
Р Е Ц Е Н З И Я 

от  проф.д-р Тома Пожарлиев дмн 

на научните трудове на д-р Aнтон Йорданов Тонев  дм  относно 

явяването му на конкурс за заемане на Академична длъжност – 

„Доцент“ 

 

Конкурса за заемане на Академична длъжност “Доцент” в 

област на висшето образование 7. “здравеопазване и спорт” от 

професионално направление 7.1. “медицина” и научна 

специалност “Обща хирургия” е обявен в Държавен вестник бр 

26 от 01.04.2016 г. за нуждите на Катедрата по обща и 

оперативна хирургия към Медицински факултет на МУ – Варна 

и Първа клиника по хирургия на МБАЛ “Св. Марина” - гр. Варна. 

На настоящия конкурс се явява единствен кандидат  д-р 

Aнтон Йорданов Тонев, дм. Документите са представени в 

установеният законов срок. Те съответстват на посочените в 

Закона за развитие на академичния състав в Р. България 

(ЗРАСРБ) и в Правилника за развитието на академичния състав в 

медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна. 

Д-р Тонев е роден през 1981 год в гр. Стара Загора. 

Завършва Медицински Университет „ Проф. Д-р Параскев 

Стоянов“ – град Варна през 2008 год. След спечелен конкурс 

през 2009г. е назначен за асистент по хирургия към Катедра по 

Обща и Оперативна Хирургия към Медицински Университет – 

Варна. Впоследствие започва хирургическата си практика като 

ординатор в Първа клиника по хирургия на МБАЛ “Св. Марина“ 

Варна. Трудовият му стаж по хирургия  от тогава и до момента е 

в същото лечебно заведение.  



В началото на 2013 год. защитава успешно дисертационен 

труд на тема „Комплексен подход за откриване, стадиране и 

ендоскопско радикално лечение на ректални аденоми и ранни 

аденокарциноми“ и придобива научната и образователна 

степен “Доктор“. Има призната специалност по Хирургия от  

декември 2015 г. 

Д-р Антон Тонев е член е на:  Българско хирургическо 

дружество и Съюз на учените – Варна.  

 Кандидатът е повишил своята професионална квалификация 

чрез участието в обучителни курсове и специализации в някои 

от водещите клиники по коремна хирургия у нас и  в чужбина, с 

което придобива нови и модерни познания и техники в мини-

инвазивната и ендоскопската хирургия, инвазивна едноскопия, 

утрасонография, като това е видно от приложените 

сертификати за проведените обучения. Д-р Тонев специализира 

в Клиники по коремна хирургия в Германия, САЩ, Холандия, 

Южна Корея. Въвежда нови методи на диагностика и лечение 

на ранни карциноми на ректума, с което е свързан и 

дисертационния му труд. Преминава и обучение за успешно 

преподаване и работа със студенти в медицински университет.    

 Преминал е успешно следните курсове за обучение и 

усъвършенстване: 

 Сертификат за проведено обучение „Advanced Transanal 
Surgery Workshop and Wet Lab”, Cleveland Clinic Florida, 
Marriot Harbor Beach, Fort Lauderdale, Florida, 19 февруари 
2012 г. 

 Сертификат за специализация „Laparoscopic and visceral 
surgery”, 01.07.-31.07.2012 г. Klinik für Allgemein-, Viszeral- und 
Transplantationschirurgie, Аугсбург, Германия 



 Сертификат за обучение “Endoscopic advanced and 
hepatobiliary procedures“, 12.01-23.01.2015 г., Department of 
Gastroenterology and Hepatology, Academisch Medisch 
Centrum, Амстердам, Холандия 

 Удостоверение от Национална агенция за оценяване и 
акредитация за успешно завършен курс и признаване за 
„Експерт по оценяване на дистанционна форма на обучение“ 

 Сертификат от Корейското дружество по колопроктология -
“Transrectal 

 Ultrasonography Workshop”, Март 2010 г. 

