия брой на научните трудове, представени за конкурса. Редовните му

участия във всички национални научни форуми през последните 10-15 години безспорно са

допринесли за разпространение и популяризиране на научно-практическите

постижения от неговата изследователска дейност сред българската хирургична общност.

Д-р Атанасов е участник в три научно-изследователски проекта: М5Е5 (Мона Зостету

оЕ Ететеепсу Бигеету); Е5СР (Ешгореап Бостету о Союргосююову); една съвместна разработка

между МУ -Пловдив, тяше о Ттап5абопа! Рнагтасо!ову, Воте ише о В1отепБгапев

апа Втоепегвенсв Вап, Пауу (Проект ВСО5М2ОРО001-2.013-0001 на МОН). Това е

доказателство за неговия авторитет сред научните кръгове и възможностите за провеждане

на задълбочени изследвания.

. Оценка на монографичния т представен за участие в кон са

Монографията, озаглавена „Безопасност на пациента и терапевтични подходи в

лечението на колоноскопските ятрогенни перфорации“ е в обем 140 страници. В труда са



дискутирани и представени всички най-рационални и ефективни диагностично-лечебни

стратегии от съвременна гледна точка, като са представени и случая от собствената практика.

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

чуждестранна литература (публикационен имидж).

Научните трудове на д-р Бойко Атанасов са цитирани 253 пъти в реферирани и 57

пъти в нереферирани списания.

Общият ТЕ на кандидата е 165.26.

Големият брой цитации и най-вече тези в реферирани списания е доказателство

за истинската висока стойност на научната продукция на д-р „Атанасов.

УТ. Комплекена, качествена оценка на учебно-методическата и преподавателската

дейност, вкл. научно ръководство на студенти, докторанти, специализанти.
От 2010 до 2012 год. д-р Бойко Атанасов е лекционен асистент, след това асистент

(2011-2018 год.) и главен асистент (от 2018 год. до момента) към Катедра „Пропедевтика на

хирургическите болести“, МУ - Пловдив. От началото на 2022 год. той изпълнява функциите

и на „Главен административен асистент“.

През последната година д-р Атанасов е реализирал обща заетост от 477 часа. Учебна

натовареност в обем на 299 часа под формата на практически упражнения и семинари със

студенти-медици, докторанти, стажанти.специализанти-хирурзи (240 часа) обучение на

преддипломен стаж студенти (30 часа), участие в семестриални изпити (20 часа) и лекции 4

часа. Отчетена научна дейност от 78 часа и извънаудиторна заетост от 100 часа.

УП. Критични бележки и препоръки.

Нямам критични бележки спрямо представените материали за участие в конкурса и

процедурата.

УШ. Обща оценка за съответствието на кандидата спрямо минималните национални

изисквания
Кандидатът е представил Справка за покриване на задължителните минимални

наукометрични критерии 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 клинична



дейност, определени в Правилник за академично развитие в МУ - Пловдив. Справката

показва, че неговите показатели надхвърлят седемкратно заложените минимални критерии.

ГХ. Заключение

Въз основа на задълбочен преглед на всички материали по конкурса считам, че д-р

Бойко Чавдаров Атанасов е напълно изграден като хирург, учен и университетски

преподавател. Представените от кандидата доказателствени материали напълно

отговарят на задължителните и специфични условия и наукометрични критерии за

заемани на академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност „Обща хирургия”

за нуждите на катедра „Пропедевтика на хирургическите болести“, МУ - Пловдив.

Поради всичко горепосочено приканвам членовете на почитаемото научно жури

да гласуват положително да присъждане на АД „Доцент“ на д-р Бойко Чавдаров

Атанасов, дм за което аз убедено гласувам „Да“.

Изготвил становището: .....57.........

/проф. д-р Кирил Драганов,

27.06.2022год.


