
РЕЦЕНЗИЯ
проф. д-р Пенка Пенева Стефанова -- Пеева

Член на Научно Жури, назначено със заповед Ме Р - 1319/06.06.2022 на
Ректора на МУ - Пловдив

Относно: Конкурс за заемане на академичната длъжност„Доцент”в областта на
висшето образование 7. Здравеопазване и спорт. Професионално направление 7.1
Медицина към Катедрата „Пропедевтика на Хирургическите Болести“за преподаване
на български и англиски език при Медицински Факултет на Медицински Университет
- Пловдив, обявен в Държавен вестник бр. 20 от дата 11.03.2022 г.

Биографични данни:

Д-р Бойко Чавдаров Атанасов е роден в град Пловдив на 05.06.1978 година.
Средно образование завършва през 1995 год. в СОУ „Св.Климент Охридски“- Пловдив.
Висше образование по медицина завършвас отличие в Медицински Университет София
през 2001 година.

Професионална квалификация:
Специалност по Обща Хирургия придобива през 2008 г.

През 2019 година се дипломира като Магистър по Здравен менджмънт към ВУАРР-
Пловдив.

През периода 2002 - 2012 год., д-р Атанасов работи като лекар-ординатор и хирург в
Първа Хирургична клиника на УМБАЛ „Св.Георги“ Пловдив. От 2012 год. до момента
той е част от екипа на хирургично отделение на УМБАЛ Еврохоспитал-Пловдив.

Учебно-преподавателска дейност:

Преподавателската си дейност започва през 2011 год., като последователно заема
длъжностите хонорован асистент, асистент и главен асистент.

От 2022 год. е изследовател към Научноизследователски Институт на медицински
Университет-Пловдив; Направление-Безопасност на пациента в хирурията
От 2022 год. д-р Атанасов е Главен административен асистент към Катедрата по
Пропедевтика на Хирургическите болести.

През 2017 год. защитава успешно дисертация и придобива образователна и научна
степен „доктор”на тема: „Съвременно лечение на дисталния ректален рак с
конвенционални и лапароскопски операции след неоадювантна лъчехимиотерапия“

Д-р Атанасов владее писмено и говоримо английски и руски език.

Д-р Атанасов е Съучредител и член на Българска асоциация по спешна хирургия и
травматология; Член е на на Българския Лекарски Съюз, Член на БХД/ Българското
Хирургическо Дружество/, Съюза на Учените в Българил, Член на М/5Е5 (УМгопа



Зосеу о Етегсеепсу Зигрегу),Член на Е5СР (Ешореап 8ос1ету о Союргосююозу),Член
на ТА5СО (ШмегпаНопа! А5зостаНоп 0 Зигееоп5, Сазиоешетоос1515 апа Опсоо2155 ),
Член на ТНРВА (Шегпайопа! Нерао-Рапсгтеао-ВШагу А5зосайоп)

Академична и научна дейност: Наукометрични показатели

Д-р Бойко Атанасов има общ импакт фактор за цялостната си научна продукциия -
165.258

Цити: раност

Общият брой на цитиранията на кандидата са 310. От тях цитирания в научни издания,
реферирани и индексирани в световноизвестни бази даннис научна информация (само
Всорив и УМ/еБ о 5степсе) са 253, а тези в нереферирани списания с научно рецензиране-
57.

По Всори5 данни, Н-таех на кандидата е 10.

УМ/еБ оЗстепсе Ю-таех - 5

Соо9!е 5сЪо|аг Ю-тадех- 11; 110-тадех-12

Кезеагсй Сае ВОС Б5соге 21.94; Н-тадех 6

Научната продукция на д-р Атанасов е достатъчна по обем и качество за участие в
конкурса. Тя има изискуемите и заложени точки в Националните минимални критерии.

Обща оценка за съответствието на кандидата спрямо минималните национални
изисквания.

Прегледът и анализ на предоставените доказателствени материали показват пълно
съответствие, като покриват напълно и в част от групите надвишават минималните
изискуеми показатели.



