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СТАНОВИЩЕ
от

ПРОФ. ИВАН ЖЕЧЕВ ТРАЙКОВ, ДМ

Относно: Обявен конкурс за АД ”Доцент” по научна специалност „Обща и

оперативна хирургия” за нуждите на катедра по Пропедевтика на
хирургическите болести, секция „Обща хирургия“ при Медицински
университет гр. Пловдив, обявен в ДВ. Бр 20/11.03.2022г.

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

|. Анализ на кариерния профил на кандидата (кратки биографични данни).

Д-р Бойко Чавдаров Атанасов е роден през 1978 г. в гр. Пловдив. Той

завършва средното си образование в Пловдив през 1995 год, а през 2005 г.

се дипломира с отличен успех в Медицински Университет София.
От 2001 год до 2012 год, д-р Атанасов работи като ординатор в Клиника

по Обща хирургия с Колопроктология, като там започва и своята
специализация. На 31.01.2008 год., кандидатът придобива специалност по
Обща Хирургия. От 2012 г. и към момента, д-р Бойко Атанасов работи в

Хирургичното отделение на УМБАЛ „Еврохоспитал” гр. Пловдив.
Академичното развитие на колегата започва с АД „Асистент” от 2011

година, а от 2018г. заема АД „Главен асистент” в катедрата по
„Пропедевтика на Хирургическите Болести“в секция Обща Хирургия.

През 2017 год. придобива образователна и научна степен „доктор” след
успешно защитен дисертационен труд на тема: „Съвременно лечение на
дисталния ректален рак с конвенционални и лапароскопски операции след
неоадювантна лъчехимиотерапия“. През 2019 г. д-р Атанасов завършва
втора магистратура по Здравен мениджмънт към ВУАРР-- Пловдив.

Д-р Бойко Атанасов, дм владее писмено и говоримо английски и руски
език. Той е съучредител и член на Българска асоциация по спешна хирургия
и травматология; член на на Българския Лекарски Съюз; член на БХД/
Българското Хирургическо Дружество/; Съюза на Учените в България; член
на М/5Е5 (М/она Босеу оЕ Етегоепсу Б5игеегу); член на Е5СР (Ешгореап
Зостеу оГ Союргосююозу), член на 1А56О (Шегтанопа! Азз5осапоп о
Зигееоп5, Са5гоететгоог21515 апа Опсоо21565 ); член на ТНРВА (Юиетапопа!
Нера шо-Рапстеао-Вшагу А55остайоп)

П. Общо описание на представените материали по конкурса



Гл. ас. д-р Бойко Чавдаров Атанасов, дм притежава всички необходими

документи за участие в заемането на академичната длъжност „Доцент”, в

съответствие със Закона за развитие на Академичния състав на Република
България, Правилника за неговото приложение и Правилника за
Академично развитие в МУ Пловдив.

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

Д-р Бойко Атанасов, дм е автор на дисертационен труд и автореферат към
него за придобиване на ОНС „Доктор”. Той публикува монография на
тема: „Безопасност на пациента и терапевтични подходи в лечението на
колоноскопските ятрогенни перфорации” през 2021. Към днешна дата,
кандидатът е автор и съавтор на общо 108 научни труда.
Дисертационният му труд на тема „Съвременно лечение на дисталния
ректален рак с конвенционални и Ллапароскопски операции след
неоадювантна лъчехимиотерапия” е съвременен, критичен анализ на
класическите и миниинвазивни хирургични подходи, съчетани с основните
принципи в приложението на неоадювантната терапия при дисталния
ректален карцином.

Д-р Атанасов има 20 публикации в научни издания, реферирани и

индексирани в световноизвестните бази данни сории УМ/ер о5степсе, като
19 от тях са в списания с Нпрас Тастог (Съапуае Апаупсз). Полета на научен
интерес на кандидата са най-актуалните проблеми в спешната и планова
онкохирургия; абдоминален сепсис; приложимост и последствия от метода
на „Отворен корем“; коло-ректална хирургия. Значими публикации с
глобален интерес са: „Ролята и влиянието на ЗАВ5-СоУ-2 инфекцията в

периоперативния период“; „Проспективно проучване на случаите на остър
апендицит в световен мащаб“; „Хирургично лечение на чернодробната
ехинококоза“. След придобиване на ОНС „Доктор”, кандидатът представя
88 публикации и доклади в нереферирани списания с научно рецензиране,
касаещи плановата и спешна хирургия, най-вече в областите на
гастроинтестиналната,  хепато-билиарната и  колопроктологичната,
предимно лапароскопска онкохирургия. Д-р Атанасовевзел участие общо
в два проекта. Това са : 1) Национален научен или образователен проект
:Проект ВСО5М2ОРО001-2.013-0001 на МОН „Студентски практики - Фаза
2” финансиран от ОП НОИР:;2) Международен научен или образователен
проект: Рго)есЕ улЮи СМВ-т5йцие о Тгап5анопа! Роагтасоюгу, Воте апа
Шт50бще о ВтотетЪгапез апа Втоепегеейс», Вап, Кау, аппеа а! ехамтттое Ше
ПиК Ъебиееп соогеста! сапсег апа тисгортота



ГУ. Оценка на монографичния труд Основният хабилитационен труд е

научно рецензиран и е в обем от 140 страници. Представената монография
е съвременен обзор на етиологията, диагностиката и лечението на

ятрогенните травми на дебелото черво при ендоскопски процедури,
базирани на оригинални алгоритми.

