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СТАНОВИЩЕ 

 
От  

Проф. д-р Гено Киров Киров, дмн 
 

 

 

Относно конкурс за заемане на Академична длъжност “Доцент” в 

област на висшето образование 7. “здравеопазване и спорт” от 

професионално направление 7.1. “медицина” и научна специалност “Обща 

хирургия”, обявен в Държавен вестник бр 26 от 01.04.2016 г., за нуждите на 

Катедрата по обща и оперативна хирургия към Медицински факултет на 

МУ – Варна и Първа клиника по хирургия на МБАЛ “Св. Марина” - гр. 

Варна. 

 

Определен съм за член на Научно жури със заповед на Ректора на 

МУ-Варна N Р-109-147/09.05.2016. След провеждане на първо заседание на 

Научното жури, на /Протокол N1 /14.06.2016/, съм определен за изготвяне 

на становище, според „Правилника за развитието на академичния състав в 

медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна“. 

 

 

За настоящия конкурс, в законно установения срок са подадени 

комплект документи от един кандидат – д-р Aнтон Йорданов Тонев, дм.  

Представените документи съответстват на посочените в Закона за развитие 

на академичния състав в Р. България (ЗРАСРБ) и в Правилника за 

развитието на академичния състав в медицински университет „Проф. д-р П. 

Стоянов“ – Варна. 

 

 

 

 

БИОГРАФИЯ: 

 

 

Д-р Тонев е роден през 1981 год в гр. Стара Загора. Завършва 

Медицински Университет „ Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – град Варна през 

2008 год. След спечелен конкурс през 2009г. е назначен за асистент по 

хирургия към Катедра по Обща и Оперативна Хирургия към Медицински 

Университет – Варна. Впоследствие започва хирургическата си практика 

като ординатор в Първа клиника по хирургия на МБАЛ “Св. Марина“ 

Варна. Трудовият му стаж по хирургия  от тогава и до момента е в същото 

лечебно заведение.  



2 

 

През 2013 год. придобива научната и образователна степен “Доктор”, 

след защита на дисертационен труд „Комплексен подход за откриване, 

стадиране и ендоскопско радикално лечение на ректални аденоми и ранни 

аденокарциноми“. 

Д-р Антон Тонев е член е на: 

- Българско хирургическо дружество  

- Съюз на учените - Варна 

Има призната специалност по Хирургия от м. декември 2015 г.  

 

 

Кандидатът е повишил своята професионална квалификация чрез 

участието в обучителни курсове и специализации в някои от водещите 

клиники по коремна хирургия основно в чужбина. Най-значимите 

квалификации които кандидатът е получил са: 

 

 „Advanced Transanal Surgery Workshop and Wet Lab”, Cleveland Clinic 

Florida, Marriot Harbor Beach, Fort Lauderdale, Florida, 19 февруари 2012 г. 

 „Laparoscopic and visceral surgery”, 01.07.-31.07.2012 г. Klinik für 

Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie, Аугсбург, Германия 

 “Endoscopic advanced and hepatobiliary procedures“, 12.01-23.01.2015 г., 

Department of Gastroenterology and Hepatology, Academisch Medisch 

Centrum, Амстердам, Холандия 

 „Transrectal Ultrasonography Workshop”, Корейско дружество по 

колопроктология, Сеул, Южна Корея, 2010 г. 

 Активно участие и принос към XXIV Biennial Congress Of International 

Society Of University Colon And Rectal Surgeons, 2010 г. 

 

 

 

НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

 

Д-р Антон Тонев има богат за възрастта и трудовия си стаж научна 

активност. 

Др. Тонев представя за рецензия в нарочен раздел 5 пълнотекстови 

публикации в чуждестранни списания, от които 4 с официално признат 

„impact factor”, при необходимост от 2 такива публикации, според 

изискванията на „Правилника за развитието на академичния състав в 

медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна“. Отделно в 

раздела на научната си продукция, озаглавен „Международни 

специализирани списания и сборници“, др. Тонев представя още 8 

пълнотекстови публикации в чуждестранни списания, неповтарящи тези 

пет. 
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За рецензия е представена една многообразна научна продукция, 

включваща 122 реални научни трудове, разпределени както следва:  

 

 дисертационен труд – 1 бр. 

 автореферат – 1 бр. 

 пълнотекстови публикации в Международни периодични списания и 

сборници – 8 бр. 

 участие в учебници и монографии – 26 бр. 

 пълнотекстови публикации в Български периодични списания – 67 бр. 

 публикации в Суплементи на наши и чуждестранни периодични 

издания – 19 бр. 

 

В представената научна продукция, кандидата е първи автор в 14 

реални публикации, втори автор в 25, трети автор в 27 и четвърти и следващ 

автор в 54 научни реални публикации.   

 

Представен е дисертационен труд (№ I-1), разработен в областта на 

откриването, стадирането и ендоскопското лечение на ранните 

аденокарциноми на ректума, който променя досегашния алгоритъм за 

планово оперативно лечение, като дава възможност за извършване на мини-

инвазивни процедури, свързани със запазване на сфинктерния апарат и 

подобряване на следопертивните резултати.  

