
СТАНОВИЩЕ 

ОТ ПРОФ. Д-Р КИРИЕН ЦВЕТАНОВ КЬОСЕВ, ДМ 

ЧЛЕН НА НАУЧНО ЖУРИ НАЗНАЧЕНО СЪС ЗАПОВЕД № Р-109-169/03.06.2020 Г. В 

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ „ПРОФЕСОР" В 

ОБЛАСТ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ 7. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ; 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 7.1. МЕДИЦИНА 

НАУЧНА СПЕЦИАЛНОСТ „ХИРУРГИЯ" 

В конкурса обявен в ДВ, бр.№8/28.01.2020 г. документи е подал един кандидат : 

ДОЦ. Д-Р АНТОНИЙ ТОНЧЕВ ФИЛИПОВ, ДМ 

1. БИОГРАФИЧНИ ДАННИ. 

Доц. ФИЛИПОВ е роден в София през 1961 г. Придобива образователно-

квалификационна степен „Медицина" в Медицински университет - гр. София през 

1987 г. През 1992 г. става специалист по „Хирургия", През 2014 г. защитава успешно 

дисертационен труд на тема „Проучване на възможностите за лечение на слабинните 

хернии с ендоскопски техники", а по-късно, след проведен конкурс, е избран за 

„доцент" по същата специалност. Кандидатът владее английски и немски език. 

Преминал е многобройни специализации във Франция, Германия, Хърватска, 

Холандия, САЩ като чрез тях разширява своята професионална квалификация по обща 

и лапароскопска хирургия. Към настоящия момент, доц. Филипов ръководи една от 

водещите Клиники по обща и ендоскопоска хирургия в страната. 

2. НАУЧНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ И ПРИНОСИ. 

В настоящия конкурс доц. Филипов участва с монографичен труд на тема 

„Миниинвазивна вентрална херниопластика" в обем от 192 стр. и библиографска 

справка от 116 заглавия - 115 чужди източници и едни български. Представен е и 

списък от 46 публикации и пълнотекстови доклади, разделени, както следва 26 до 
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заемане на академична длъжност „доцент" и 20, които подлежат на рецензирани в 

настоящата процедура. Последните са разпределени както следва: 10 статии 

публикувани в български списания включени в Националния референтен списък на 

НАЦИД и 10 в издания реферирани в световни бази данни (Scopus, Web of 

Science,Google Scholar), c общ Impact factor 4,4. Научната продукция на доц. Филипов 

има 22 цитирания в български издания и 3 цитирания в чуждестранни издания. 

Представеният монографичен труд заема значимо място не само в научната 

дейност на доц. Филипов, но и представлява сериозно практическо ръководство за 

всеки специалист, който работи в областта на миниинвазивната вентрална 

херниопластика. Книгата е онагледена с многобройни фигури и богат снимков 

материал, от реално извършени операции, позволяващи възпроизвеждането на 

различните техники за ендоскопска вентрална херниопластика при различни 

индикации. Авторът обобщава събраните от него данни и представя в синтезиран вид, 

през призмата на един критичен поглед, един съвремен и богат източник на 

концентрирани знания по темата „миниинвазивна вентрална херниопластика". 

Монографията започва с подробна анатомия на коремната стена, преминава през 

патогенезата на вентралните хернии и представя съвременните класификации на 

заболяването, което осигурява систематичното му изучаване. Представени са 

различните видове протезни мрежи, с техните специфични характеристики и 

индикации за употерба. Най-голямото достойнство на монографията се състои в 

детайлния преглед на различните техники за ендоскопска вентрална херниопластика, 

като са представени и онагледени отделните етапи на всеки един подход. 

Извън посоченият монографичен труд, публикационната активност на доц. 

Филипов, отразена чрез статиите и пълнотекстовите доклади от участия в научни 

форуми, е разнообразна, основана на над трийсет годишен професионален стаж. Тя 

доказва, по безспорен начин, високото ниво на получените резултати при проведените 

от него проучвания в областта на спешната и плановата хирургия, и по-точно на: 

S лапароскопски апендектомии; 

S ингвиналните хернии с анализ на етапи на трансабдоминалната 

преперитонеална техника; 
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S ефективност на лапароскопската холецистектомия по повод остър холецистит; 

S лапароскопска перспективи при лечение на перитоните и спешни коремни 

състояния; 

S лапароскопско лечение на хиатални хернии; 

S лечение на жлъчнокаменна болест; 

S доброкачествени и злокачествени заболявания на хранопровода; 

Като приноси с чисто приложен характер могат да бъде посочено разработването и 

въвеждането им в практиката на редица съвременни и лапароскопски методи за 

лечение на перфорирала язва, остър перитонит,тънко-червна непроходимост, резекция 

на Мекелов дивертикул,хиатални хернии, колоректален карцином и много други. 

Доц. Филипов има активна дейност и в обучението на специализанти по 

„Хирургия", както и като обучаваш, преподавател по лапароскопска хирургия в 

Академия „Аескулап". Участвал е интензивно като член в заседанията на Научните 

съвети към УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов", както и към УМБАЛ „Св.Иван Рилски". 

Преседател на комисии, провеждащи колоквиуми, ръководи летни стажове на 

български и чуждестранни студенти. Има участие като редактор-консултант в сп. 

„Спешна медицина". 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

В заключение, представената документация и доказателствен материал в конкурса 

покриват науко-метричните показатели за заемане на академична длъжност 

„професор", съгласно Правилника за развитие на академичния състав на МУ- гр. Варна 

и законодателната уредба в страната, отразено в посочената таблица: 

Група 
от 

показа 
тели 

Съдържание 

Професор 

Изискуеми 

Професор 

Налични 

А Показател 1 50 50 

Б Показател 2 -

В Сума от показателите 2, 3 и 100 100 
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4 

г 

Сума от показателите от 5 
до 9 200 252 

Д 
Сума от показателите от 10 
до 12 100 115 

Е Сума от показателите от 13 
до края 

100 130 

Кандидатът в настоящия конкурс е опитен хирург със сериозна научна дейност, 

която отразява професионалното му ниво, постигнато на базата на изключително богат 

клиничен материал, оперативни методики и изведени алгоритми за диагностика и 

лечение. На основание на предложената документация, с пълна убеденост давам своя 

положителен вот и предлагам на уважаемото жури да даде своята положителна 

оценка за избирането на доц. д-р Антоний Тончев Филипов, дм за „професор" в 

област на Висшето образование 7.3дравеопазване и спорт, Професионално 

направление 7.1. Медицина и научната специалност „Хирургия". 

Гр. София 

02.07.2020 г. 
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