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             От проф. Симеон Георгиев Стойнов, д.м.н., Началник на 

Втора вътрешна клиника по гастроентерология и  пулмология, 

МБАЛ „Токуда болница”- София. 

           Относно Конкурс за академичната длъжност „Доцент“ в 

област на висше образование 7.Здравеопазване и спорт, 

професионално направление 7.1 Медицина по научна специлност 

„Гастроентерология“, за нуждите на Катедра „Здравни грижи“, 

Филиал Велико Търново към МУ „Проф. Параскев Стоянов“-Варна, 

обявен в ДВ бр. 72/ 18.09.2015г. 

           В обявения конкурс за „Доцент“ по гастроентерология участва 

един кандидат- д-р Милко Божидаров Мирчев д.м. гл. асистент към 

Клиниката по гастроентерология, УМБАЛ „ Св. Марина“ гр. Варна. 

          Д-р Мирчев е завършил висше образование медицина през 

2002г. в Медицински университет „Проф. Параскев Стоянов“ гр. 

Варна.Работи като редовен докторант в Катедра „Вътрешни 

болести“, Клиника по гастроентерология, МУ Варна, лекар 

ординатор , специализант по гастроентерология, хоноруван 

асистент и главен асистент в същата клиника и МУ.Има специалност 

по гастроентерология и квалификация-стипендия ДААД, 

молекулярна патология в МУ, гр Бон, Германия.Провел е 

специализации по гастроентерология в Германия и Холандия, 



ендоскопия в Германия и Великобритания, хепатология и 

трансплантология в Швейцария. 

      През 2011г. придобива научната и образователна степен 

„Доктор“ по научната специалност „Гастроентерология“, след 

успешно защитена дисертация на тема „ Роля на микросателитната 

нестабилност и ДНК метилирането при пациенти с колоректален 

карцином“.Владее англииски и немски езици. 

       Д-р Мирчев участва в конкурса с 44 заглавия: автореферат на 

дисертационния труд-1, монография-1, статии-25, научни 

съобщения,устни доклади на научни форуми-17.Има 3 участия в 

научни проекти,посветени на значими проблеми в 

гастроентерологията-„Превенция на неоплазмите на дебелото 

черво чрез ранна диагностика на преканцерозните лезии и 

карциномите в стадий на интраепителна неоплазия“, „Съвременен 

диагностичен и терапевтичен подход при пациенти с 

хепатоцелуларен карцином“. 

    Анализът на научната продукция на д-р Мирчев показва, че 

научните му изследвания са посветени на едни от най-значимите 

проблеми в гастроентерологията-неопластичната патология-

хранопровод,стомах,тънко и дебело черво, хроничните 

възпалителни заболявания на черния дроб, IBS, чернодробната 

трансплантация,ендоскопията-хромоендоскопията и ехографията-

еластографията.Акцентът е върху колоректалния карцином и 

чревните преканцерози и ролята на генетичните фактори в тяхната 

патогенеза.Д-р Мирчев разглежда с голяма компетентност 

актуални аспекти в генетиката, рисковите и протективни 

фактори,клиничната изява,диагностиката,възможностите за 



ранното откриване и превенция,лечение и прогноза на 

карциномите на хранопровод, стомах, тънко и дебело черво и 

панкреас, вкл. наследствените карциноми на тези органи и техните 

преканцерози. 

     Използвайки съвременни методи, върху голям клиничен 

материал, д-р Мирчев получава значими резултати за изясняване 

ролята на генетичните фактори, на рисковите и превантивните 

фактори в  патогенезата на неопластичната патология в клиничната 

гастроентерология.Благодарение на богатия си клиничен, 

ендоскопски и научен опит, както и на много добрата си  

теоретична подготовка, той получава оригинални резултати със 

значение надхвърлящи рамките на нашата страна.Д-р Мирчев 

несъмнено е пример за гастроентеролог с безспорни успехи и 

приноси в клиничната генетика. 

     Д-р Мирчев проучва ролята на селективния инхибитор на 

протонната помпа Controlog в лечението на пептичните 

заболявания.Доказва необходимостта от прецизна ДД между IBS и 

ГЕ поради сходна клинична картина.Открива в 11,2% от пациенти с 

диарийна форма на IBS антитела срещу tTG и  AGA, диагозата на ГЕ 

при тях е потвърдена с дуоденална биопсия.Представя се протокол 

за ортотопна чернодробна трансплантация разглеждащ 

организацията и оценка за извършването й, предоперативната й 

подготовка, приложението на интраоперативни и  

имуносупресивни медикаменти, проследяване в постоперативния 

период и поведение при остра чернодробна недостатъчност. 

Изяснява се ролята на пропагиращата ултразвукова еластография 

за стадиране на пациенти с хронични чернодробни заболявания, на 

хромоендоскопията и увеличителната ендоскопия за подобряване 



диагностичните възможности на ендоскопията и на използването 

на пребиотици за повишаване на честотата на успешната 

ерадикация на НР. 

      От общо 25 публикации д-р Мирчев в 13 от тях /52%/ е първи 

автор, което показва решаващата му роля в извършването на 

съответните изследвания, получените резултати и съответните 

приноси.6 от публикациите са в международни списания, 5 от тях 

са в списания с импакт фактор, в 3 от тях той е водещ автор.Общият 

импакт фактор на публикациите на д-р Мирчев е 30,645. 

Публикациите му са цитирани 34 пъти в чужди източници. 

      Получените резултати в научната продукция на д-р Мирчев имат 

както значим теоретичен принос-изясняват се съществени страни 

от ролята на генетичните фактори, на рисковите и  превантивните 

фактори в етиопатогенезата на карциногенезата в 

гастроентерологията,така и съществени научно-приложни приноси-

обогатява познанията в клиничното протичане, диагностика, 

лечение, превенция и прогноза на заболявания с голямо здравно и 

социално значение.Несъмнено всички изброени достойнства са 

плод освен на личните качества на д-р Мирчев, така и на школата 

на проф. Коцев, който е с най-голям принос за изучаването на 

чревната канцерогенеза в българската гастроентерология. 

     Д-р Мирчев започва преподавателската си дейност през 2013г., 

но за сравнително краткия период се утвърди като уважаван 

преподавател.Участва в изработването на обучителни материали за 

студенти и специализиращи в областта на вътрешните болести и 

гастроентерология, в обучението по вътрешни болести и 

гастроентерология на студенти по медицина в българско и 



чуждоезично обучение, на стажант лекари и специализиращи 

лекари към УНС по Гастроентерология, вкл. и за придобиване 

сертификат в областта на гастроинтестиналната ендоскопия.Има 

обща учебна натовареност 264ч.  за учебната 2014/2015г. 

Признание за неговата квалификация е използването му като 

рецензент за преценка за публикуване на статии в Journal of Clinical 

Epigenetics  и Scripta Scientifica Medica. 

      Има участие в редица мултицентрични и интернационални 

клинични проучвания. 

     В заключение д-р Мирчев е един високо квалифициран 

гастроентеролог с богат клиничен,ендоскопски и научен опит, с 

оригинални научни приноси в гастроентерологията.Особено 

значими те са в клиничната генетика. 

       Притежава всички качества за избирането му за академичната 

длъжност „Доцент“. 

            Препоръчвам на уважаемите членове на научното жури да 

гласуват положително за избирането на д-р Мирчев за 

академичната длъжност „Доцент“. 

 

 

 

 

12.02.2016 г.                                                                  подпис : 

София                                                                            /проф. Симеон Стойнов,д.м.н./ 