Д-р Тонев участва в  различни научни изследвания в областите на 

общата и абдоминалната хирургия, като представя 8 публикации в раздел 

„Международни специализирани списания и сборници“. Кандидата 

представя публикация в рубрика „Спешна хирургия“, свързана с 

възможностите за ендоскопски контрол на острото кървене от ГИТ (№ II-2) 

В секция „Планова хирургия“, особено място заемат публикациите 

изследващи проблемите, причините и еволюцията на съвременото лечение 

на заболяванията на дебелото и право черво (№ II-1, № II-3, № II-5, № II-7, 

№ II-8). В същата област са представени и научни трудове, разкриващи 

проблемите на злокачествени заболявание при деца, както и новите 

технологични възможности за по-точна и навремена диагностика за 

заболявания на черен дроб (№ II-4, № II-6). Представените разработки са 

приети за печат в международни издания с признато значение, което 

обуславя приемането на приноси, свързани с тяхната тематика, а най-вече: 

1. Изследвания при пациенти със злокачествени заболявания на 

ГИТ, водещи до подобряване на резултатите свързани с ранната 

диагностика, коректното стадиране и малкотравматичното и 

радикално лечение. 

2. Разработване на новости с оригинален приносен характер, водещ 

до подобряване на откриването и стадирането на чернодробни 

метастази от колоректален рак. 
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3. Като приноси признавам и изведените в дисертационния труд на 

кандидата.  

 

В раздела „Учебници и монографии“,  кандидата представя 26 

участия, като отново основно място заемат проблемите на колоректалния 

рак -  възможностите на модерното онкологично изследване ПЕТ-КТ (№ 

IV-1, № IV-16, № IV-23), на модерното мини-инвазивно лечение при КРК - 

(№ IV-6, № IV-7, № IV-9, № IV-10, № IV-19, № IV-24), на лапароскопското 

лечение на надбъбречни тумори – (№ IV-12, № IV-20), на лечението на 

чернодробните метастази – (№ IV-22, № IV-25, № IV-26). Особено 

впечатление ми направи публикацията (№ IV-15), описваща подробно 

различните възможности за реконструктивни техники след резециране на 

правото черво. 

 

В раздела „Български специализирани списания и сборници“ 

кандидата продължава своята публикационна активностчрез многообразна 

научна продукция, свързана с научно теоритични разработки относно 

проблематиката на широк кръг злокачествени и доброкачествени 

заболявания – колоректален рак (№ III-6, № III-14, № III-15, № III-20, № 

III-21); свързаната основно с дисертационния труд на кандидата научна 

продукция относнo ендоскопското и оперативно лечение на ректален рак 

(№ III-47, № III-48), където се разглеждат съвременните теоритични 

схващания за ранна детекция, коректно стадиране на локалния растеж и 

системното разпространение, както и новите възможности за радикално 

сфинтктеросъхраняващо лечение на това социално значимо заболяване. 

Представени са и публикации, свързани с лапароскопското лечение на 

колоректания рак, с което кандидата си проправяв път в достигането на 

едно сериозно място при лечението на това социално-значимо заболяване в 

България.  

Научните публикации, с предимно практическа насоченост, в които 

кандидата взема участие засягат повечето области на общата и 

абдоминалната хирургия.   

  

 Не на последно е представена и изключително богата конферентна и 

конгресна дейност, с която кандидата показва своята активна позиция, пред 

хирургичната аудитория, като споделя мнението си и участва в научна 

дискусия чрез представени 175 резюмета на доклади, споделени в раздел 

„Участия в национални и международни научни прояви“.  

 

Оценка за научната продукция на др. Тонев се дава от 43 автори, 

които са цитирали негови публикации, без наличие на автоцитации, като 

справката е заверена от НАЦИД - София и Библиотека към Медицински 

университет - Варна. 
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Благадарение на публикационна активност в признати международни 

издания като Hepato-gastroenterology, International Surgery, J Pediatr 

Endocrinol Metab, J Digit Imaging, European Surgery, J Clinical Oncology, д-р 

Антон Тонев получава личен Impact factor от 52.361, съчетан с Impact 

factor от неговите цитирания от 36,994, което води до получаването на 

неговия Общ Impact factor от 89,355, като справката отново е заверена от 

НАЦИД - София и Библиотека към Медицински университет – Варна. 

УЧЕБНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

 

Д-р Антон Тонев е преподавател със 7-годишен стаж, по 

дисциплините „Обща и Оперативна хирургия”, и „Хирургически болести“.  

Лектор по Хирургия към Медицински колеж Варна. Общата годишна 

учебна натовареност варира от 298 до 441 часа в зависимост от учебните 

планове на студентите.       

Д-р Тонев участва в изпитни комисии по хирургия за студенти по 

медицина, акушерки, медицински сестри, рентгенови лаборанти и 

общопрактикуващи лекари. Води индивидуални курсове по овладяване на 

високо-специализирани дейности  - Ендоскопска и лапароскопска хирургия. 

Проявява организационните си качества като член на 

Организационния комитет на Националната конференция по 

колопроктология с международно участие. Д-р Тонев е член на комисии за 

семестриален изпит по „Обща Хирургия”, „Хиругични болести“, както и 

Държавен изпит по Хирургия към Медицински Университет Варна и 

Медицински колеж Варна. 

Владее свободно английски и руски. 

   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Д-р Антон Йорданов Тонев, дм е съвремен и ерудиран хирург, учен и 

преподавател. Имайки предвид неговата научна продукция и учебно-

преподавателска дейност, които изцяло покриват критериите заложени в 

„Правилника за развитието на академичния състав в медицински 

университет „Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна“, позволявам на високо 

уважаваното от мен Научно жури да присъди академичната длъжност 

„доцент“ на д-р Антон Йорданов Тонев, дм. 

 

 

Гр. Варна 

 

10.06.2016 

 

 

 

 

 


