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Г-н Председател на Научното жури,
Приложено представям: Становище относно конкурс за заемане на
академична длъжност „ДОЦЕНТ” за нуждите катедрата по „Неврохирургия
и ушно-носно-гърлени болести”, факултет „Медицина“ към МУ - Варна, в
област „Висше образование“ 7. „Здравеопазване и спорт“, професионално
направление 7.1. „Медицина“ и научна специалност 03.01. 35
„Оториноларингология“, обявен в „Държавен вестник“, бр. 36/ 27.04.2018 г.
и съз заповед на Ректора на МУ-Варна № Р-109-451 от 18/07.2018г., както
и решение на НЖ съм определен да изготвя становище.

Изготвил становището : доц. д-р Христо Кирилов Златанов, д.м.
Научна специалност оториноларингология (03.01.35)
Институция: ВМА - София
Адрес и контакти:
Пощенски адрес: 1606 София, ул. „Георги Софийски“ № 3, ет. 12, ВМА –
София, УНГ - клиника
Електронен адрес: drzlatanov@abv.bg

Телефон: 0888 902 147
Становището е изготвено в съответствие с изискванията на ЗРАСРБ и
Раздел ІІІ / Раздел ІV от ППЗРАСРБ – Условия и ред за заемане на
академична длъжност „доцент” / „професор”.

Становище
от доц. Христо Кирилов Златанов , д.м. относно обявен в „Държавен
вестник“ бр. 36/ 27.04.2018 г. конкурс за заемане на академична длъжност
„доцент“ в област „Висше образование“ 7. „Здравеопазване и спорт“ 7.1.
„Медицина“ и научна специалност 03.01. 35 „Оториноларингология“ за
нуждите на катедрата по „Неврохирургия и ушно-носно-гърлени болести”,
факултет „Медицина“ към Медицински Университет – гр. Варна.
В конкурса за „ДОЦЕНТ” по специалност „Оториноларингология“,
обявен за нуждите на катедрата по „Неврохирургия и ушно-носно-гърлени
болести”, факултет „Медицина“ към Медицински Университет – гр.Варна
участва един кандидат – Д-р Георги Петков Илиев, д.м.
Д-р Георги Илиев е специалист оториноларинголог в УМБАЛ „Света
Марина” ЕАД гр. Варна. Роден е през 1985 г. в гр. Варна. Завършва висшето
си образование по медицина през 2009 г. в Медицински университет „Проф.
Д-р Параскев Стоянов” - гр. Варна, като същата година е зачислен на редовна
специализация по „Оториноларингология“. През 2011 г. е назначен за
асистент към катедрата по „Неврохирургия и ушно-носно-гърлени болести”
след проведен конкурс. През 2012 г. придобива магистърска степен по
„здравен мениджмънт”, същата година започва и докторската си работа. В
края на 2013 г. успешно полага изпит за признаване на специалност по
„Оториноларингология” и от 01.01.2014 г. работи като специалист. През 2015
г. успешно защитава дисертационен труд на тема „Външна носна клапа –

определение, патология, хирургично лечение”. От 2016 г. е главен асистент
към катедрата, след проведен конкурс за заемане на длъжността.

В конкурса за „доцент“ д - р Илиев, представя за рецензия 26 научни
труда и публикации и 1 монография с ISBN, отговарящи на всички
изисквания. Седем от научните статии (27%) са на английски език,
останалите 19 на български език (73%). В седем (27%) е първи автор, в девет
(35%) е втори автор, а в десет (38%) - трети или следващ автор.
I. Дисертационен труд
Дисертационния труд за присъждане на образователната и научна
степен „доктор по медицина” е на тема: „Външна носна клапа – определение,
патология, хирургично лечение” и е защитен през 2015 г. Целта на
дисертационния труд е да формулира ясно термина „външна носна клапа” и
да се разгледа цялостно проблематиката, свързана с деформитетите на
външната носна клапа, водещи до дисфункция.
II. Монография:
Монографията на д-р Георги Илиев е озаглавена: „Затруднено носно
дишане” и е с общ обем 205 страници. Основните приноси на монографията в
областта на ринологията са:
1. Прилага се фотодокументиране и фотоизмераване чрез CorewDRAW
X7, като част от комплексен диагностичен подход.
2. Подчертава се връзката между функционалната и естетичната хирургия,
като се разглежда проблематиката, както от функционална гледна точка, така
и от естетична.
3. Прилагат се и се описват собствена функционална и клинично
приложима класификация на деформитетите на външната носна клапа,
основаваща се на етиологията, вида, мястото и степента на засягане.
4. За първи път в България се въвежда използването на „Coblator II
system” при лечение на ринофима.

5. Представена е собствена оперативна техника с изкуствена дура матер за
стабилизация и коригиране на външната носна клапа.
6. Представена е собствена модификация на сутурна техника.
7. За първи път в България се обявяват резултати от приложени „Batten
graft” с функционална цел.
8. За първи път в България се обявяват резултати от приложени „Strut
graft” с функционална цел.
9. Създадена е принципно нова хирургична концепция, според която в
зависимост от конкретния деформитет се прилагат съответните и най-адекватни
хирургични техники.
10. Споделят се клиничен опит с редки случаи като:
 Хоанална атрезия при възрастни
 Подагра с манифестна проява в областта на носа с образуване на тофи,
деформиращи носната пирамида;
11.
Разглежда се симптома затруднено носно дишане като социално
значим проблем, свързан с много други органи и системи.
12.Дават се основни насоки за следоперативните грижи след септопластика и
риносептопластика.
III. Публикации:
Публикуваните научни трудове в областта на ринологията са най-много
(10) и отразяват клиничните интереси на автора.
В областта на отологията публикациите са 2, засягащи редки клинични
случаи и са с приложно - подтвърдителен характер - описани и онагледени са
отогенните вътречерепни усложнения.
Научните статии в областта на хирургията на меки тъкани на фаринкса
са 4 - от тях може да се изведат следните приноси: прилагането като алтернативен
метод на хирургия на сливиците на „Coblator II system”; анализиране и
представяне на следоперативните усложнения при аденоидектомия,
тонзилектомия и комбинирана аденотонзилектомия; представяне на случай на
аденоидна вегетация при възрастни.
Научните трудове свързани с мултидисциплинарни проблеми (ГЕРБ при
деца и сънна апнея при деца) са три. Основни приноси: изведени са основни

