
СТАНОВИЩЕ 

От акад. д-р Дамян Николов Дамянов 

По конкурс за доцент по обща хирургия в Катедрата по хирургични болести при МУ – 

Варна, обявен в ДВ бр 23/27.03.2015 г. 

 

В конкурса се е явил един участник – д-р Васил Марков Божков. Д-р Божков е 42-

годишен. Завършва медицина през 1992 – 1998 г. в МУ – Варна. Придобива специалност 

по хирургия през 2004 г., а през 2013 г. – образователната и научна степен „доктор по 

обща хирургия”. Има 17-годишен стаж като лекар и 11 години академична кариера, която 

започва през 2006 г. , когато след конкурс става асистент в Катедрата по хирургични 

болести, а през 2011 г. придобива длъжността главен асистент. 

В конкурса д-р Божков участва с 43 публикации, от които 19 статии в български 

научни списания, а 24 са публикувани в научни сборници. За 5 от тях не са посочени 

страниците на публикуване в научния сборник. Наред с това са представени 14 

публикации в чуждестранни списания, от които една пълноценно публикавана статия и 13 

публикувани резюмета. В допълнение трябва да се посочат още 30 научни доклада в 

научни конгреси и конференции в България.  

Научната му продукция може да бъде групирана в 6 раздела. На жлъчно-

чернодробната патология се пада най-голям дял от тях – общо 18 публикации, от които 4 в 

чужбина. Тези публикации засягат широк спектър от теми като остър холецистит и 

възможните негови усложнения – билиопанкреатит, билиобронхиални фистули, синдром 

на Мирици, жлъчнокаменен илеус. 4 съобщения, от които 2 в чужбина са свързани с 

трудните за лечение ятрогенни лезии на жлъчната система. 1 статия е посветена на редките 

кисти на холедоха. Представени са съобщения за усложения ехинокок и за пиогенните 

абсцеси на черния дроб. Останалите статии са свързани с механичния иктер като общ 

анализ, като дискусия около бенигнената и малигнената му патология, както и за  

палиативното му лечение. Втората група статии са свързани с панкреатичната хирургия и 

са посветени на тежкия некротичен панкреатит, на псевдокистите на панкреаса – 

усложнени и неусложнени, на третирането на болковата симптоматика при хроничен 

панкреатит и при иноперабилен карцином на панкреаса, както и на хирургичното лечение 

на карцином на папила Фатери.  

Част от докладите в областта на чревната хирургия са посветени на интересни 

наблюдения върху редките тънкочревни тумори и развитието на тънкочревен илеус. По-

голямата част от докладите са свързани с колоректалната хирургия, особено с третирането 

на обтурационния малигнен илеус, но също така с напреднали колоректални тумори в 

стадий ІІІ - ІV, усложненията при колостома, както и третирането на усложнения 

дивертикулит. 4 съобщения са за интересната и навлязла разпознаваемо през последните 

10-15 години хирургична патология, свързана с гастроинтестиналните стромални тумори.  

3 статии са посветени на темата „Рецидивни хернии” като трудна област за 

хирурзите и тяхното третиране със синтетични мрежи. В последната обединена група 

поставям единични съобщения за стадиращата лапароскопия, остър хирургичен корем, 

абдоминалната туберкулоза, следоператвните раневи инфекции, венозния 

тромбоемболизъм, поставянето на абдоминални катетри при ХБН и единични казуистики.  

От тази научна продукция с приносен характер трябва да бъдат отличени области 

като третирането на ятрогенните лезии, болката при панкреатична патология, острия 

панкреатит и ГИСТ, където авторските колективи, включително кандидатът дават 



препоръки за диагностиката и лечението, отговарящи на съвременните схващания за 

конкретната патология.  

Д-р Божков е представил официални справки, които потвърждават наличието на 5 

цитата в чуждестранни публикации и на 18 – от български автори. Съобщава за импакт 

фактор 9.244 при чуждестранните статии, а h индексът му е 1. Той се представя като първи 

автор в 10 от трудовете си, като 2 – в 12, трети – в 18, четвърти и следващ – в 18. Полезно е 

да бъде отбелязано, че д-р Божков ползва английски, френски и руски език.  

Кандидатът участва активно в хирургическата дейност. Дадена е справка за 

оперативната му активност за 2012, 2013 и 2014 г. с ощо 830 операции. По-малка е 

активността му в учебната дейност. Води упражнения на медици и по дентална медицина. 

Изнася лекции пред курсове по хирургия и пред медицински сестри. Учебната му 

натовареност нараства от 40 часа за 2010 г. до 407 учебни часа за 2014 г.  

Заключение: д-р Божков е активен хирург с много добра хирургична активност. 

Макар и недълга, академичната му кариера е наситена с бързо развитие, активна учебна 

дейност, успешно придобиване на докторска степен. Научната му продукция е напълно 

достатъчна по обем, има изразена активност и в чудестранни научни прояви. Всичко това 

ми дава право да изразя положително становище и да предложа на научното жури да му 

бъде присъдена академичната длъжност „доцент по обща хирургия”. 

 

         
София, 1 август 2015 г.     акад. Д. Дамянов 