ГРУПА ПОКАЗАТЕЛИ стойност ДОЦЕНТ
ТОЧКИ НА

Д-р Бойко Атанасов
1. Дисертационен
труд за присъждане
на образователна и
научна степен
"доктор"

50 50 50

2. Дисертационен
труд за присъждане
на научна степен
"доктор на
науките"

100

3. Хабилитационен
труд - монография

100
100

100

4. Хабилитационен
труд - научни
публикации (не по-
малко от 10) в
издания, които са
реферирани и
индексирани в
световноизвестни
бази данни с
научна
информация

60/п за всяка
публикация

5. Публикувана
монография, която
не е представена
като основен
хабилитационен
труд

100
220 точки

15 статии, от
които 10

в списания
реферирани в

Бсориз и/или УМ/ер

ОГ

5сепсе, в т.ч. 5
статии с ГЕ

6. Публикувана
книга на базата на
защитен
дисертационен
труд за присъждане
на образователна и
научна степен
"доктор"или за
присъждане на
научна степен
"доктор на
науките"

40

7. Публикации и
доклади,
публикувани в
научни издания,
реферирани и
индексирани в
световноизвестни
бази данни с
научна
информация

60/п или
разпределени в
съотношение на

базата на протокол
за приноса

27.72



ГРУПА ПОКАЗАТЕЛИ стойност ДОЦЕНТ
ТОЧКИ НА

Д-р Бойко Атанасов
8. Публикации и
доклади,
публикувани в
нереферирани
списания с научно
рецензиране или
публикувани в
редактирани
колективни томове

30/п или
разпределени в
съотношение на

базата на протокол
за приноса

704.63

9. Публикувана
глава от
колективна
монография

20/п

10. Цитирания или
рецензии в научни
издания,
реферирани и
индексирани в
световноизвестни
бази данни с
научна
информация или в
монографии и
колективни томове

15
200 точки

10 цитирания в
списания,

реферирани в
Зсори5 и/или У/ер

оЕ Зсепсе

3795

1. Цитирания в
монографии и
колективни томове
с научно
ецензиране

10

12. Цитирания или
рецензии в
нереферирани
списания с научно
рецензиране

285

13. Придобита
научна степен
"доктор на
науките"

40
80 точки

- 2 научни проекта
(вкл. ВУП)
- придобита
специалност

14. Ръководство на
успешно защитил
докторант (пе
броят
съръководители на
съответния
докторант)

40/п

15. Придобита
медицинска
специалност

40 40

16. Участие в
национален научен

15 15



ГРУПА ПОКАЗАТЕЛИ стойност ДОЦЕНТ
ТОЧКИ НА

Д-р Бойко Атанасов

или образователен
проект

17. Участие в
международен
научен или
образователен
проект

20 20

18. Ръководство на
национален научен
или образователен
проект

30

19. Ръководство на
международен
научен или
образователен
проект

40

20. Публикуван
университетски
учебник или
учебник, който се
използва в
училищната мрежа

40/п

21. Публикувано
университетско
учебно пособие или
учебно пособие,
което се използва в
училищната мрежа

20/п

22. Обучение на
стажанти,
специализанти и
докторанти
(семинарни и
практически
занятия)

30 30

Преподавателска
дейност:

Учебна
натовареност
(лекции и
упражения):

150 точки

(за последните
2 г. Х 0.5 т/час)

421

Академична
длъжност:

200 точки

(гл. асистент-
100 т. за 1 год.)

400

ОБЩО: 810

5888.35



В настоящия конкурс д-р Б. Атанасов се представя с 110 научни публикации, които
могат да бъдат разпределени:

- Дисертационен труд с автореферат - 1

- Хабилитационен труд/монография-1

- Публикации и доклади, публикувани в научни издания, реферирани и
индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация (само 5сори5 и У/ер
оЕ зс1епсе) - 20
- Публикации и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно
рецензиране или в редактирани колективни томове - 88

Участието на д-р. Б. Атанасов в научни разработки хронологично е както следва:

- Самостоятелен автор - 3

- Първи автор - 35

- Втори съавтор - 11

- Трети и следващ съавтор - 59

Разпределение според място на автора

Публикации Научни съобщения Общо

Брой 96 Брой 96 Брой ка
Самостоятелни 3 2.8 0 - 3 2.8
Първи автор 27 25 8 7.4 35 32.4
Втори автор 8 7.4 3 2.8 п 102
Трети и следващ|44 40.7 15 13.9 59 54.6
автор
Всичко 82 75.9 26 241 108 100

Научната продукция на Д-р. Б. Атанасов може да бъде разделена в следните раздели:

- Спешна хирургия
- Онкологична хирургия
- Стомашна хирургия
- Коло-ректална хирургия
- Хепато-билио-панкреатична хирургия

- Гнойно-септична хирургия

- Вариа



Представените научни разработки обхващат всички области на съвременната
конвенционална и миниинвазивна хирургия.

