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от проф. д-р Александър Юлиянов, д.м., FACS 

Началник Хирургия, Болница „Тракия”, Стара Загора, 

Катедра „Хирургия, неврохирургия и урология” – Медицински Факултет,  

Тракийски Университет, Стара Загора 

 

ОТНОСНО: Процедура за заемане на академична длъжност „доцент” по научна 

специалност „Обща хирургия” за нуждите на Катедра по обща и оперативна хирургия 

към Медицински факултет на МУ – Варна и Първа клиника по хирургия на УМБАЛ “ 

Св. Марина” – Варна, по конкурс, обявен в Държавен вестник бр. 77 от 26.09.2017 г.  

 

Процедурата по настоящия конкурс за заемане на академична длъжност 

„доцент” по специалност „Обща хирургия” отговаря на изискванията на ЗРАСРБ и на 

изискванията за участие в конкурс за академична длъжност „доцент“, изброени в 

Правилника за академично развитие на Медицински университет „Проф. д-р Параскев 

Стоянов“ – Варна. 

Единствен кандидат в настоящия конкурс е д-р Дилян Петров Петров д.м. 

Д-р Петров е роден в гр. Русе през 1964г. Висше медицинско образование 

завършва през 1991г. във ВМИ - Варна. Придобива специалност по „Хирургия“ през 

1997 г. Има 26 години хирургична практика, като професионалният му път започва в 

отделение по Спешна хирургия (Окръжна болница – Русе), от 2003г. е старши лекар на 

Първа клиника по хирургия на МБАЛ – Русе. От 2008г. досега работи в Първа клиника 

по хирургия – МБАЛ „Св. Марина“ – Варна. Д-р Дилян Петров е специализирал в 

Германия и Италия в областта на минимално-инвазивната хирургия и ендоректална 

ехография при злокачествени и доброкачествени заболявания на ректума и ануса. 

Практическата му работа е свързана с лечение на широк спектър планови и спешни 

заболявания в общата хирургия.  

Заеманите от кандидата досега академични позиции включват: хоноруван 

преподавател във ПМИ „И.П. Пирогов – Русе (1996-1999 г.), хоноруван асистент – 

Катедра обща и оперативна хирургия, МУ – Варна (2008 г.), асистент (2012 г.) и главен 

асистент (2016 г.) в същата Катедра. Придобива образователна и научна степен 

„Доктор“ през 2014 г., след защита на дисертационен труд на тема „Съвременен подход 

в диагностиката и лечението на усложнената дивертикулоза на колона“. Д-р Дилян 

Петров участва в чуждоезиково обучение на студенти по медицина на английски език, 



българоезично обучение, ръководител е и на студентски кръжок. Ежегодната му учебна 

натовареност е над 220 часа. 

Научната дейност на д-р Дилян Петров е насочена основно към проучвания 

свързани със съвременните проблеми пред хирургията на дебелото черво при 

дивертикулоза.  

Представеният списък на научната продукция на кандидата за участие в конкурса 

включва 27 заглавия разпределени както следва:  

Пълнотекстови публикации в български периодични списания и сборници – 11 бр.  

Монографии в чужбина – 3 бр.  

Участия в конгреси в чужбина – 3 бр. 

Участия в конгреси в страната – 9 бр.  

Представеният от кандидата монографичен труд на тема „Дивертикулоза на 

дебелото черво“ отговаря на изискванията на МУ-Варна за научна монография. Имал 

съм възможността да изкажа позитивна оценка за този труд, в качество на рецензент 

като полезно ръководство за българските медици. 

Общият импакт фактор е на кандидата е 1.545.  

 

Професионалната квалификация, кариерното развитие и наукометричните 

показатели на кандидата отговарят на изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за 

неговото прилагане и Правилника за академично развитие на Медицински 

университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна за заемане на академичната 

длъжност „доцент“. 

Въз основа на гореизложеното и в качеството си на член на Научното жури по 

обявения конкурс гласувам с положителен вот и препоръчвам на уважаемото жури да 

присъди на д-р Дилян Петров Петров академичното звание „доцент“ по обща хирургия 

към Катедра „Обща и оперативна хирургия“ на МУ – Варна.  

 

 

 

16. 02. 2018г.    проф. д-р Александър Юлиянов, д.м., FACS                                                  