У. Цитиране на публикациите на кандидата в националната и чуждестранна
литература Д-р Атанасов е предоставил общ брой от 310 цитиранията, като
253 от тях са в научни издания, реферирани и индексирани в

световноизвестни бази данни с научна информация (само Зсори5 и УМ/еб о
5с1епсе). Кандидатът има п-тдех 10, по ЗБсори5 данни, който е висок за
хирурзите у нас. Тези показатели надвишават изискванията в ППЗРАСРБи
Правилника за академично развитие в Медицински университет --
Пловдив.

МТ. Комплексна, качествена оценка на учебно-методическата и

преподавателската дейност, вкл. научно ръководство на студенти,
докторанти, специализанти. Учебната заетост за последните 3 години на
гл. адм. ас. Д-р Бойко Атанасов, дм отговаря на изискуемия минимум, за
съответната категория преподаватели в Медицински университет ---
Пловдив. Кандидатът води практически учебни занятия, изнася лекции на
български език и участва в комисии за провеждане на семестриални
изпити по учебната дисциплина „Обща и Оперативна Хирургия” в
Медицински университет --- Пловдив. Д-р Бойко Атанасов е ръководител
на специализанти от 2020 год като участва и в комисиите по провеждане
на колоквиуми, и изпити на специализанти към УМБАЛ Еврохоспитал-
Пловдив. Той е отговорник по Научната дейност, а от 2022 год е Главен
административен асистент в Катедрата по Пропедевтика на
хирургическите болести. От 2020 год. е активен научен сътрудник в

Научноизследователския Институт на МУ-Пловдив, със значителна
публикационна активност по направлението - „Безопасност на пациента в

хирургията“. Атестационната му оценка от 2018-2020 год е много добра.

Д-р Атанасов проявява значителна активност в повишаване на
професионалната си квалификация с участие в курсове по лапароскопска
хирургия; курс за преподаватели по „Лапароскопска хирургия“-„ГАРСО ТТ
ТВАТШЧ ТНЕ ТВАТПЧЕВ ГАРАВОБСОРКС СОГОВЕСТАТ 5ОВОСЕВУ“;

основи на ултразвуковата диагностика. „Хирургично лечение на
заболяванията на хепато-билиарната система и панкреас“; „Рак на панкреас-
мултидисциплинарен подход“- следдипломен курс. Това позволява на
кандидата да практикува, преподава и въвежда нови методи на съвременна
напреднала лапароскопска хирургия.



УП. Критични бележки и препоръки. Нямам критични бележки.
Препоръчвам на Д-р Бойко Атанасов да продължи и развива
професионалната си, научна и публикационна дейност.

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 Предоставените от
кандидата на електронен носител доказателства показват Пълно
съответствие и покриване на минимално изискуемите показатели. Д-р
Б.Атанасов отговаря на общите условия за завършено Висше медицинско
образование, придобита специалност по Хирургия, ОНС „Доктор” по
съответната научна специалност, отговаря на задължителните изисквания
за хабилитационен труд и минимални изисквания за наличие на минимум
10 статии, реферирани в сории М/ер оЗстепсе, в т.ч. 3 с импакт-фактор.
За настоящия конкурс реферираните в сори и М/еБ о Бсепсе статии са
20, като 19 от тях имат  импакт-фактор. Цитиранията на научните
публикации в издания, включени в световноизвестни бази данни са 253,
което надвишава заложения критерий от минимум 7.

1Х. Заключение

Гл. ас. Д-р Бойко Атанасов, дм е напълно изграден лекар- хирург, много
добър преподавател и научен изследовател. Той притежава много добра
теоретична и практическа подготовка и демонстрира потенциал за бъдещо
академично развитие. Ползва се с авторитет сред колеги, студенти,
стажанти, специализанти и пациенти.

В настоящия конкурс кандидатът участва с достатъчен брой научни
трудове, цитирания и проекти, отговарящи на изисквания на Закона за
развитие на академичния състав в Република България и на Правилника за
развитие на академичния състав при Медицински университет --- Пловдив
за заемане на академичната длъжност „Доцент”.

В качеството си на член на Научното жури, давам положително
становище и препоръчвам на колегите от уважаемото жури, да подкрепят
гл. ас. д-р Бойко Чавдаров Атанасов, д.м. за академичната длъжност
„ДОЦЕНТ” по Обща и оперативна хирургия в МУ гр. Пловдив.
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