Научните приноси от представените доказателствени материали могат да бъдат
обособени в седем основни направления от различни области на хирургията:

1. Лапароскопия при хирургично лечение на ректален карцином:

- Предложено е комплексно предоперативно планиране на случаите на дистален
ректален рак за прецизно провеждане на НАТ, рестадиране и избор на оперативна
методика. - Приноси с оригинален и научно-приложен характер (71;:8.73;8.77)
- За първи път у нас е направено сравнително клинично проучване на стандартизирани
конвенционални и миниинвазивни техники при дистален ректален рак след НАТ.
Приноси с оригинален и научно-приложен характер (41;:8.40;8.73)
- Направен е клиничен и статистически анализ, доказващ предимствата на
лапароскопските процедури по отношение на подобрените следоперативни и
онкологични резултати, ускореното възстановяване, повишения толеранс на пациента и
намаления болничен престой.- Принос с потвърдителен характер
(е 1:8.15;8.2:8.40;8.82)

- На базата на актуални, доказателствено обусловени публикационни данни и личен
опит , детайлно е разгледана и критично анализирана противоречивата и дискутабилна
тема за индикациите и контраиндикациите за извършване на протективна илеостомия.-Приноси с оригинален и научно-приложен характер (141;:8.24:8.29:8.75;8.87)

2. Ятрогенни лапароскопски перфорации

- Извършен детайлен анализ на основните съвременни тенденции в лечението
на ятрогенните колоноскопски перфорации ,.Принос с потвърдителен характер
(6 3;8.71;8.81)

- Извършен анализ на 11 собствени случая на ятрогенни перфорации с цел
установяване на влиянието на ранната диагностика върху лечебните резултати;
Приноси с оригинален и научно-приложен характер (763)

- С цел оценка на приложимостта на миниинвазивните методики в лечението на
ятрогенните колоноскопски перфорации,се изследваха и анализираха отчетените ранни
и късни следоперативни резултати. Получените данни потвърждават мястото на
лапароскопската хирургия в лечението на тези състояния, подобно на данните на други
световни центрове; Принос с потвърдителен характер (4 3;8.71:8.81)

3. Лечение на лперитонеална 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. Приноси с оригинален и научно-приложен характер (Ме 8.30)

4. Безопасност на пациента в плановата лапароскопска колоректална
хирургия:

- Предлага се, доказала предимствата си, модифицирана стандартизирана
програма за бързо възстановяване след конвенционални и миниинвазивни
колоректални операци, лесно приложима в хирургичната практика. Принос с
оригинален и научно приложим характер (4 1:8.20;:8.43)

- Анализ на кривата на обучениев плановата лапароскопска колоректална
хирургия; Принос с потвърдителен характер (1:8.40;8.77;8.84)

- Анализ на възможните ятрогенни увреди по време на лапароскопските
операции; Принос с потвърдителен характер (1:8.77)

5. Безопасност на пациента в спешната лапароскопска колоректална
хирургия:

- Въведена е стандартизирана програма за бързо възстановяване след спешни
конвенционални и миниинвазивни колоректални операци. Принос с оригинален и
научно приложим характер (03;:8.43)

- Анализ на приложимостта на миниинвазивните техники при лечението на
усложнената дивертикулоза; Принос с потвърдителен характер
(е 8.20;8.21;8.28;8.72;8.76;8.80)

- Определени са критерии за приложение на миниинвазивните техники при
извършването на Наптаппи операции и реституциите след Найшапп операции; Принос
с оригинален и научно приложим характер
(6 8.21:8.28:8.45;8.57;8.65;8.72;8.76;8.84)

- Извършен е анализ на различните тактики в лечението на усложнената
дивертикулоза; Принос с потвърдителен характер (4 8.20:8.21:8.72:8.76;8.80:8.88)

6. Безопасност на пациента в условията на миниинвазивно лечение на
случаите на остър хирургичен корем:

- Направен е анализ на приложимостта на лапароскопската хирургия в лечението
на различните форми на остър апендицит; Принос с потвърдителен характер
(6 8.19;8.22:8.31;:8.35;8.74)

- Направен е анализ на приложимостта на лапароскопската хирургия в случаите
на перфорирали дивертикули с различна по степен контаминираност на перитонеалната
кухина; Принос с потвърдителен характер (е 8.21:8.31;:8.45;:8.57;8.72:8.76)



. Определя се мястото на миниинвазивните хирургични техники при лечението
на острите перитонити; Принос с оригинален и научно приложим характер
(е 8.18;8.28;:8.31:8.39;8.45;8.47;8.52;8.59;8.67)

