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СТАНОВИЩЕ
от

Доц. Георги Паскалев Сафев, ДМ

Относно: Обявен конкурс за АД ”Доцент” по научна специалност „Обтца 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.

Единствен кандидат в обявеният конкурс е д-р Бойко Чавдаров Атанасов,
ДМ - главен административен асистент към катедрата по Пропедевтика на
хирургическите болести, Медицински университет гр. Пловдив.

1. Биографични данни на кандидата .

Д-р Бойко Чавдаров Атанасов е роден през 1978 г. в гр. Пловдив.
Средното си образование получава в град Пловдив и завършва с отличен

успех Медицински Университет -София.
Професионалното си развитие започва в Клиника по Обща хирургия с

колопроктология, където работи от 2001 год до 2012 год. През 2008 година
д-р Атанасов придобива специалност по Обща Хирургия.
От 2012 г. започва работа в Хирургичното отделение на УМБАЛ

„Еврохоспитал” гр. Пловдив, където работи и понастоящем.
В академичното си развитие д-р Атанасов заема последователно всички
научни длъжности - хоноруван асистент, асистент и главен асистент в
катедрата по „Пропедевтика на Хирургическите Болести“ в секция Обща
Хирургия.
През 2017 година Д-р Атанасов защитава успешно дисертационен труд на

тема: „Съвременно лечение на дисталния ректален рак с конвенционални и

лапароскопски операции след неоадювантна лъчехимиотерапия“.
От 2022 година, кандидатът е избран за главен административен асистент

към съответната катедра.
Д-р Атанасов е провел е множество квалификационни курсове и членува

в редица асоциации: Български Лекарски Съюз, Българското Хирургическо
Дружество, Съюза на Учените в България, член на Световната Асоциация
по Спешна Хирургия ЛУБЕ8 (У/она Зостеу оР Етегеепсу Зигеегу)/;
Европейскат Асоциация по Колопроктология/5СР(Епгореап ЗБостебу о



Союргосюшюгву)/, Международната Асоциация на Хирурзи
Гастроенторолози и ОнколозиЛА8СО(Шиегпайопа! Аз5остайопт о# 8игееоп5
Сазпоететго 0291515 апа Опсоюо155)/, Международна Хепато-Панкреато-
Билиарна Асоциация/ЛНРВА(Пиегпайопа! Нерао-Рапсгеао-ВШагу
Аззос1айоп)/, Българска Асоциация по Спешна Хирургия си

Травматология/БАСХТ/ВЕЗТ5/, където е съ-учредител и член.
Владее писмено и говоримо английски и руски език.

П. Общо описание на представените материали по конкурса

Предоставените материали и документи в конкурса отговарят напълно на
изискванията на чл. 108 от правилника за Академичното развитие в МУ-
Пловдив и са в съответствие със Закона за развитие на Академичния състав
на Република България, и Правилника за неговото приложение.

Ш. Оценка на научните трудове на кандидата за цялостното
академично развитие
Групи показатели:
Група А : Д-р Атанасов е автор на дисертационен труд и съответния
автореферат къмнего, защитени пред научно жури за придобиване на ОНС
„Доктор”.
Група В: Кандидатът е автор на хабилитационен труд „Безопасност на
пациента и терапевтични подходи в лечението на колоноскопските
ятрогенни перфорации“. Представена е научно рецензирана монография в
обем от 140 стр., която не е част от темата на дисертационния му труд за
придобиване на ОНС „Доктор“.
Група Г: Д-р Атанасов представя 20 научни труда публикувани в научни
издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни 5сориз
и УМ/еб озсепсе. На английски език са 19 от тях, в списания с импакт
фактор(СТапуате Апауйс5). Публикациите са на значими теми - коло-
ректален рак, остър апендицит, лапаростоми, влияние на СОУТГ-19 върху
хирургично лекуваните болни.
Д-р Атанасов е автор или съавтор на общо 88 научни публикации и
доклади, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или
в редактирани колективни томове. Те обхващат широк диапазон от
конвенционалната и миниинвазивна абдоминална хирургия.

яГу. Оценка на монографичния труд, представен за участие в конкурса за
„ДОЦЕНТ” от кандидата

Основният хабилитационен труд - монография, разглежда проблема за
ятрогенните увреди на колона по време на извърптването на ендоскопски



процедури. Представени са съвременни алгоритми за диагностицирането и
лечението на тези състояния, както и 11 собствени случая.

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

чуждестранна литература .

От представените документи са видни 310 цитирания, като основна част
от тях - 253 са в научни издания, реферирани и индексирани в
световноизвестни бази данни. По този показател кандидатът надвишава
изискванията в ППЗРАСРБ и Правилника за академично развитие в
Медицински университет --- Пловдив.

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

Д-р Бойко Атанасов взема активно участие в учебно-преподавателската
дейност на Катедрата по Пропедевтика на хирургическите болести. Той
изнася лекции и преподава на български студенти от трети курс медици и

ръководи стажанти и специализанти. От тази година заема длъжността
Главен административен асистент в съответната катедра.

Учебната заетост на Д-р Атанасов надвишава изискуемия минимум.
Атестационна оценка от последната атестация на кандидата е много добра.
В стремежа си за високо професионално и научно развитие, кандидатът
участва в редица курсове от областта на миниинвазивната и хепатобилиарна
хирургия и преподавателски курсове по лапароскопска хирургия.

УП. Критични бележки и препоръки.

Нямам критични бележки. Препоръчвам на д-р Бойко Атанасов да
продължи активната си научна, публикационна и преподавателска дейност
всред студенти, стажанти и специализанти.

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.

Обобщената оценка на предоставения комплект от документи:
- Придобита ОНС „Доктор“



- Защитен дисертационен труд
- Представен хабилитационен труд
- Придобита специалност по Хирургия
- Участие в проекти- 1 национален научен или образователен проект

1 международен научен и образователен проект
показват пълно съответствие и покриване на законовите изисквания за
страната и за Медицински Университет-Пловдив.
Показатели надвишаващи минималните изисквания са:
- Заемане на АД „Асистент“- 7 години; АД „Главен Асистент“- 4 години
- Публикации в списания реферирани в 5сори5 и УМ/ер о# Зстепсе-20,като

19 са с ТЕ, при изискуем минимум от 10 вт. ч. 3 статии с ТЕ

- Цитирания 253 при минимални изисквания от 7

ТХ. Заключение

Гл. ас. Д-р Бойко Атанасов, дм е ерудиран учен и авторитетен хирург със
значим професионален, научно-изследователски и учебно-
преподавателски опит. Научните му интереси и публикации са
разнопосочни и бележат трайна тенденция за постоянство и устойчиво
развитие в научната му и професионална кариера.
Въз основа на представените за конкурса документи и мои констатации,

като на член на Научното жури, давам своето положително становище за
кандидата и препоръчвам на уважаемото жури да подкрепи положително
избора на д-р Бойко Чавдаров Атанасов, дм за АД,Доцент) по научна
специалност „ Обща и оперативна хирургия“ в Медицински университет-.
Пловдив.
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