 Удостоверение за проведен курс на обучение по „Ехография“ 

 Сертификат за участие в курс на тема „Конвенционална и 
интраоперативна ехография в хирургията“ – 29.09. – 
01.10.2011 г. 

 Сертификат за активно участие и принос към XXIV Biennial 
Congress Of 

 International Society Of University Colon And Rectal Surgeons, 
март, 2010 г. 

 Сертификат за участие в EAGEN Postgraduate Course – 
Inflammation and Cancer in the GI tract – Management and 
Prevention, юни 21-23 2012г. 

 Удостоверение №СДО-99-306/12.07.2012 г. за проведено 
индивидуално обучение от 04.06.2012 г. до 06.06.2012 г. на 
тема „Педагогическа квалификация на обучители от лечебни 
заведения“ 

 Удостоверение №106-502/20.03.2015 г. – проведена форма на 
продължаващо медицинско обучение – курс 
„Конвенционална горна и долна гастроинтестинална 
ендоскопия с биопсия“ – първо ниво 

 Удостоверение №106-498/20.03.2015 г. – проведена форма на 
продължаващо медицинско обучение – курс 
„Интервенционална гастроинтестинална ендоскопия“ – второ 
ниво 

 Удостоверение №106-677/04.05.2015 г. – проведена форма на 
продължаващо медицинско обучение – курс „Ендоскопска 



ретроградна холангиопанкреатография (ЕРХПГ) и свързаните 
с нея интервенционални процедури“ – трето ниво 

 Удостоверение №106-1238/12.08.2015 г. – проведена форма 
на продължаващо медицинско обучение – курс 
„Ендоскопска хирургия“ 

 Удостоверение №106-1640/16.10.2015 г. – проведена форма 
на продължаващо медицинско обучение – курс 
„Хепатобилиарна хирургия“ 

 Удостоверение №106-1880/01.12.2015 г. – проведена форма 
на продължаващо медицинско обучение – курс 
„Торакоскопия“ 

 Удостоверение №106-1018/15.06.2015 г. – проведена форма 
на продължаващо медицинско обучение – курс 
„Миниинвазивна хирургия /Лапароскопска хирургия/“ 

 Удостоверение №106-61/11.01.2016 г. – проведена форма на 
продължаващо медицинско обучение – курс 
„Професионално поведение при инциденти на морския бряг“ 

 

Д-р Тонев участва в изпитни комисии по хирургия за студенти 

по медицина, акушерки, медицински сестри, рентгенови 

лаборанти и общопрактикуващи лекари. Води индивидуални 

курсове по овладяване на високо-специализирани дейности  - 

Ендоскопска и лапароскопска хирургия. 

Проявява организационните си качества като член на 

Организационния комитет на Националната конференция по 

колопроктология с международно участие.  

 

   Д-р Антон Тонев е един  от лекторите по „Обща и 

Оперативна хирургия” от 2010 г. до сега. Лектор е и по Хирургия 

към Медицински колеж Варна. Като преподавател по 

дисциплината „Обща хирургия“, участва в изнасянето на 



лекционен курс на студенти рехабилитатори и рентгенови 

лаборанти.    Общата годишна учебна натовареност варира от 

298 до 441 часа в зависимост от учебните планове на 

студентите.   Д-р Тонев е член на комисии за семестриален 

изпит по „Обща Хирургия”, „Хиругични болести“, както и 

Държавен изпит по Хирургия към Медицински Университет 

Варна и Медицински колеж Варна. 

  Др. Тонев представя за рецензия в нарочен раздел от 

документите си, 5 пълнотекстови публикации в чуждестранни 

списания, от които 4 с официално признат „impact factor”. 

Отделно в раздела на научната си продукция, озаглавен 

„Международни специализирани списания и сборници“, др. 

Тонев представя още 8 пълнотекстови публикации в 

чуждестранни списания, неповтарящи тези пет. 