методики на оператино лечение на деца със сънна апнея и са систематизирани
усложненията на ГЕРБ при деца в областта на ЛОР – органите, като също така са
изведени и основни насоки за профилактика и лечение.
В областта на онкологията – четири статии с приложно - подтвърдителен
характер на приносите - разгледан е случай на ангиофибром с рядка локализация
в носната кухина; направен е анализ на злокачествените новообразувания на
епифаринкс за последните пет години; докладван е клиничния опит на клиника
по лъчелечение към УМБАЛ „Св. Марина” – гр. Варна при прилагане на
дефинитивно лъчелечение, съчетано с цетуксимаб при пациенти с
локорегионално авансирал карцином на глава и шия (КГШ); описани са
основните усложнения при лечението на КГШ и изготвяне на протоколи за
избягването и овладяването им; описани са приносите и предимствата на 18FFDGПЕТ/КТ при лечението на карциномите в областта на главата и шията;
изготвен е диагностичен алгоритъм при използването на 18F-FDGПЕТ/КТ при
лечението на карциномите в областта на главата и шията.
ІV. Учебно-преподавателска и научно-изследователската дейност:
Д-р Илиев преподава на студенти по медицина БЕО и АЕО, по дентална
медицина, води практически упражнения и лекции на медицински сестри и
акушерки със средна годишна натовареност над 300 часа през последните 5
учебни години.
Кандидатът е както участник, така и съорганизатор в два курса по
риносептопластика с операции на живо, проведени в гр. Пловдив и гр. Варна.
Провеждал е и демонстративни операции с „Coblator II system” по време на
курс с хирургия на живо в гр. Варна.
Някои от участията в национални и международни научни прояви на
кандидата:
 2018 г. - Балкански Конгрес и Национален конгрес по Оториноларингология,
гр. Варна;
 2017 г. - Българо - италианска ринологична среща, гр. София, м. Декември

 2017 г. - Национален конгрес по Оториноларингология, глава и шия 30.0902.10.2017 г.
 2016 г. - XI национален конгрес по оториноларингология „Перспективи.
Иновации. Решения“. 30.09 - 02.10.2016 г. „Риу Хелиос Парадайс“, Св. Влас
 2014 г. - Първи национален симпозиум по обструктивна сънна апнея и хъркане
с международно участие . Хотел-галерия „Графит“, гр. Варна, 16–18.10.2014 г.
 2014 г. - Курс „Педагогическа квалификация на обучители от лечебните
заведения”
 2013 г. - Курс „Live Surgery Course Of The Nose And Paranasal Sinuses”, гр.
Пловдив
 2012 г. - Участие в симпозиум „Imflammatory Diseases In Otorhinolaryngology”
к.к. „Златни пясъци“
 2012 г. - Участие в „First Bulgarian-Italian Rhinology Friendship Meeting” гр.
Пловдив
 2012 г. - Индивидуален курс по функционална ендоскопска синус хирургия
(ФЕСС)
 2012 г. - Индивидуален курс по хирургия на ларинкс и шия с ръководители
проф. Д-р В. Павлов, д.м.н . и проф. Д-р Г. Георгиев, д.м.н.
 2012 г. - Участие в клинични изследвания на лекарства
 2012 г. – Курс „4th International Course on Functional and Aesthetic surgery of the
nose”. Imola, Italy
 2011 г. - Курс по Морска медицина
 2011 г. - Участие в „New Horizons In Otorhinolaryngology And Head And Neck
Surgery” . Велико Търново
 2011 г. - „Курс по функционална ендоскопска синус хирургия с кадаври“, гр.
Пловдив
 2011 г. - Курс „Въведение в отохирургията”, гр. Стара Загора
 2011 г. - Курс „Ринопластика и пластично-въстановителна хирургия на лицето
чрез локални ламба”, гр. Стара Загора
 2010 г. - Участие в „Глухота – диагностика и лечение” , гр. Пловдив
 2009 г. - „Курс по риносептопластика“ – к.к. Боровец
 2009 г. - Участие в „8th International Symposium of Obesity and Related Diseases”,
к.к. Албена
 2008 г. - Диплом за принос в научните търсения, общ. Варна
 2008 г. - Участие “Congress of Medical Sciences for students et young doctors” ,
София

Заключение:
Представените от кандидата и разгледани от мен документи са
съобразени напълно и отговарят на Закона за развитие на академичния състав,
Правилника за приложението му и Правилника за условията и реда за
придобиване на научни звания и заемане на академични длъжности в
Медицински университет – Варна. Категорично считам, че д-р Георги
Петков Илиев, д.м. отговаря на всички качествени и количествени
показатели за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ“ по
професионално направление „Ото-рино-ларингология“ и препоръчвам на
Почитаемото Жури да присъди на д-р Георги Илиев научното звание
„ДОЦЕНТ“.

Гр. София, 12.08.2018 г.

РЕЦЕНЗЕНТ:
(доц. д-р Христо Златанов, д.м.)