# Приложимост на контролираното отрицателно налягане в различни
хирургични лечебни методи:

- Разработенае стратегия за профилактично използване на вакуум терапия при
затварянето на оперативни рани; Приноси с оригинален и научно-приложен характер
(6 8.34)

- Разработенае стратегия за приложимост на вакуум терапия в случаите на
некротичен фасциит на предна коремна стена и възпалително засягане на перинеум;
Приноси с оригинален и научно-приложен характер;принос с потвърдителен
храктер (М68.26;8.34; 8.36; 8.60)

Д-р Бойко Атанасов има общ импакт фактор за цялостната си научна продукциия -
165.258. Индивидуален импакт фактор - ТЕ -2.07

Г Титираност

Общият брой на цитиранията на кандидата са 310. От тях цитирания в научни
издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна
информация (само Зсорив и УМ/еБ о5сТепсе) са 253, а тези в нереферирани списания с
научно рецензиране-57.

По Бсориз данни, Н-штаех на кандидата е 10.

У/еБ о# Зстепсе А-тдех - 5

Соо9!е зсноаг Ъ-тдех- 11; 110-тадех-12

КВезеагсв Сае ВОС З8соге 21.94; Б-тадех 6

Участие в Национални и международни конгреси.
Изнесени доклади в чужбина:

Лион 2015 НВРФ5ЮВС

- ЕКА Ргогосо!| л Тне Ттеашпене о# О15га! Веста! Сапсег

Милано 2018- 5-ти конгрес М/5Е5-на теми :

- Напштапп”з Ргоседиге т Етегоепсу 5игоегу
- СогарИсагеда Метазтанс Соогеста! Сапсег



Е5СР Риби 2015 - 1061 Апитуегзагу Меейло

- шпиЩапеонш Г.арагозсорс Ргоседигез бог Соогеста! Сапсег ум. Зупсгопоия Глуег

Мета5Тазе5 (постер)

Учебно-преподавателска дейност:

Преподавателската дейност и заетост на кандидата е съставена от обучение на
студенти трети курс медици - както лекции така и упражнения. Допълнително е

провеждано обучение на стажанти и специализанти, участие в изпитни комисии за
зачисляване за специализации, семестриални изпити и провеждане на колоквиуми.
Ръководител на специализации от 2020 год. Общата натовареност на д-р Атанасов за
последната учебна година е 477 часа (аудиторна заетост+извънаудиторна дейност и

научна дейност).

Д-р Атанасов е взел участие общо в два проекта:

- Участие в национален научен или образователен проект :Проект ВаИО5М2ОРО001-2.013-
0001 на МОН „Студентски практики -- Фаза 2” финансиран от ОП НОИР

- Участие в международен научен или образователен проект: Рго)ест ул СМЕ-Г5йбше

0 Тгап5аНнопа! Рвагтасоозу, Воте апа Гл5ще о ВтотештЪгапез апа ВтоепегоеНс5, Вап,
Кау, аштеай а! ехаштшиитое Фе ПК Ъебуеепл соогеста! сапсег апа пстгоБ1юота

Оценка на монографичния труд:

Предоставеният от хабилитационен труд е на тема: „Безопасност на пациента и

терапевтични подходи в лечението на колоноскопските ятрогенни перфорации“с
научен рецензент проф. Д-р Борис Сакакушев,дм.

В написаната монография се разглежда проблемаза увредите на колона по време
на диагностичните и терапевтични колоноскопии. Представен е обобщен анализ на
съвременните диагностично-лечебни стратегии за поведение при ятрогенните
колоноскопски перфорации.

Критични бележки и препоръки.
Нямам критични бележки. Представените документи и доказателства по

процедурата са пълни, коректни и систематично подредени.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
От направения анализ и оценка на представените материали по конкурса може

да се обобщи, че кандидатът отговаря на задължителните условия и задължителните
количествени критерии и науко-метрични показатели за заемане на академичната
длъжност „Доцент”.

Кандидатът ес доказани професионални и академични качества.

Поради изложените причини, убедено давам положителна оценка и предлагам
на почитаемите членове на Научното жури да гласуват положително за избирането на
д-р Бойко Атаносов, дм на академична длъжност „Доцент" по научната специалност
„Хирургия" за нуждите на Катедрата Пропедевтика на хирургическите болести -Медицински Университет -- Пловдив.

04.07.2022 << се А!

Пловдив Рецензент:.

„Проф. д-р. Стефанова/
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