
 
 

     До Научното жури, 

     според заповед № Р-109-451/18.07.2018г. 

на Ректора на Медицински университет  

„Проф. Д-р Параскев Стоянов”-Варна  
 

 

Представям на уважаемото жури становище 

Относно конкурса за заемане на академичната длъжност ,,Доцент” 

По научната специалност „Оториноларингология” с код: 03.01.35   

от професионално направление "7.1. медицина" 

Кандидат: Д-р Георги Петков Илиев, д.м. 

Катедра „Неврохирургия и УНГ болести“, МУ- Варна 

ДВ бр.36/27.04.2018г. 

 

 

СТАНОВИЩЕ 
 

на  Проф. Д-р Диляна Вичева Вичева 
Научна специалност: Оториноларингология 

 

Адрес: 

гр.Пловдив, ул. „Иларион Макариополски” 81А 

ел.поща: dilyanav@yahoo.com 

моб. тел. 0888223675 

 

1. Анализ на кадровия профил на кандидата:  
Д-р Георги Петков Илиев произхожда от лекарско семейство и е започнал 

оториноларингологичната си практика в Медицински Университет „Проф. Д-р 

Параскев Стоянов“ – гр. Варна през 2009г., като същата година е зачислен на редовна 

специализация по Оториноларингология. През 2011г. е назначен за асистент към 

катедрата по „Неврохирургия и ушно-носно-гърлени болести” след проведен конкурс. 

През 2015г. успешно защитава дисертационен труд на тема „Външна носна клапа – 

определение, патология, хирургично лечение”, а през 2016г. е главен астистент. 

Кандидатът допълнително е участвал и натрупвал знания и практически умения в 

чужбина и в България.  

В рамките на 9 години упорита работа в областта на Оториноларингологията има 

26 публикации (7 (27%) от научните статии са на английски език, останалите 19 на 

български език (73%). В 7 (27%) е първи автор, в 9 (35%) е втори автор, а в 10 (38%) 

трети или съавтор). и 1 монография, озаглавена „Затруднено носно дишане“ с ISBN и с 

обем от 205 стр. Д-р Георги Илиев е член на БЛС; на Национално Сдружение по 

Оториноларингология, хирургия на глава и шия; на Българското Ринологично 

Сдружение. Чудесно се справя с английски език и притежава компютърни умения.  



Д-р Георги Илиев овладява ред новаторски диагностично-терапевтични 

методики, важни за ежедневната му диагностична дейност, особено в областта на 

ринологията, онкологията и обструктивната сънна апнея. Кандидатът притежава 

теоретични и практически умения за развитие на съвременната научно-изследователска 

дейност в областта на оториноларингологията; въвежда нови диагностични методики в 

клиничната си практика на база резултатите от собствената научно-изследователска 

дейност. 

2. Общо описание на представените материали:  
Документите на Д-р Георги Петков Илиев отговарят на изискванията в 

Правилника за устройство и дейността на МУ - Варна. Подредени са добре и съдържат 

достатъчно доказателствен материал за научно-изследователската му дейност. 

 

3. Оценка на научните трудове за цялостното академично развитие на кандидата: 

а) Обща оценка на научната продукция и публикационната активност:  

Д-р Георги Илиев участва в конкурса с 1 монография; 26 научни публикации 

като 2 от тях са в реферирани списания; има регистрация в Google Scolar; има 23 

участия в научни форуми и в курсове. Темите, застъпени в научната продукция са 

разнообразни. Прегледът на научните трудове на кандидата показва, че той проявява 

изключителна задълбоченост и обективен анализ в провеждането на научните 

изследвания. 

б) Разпространение и приложение на научно-практическите постижения на 

кандидата сред научната общност: 

Д-р Георги Илиев има следните приноси в българската оториноларингология: за 

първи път в България се формулира ясно термина „външна носна клапа”; разглежда 

цялостно проблематиката, свързана с деформитетите на външната носна клапа, водещи 

до дисфункция; прилага фотодокументиране и фотоизмераване чрез CorewDRAW X7, 

като част от комплексен диагностичен подход; подчертава връзката между 

функционалната и естетичната хирургия, като се разгледа проблематиката както от 

функционална гледна точка, така и от естетична; описва собствена функционална и 

клинично приложима класификация на деформитетите на външната носна клапа, 

основаваща се на етиологията, вида, мястото и степентта на засягане. За първи път в 

България въвежда използването на Coblator II system при ринофима. Разглежда 

клиничен случай на ангиофибром с рядка локализация в носната кухина, както и 

връзката на ГЕРБ при децата с УНГ заболяванията. 

 в) Научен авторитет:  

 Д-р Георги Илиев е редовен участник на научни форуми и курсове у Нас и в 

чужбина. Неговите лекции са атрактивни, научно-обосновани и са подкрепени с 

документиран личен клиничен материал. Неоценими са трудовете му, които се 

основават до голяма степен на непосредствената му диагностично-лечебна клинична 

дейност като оториноларинголог с утвърден авторитет. 

 

4. Комплексна качествена оценка на учебно-методическата и преподавателска 

дейност, научно ръководство на студенти, докторанти и специализанти.  
Д-р Георги Петков Илиев обучава като дава много качествена практическа и 

теоретична подготовка на студенти с часова натовареност: за 2015/16: 298часа; за 

2015/16: 241 часа; за 2016/2017: 369 часа, от които 240ч. упражнения на български език 

и 126ч. упражнения на английски език за последния период. Общият сбор от часовата 



му заетост е 908 часа за три години. Според нормативът на МУ „Проф. Д-р Параскев 

Стоянов” – Варна, кандидатът има необходимата учебна натовареност. 

 

5. Обща оценка за съотвествието на кандидата по отношение задължителните 

условия, количествените критерии и науко-метричните показатели, съгласно 

Правилника за устройство и дейности на МУ-Варна.  
Д-р Георги Илиев е млад съвременно-мислещ научен преподавател; има 

Европейски мироглед с Българска приложимост на новостите в областта на 

оториноларингологията; непрекъснато се самоусъвършенства – теоретично и 

практически, както и притежава дарбата да търси нови експериментално - клинични 

предизвикателства в медицината.  

 

Заключение: 

Д-р Георги Петков Илиев, д.м. е учен с новаторска научно-клинична практика, 

който напълно отговаря на посочените науко-метрични критерии от ЗРАСРБ, 

ППЗРАСРБ и Правлиника на МУ „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ - Варна за заемане на 

академичната длъжност „ДОЦЕНТ“, поради което най-сърдечно предлагам на 

членовете на уважаемото научно жури да дадат своя положителен вот за Д-р Георги 

Илиев, д.м. , за да му бъде присъдена академичната длъжност „ДОЦЕНТ”. 

 

 

 

 

 

10.08.2018г.    Подпис:  

Проф. Д-р Диляна Вичева 

 
 