   Публикациите на д-р  Антон Тонев  са следните : 

 дисертационен труд – 1 

 пълнотекстови публикации в международни 
специализирани списания и сборници - 8 

 пълнотекстови публикации в Български периодични 
списания – 67 

 участие в глави на учебници и монографии –26 

 публикации в суплементи на наши и чуждестранни 
периодични издания – 19 

 

 Представен е дисертационен труд (№ I-1), разработен в 

областта на откриването, стадирането и ендоскопското лечение 

на ранните аденокарциноми на ректума, който в своите 

теоритични тезиси доказва възможността за промяна в 

лечебния алгоритъм на тези заболявания, когато са открити в 

ранен стадий. Това дава възможност за избягване на тежката и 



голяма хирургия в малкия таз, често водеща до редица 

усложнения, особено при болни с повишен периоперативен 

риск. Описва и прилага на практика алтернативни методи на 

радикална ендоскопска хирургия с цел сфинтктерозапазване, 

при болни, показани за ампутация на ректума.  

 Д-р Тонев участва в  различни научни изследвания в 

областите на общата и абдоминалната хирургия, като представя 

13 труда в раздел „Международни специализирани списания и 

сборници“. Разгледани са проблемите, най-честите причини и 

еволюцията на съвременото лечение на заболявания като 

колоректален рак, ректален рак, сентинелно маркиране при 

колоректален рак, новости в диагностиката, стадирането и 

лечението на онкологичните заболявания на 

гастроинтестиналния тракт - № II-1, № II-3, № II-5, № II-7. 

Кандидатът участва и в мулти-дисциплинарни екипи, които 

разглеждат проблеми при злокачествени заболявание при 

деца, както и новите технологични възможности за по-точна и 

навремена диагностика за заболявания на черен дроб – 

публикации № II-11, № II-12 и № II-13.  

 В раздела „Български специализирани списания и сборници“ 

кандидата предлага разнообразна научна продукция, свързана 

с научно теоритични разработки относно проблематиката на 

широк кръг злокачествени и доброкачествени заболявания – 

колоректален рак (№ III-6, № III-14, № III-15, № III-20, № III-21); 

свързаната основно с дисертационния труд на кандидата 

научна продукция относнo ендоскопското и оперативно 

лечение на ректален рак (№ III-47, № III-48, № IV-3, № IV-4, № 

IV-5, № IV-6), където се разглеждат съвременните теоритични 

схващания за ранна детекция, коректно стадиране на локалния 

растеж и системното разпространение, както и новите 



възможности за радикално сфинтктеросъхраняващо лечение на 

това социално значимо заболяване. 

 Научните публикации, с предимно практическа насоченост, в 

които кандидата взема участие засягат повечето области на 

общата и абдоминалната хирургия. Представени са научни 

статии, участия в монографии и сборници с доклади в които се 

споделя практически и методологичен опит, свързаните с това 

резултати при диагностиката и лечението на редица 

онкологични заболявания – рак на дебелото и право черво, 

метастатична болест на черен дроб, молекулни панели от 

маркери прогностична и предиктивна стойност при стадиране 

на рака на правото и дебелото черво, изследвания на 

сентинелни лимфни възли и др.  

 Наред с това са предствени и множество публикации, 

свързани с диагностиката и лечението на доборкачествени 

заболявания като: оперативно лечение на болести на 

надбъбречните жлези, лечение на остри възпалителни 

заболявания, диагностика и лечение на диафрагмални 

хиатални хернии, ендоскопско лечение на болни с остро 

кървене от ГИТ, лечение на ехинококова болест на черен дроб и 

др.  

  Научните трудове на кандидата обхващат почти всички 

раздели на коремната хирургия и са пряко свързани с 

основните насоки в развитието на Катедрата по „Обща и 

оперативна хирургия” и на Първа клиника по хирургия на 

Медицински факултет - Медицински Университет Варна и 

МБАЛ „ Св. Марина“ Варна. 

 



Кандидата представя и списък с 175 „Участия в 
национални и международни научни прояви“ – активни 
участия с доклади и постери на регионални, национални и 
международни научни прояви.  

 

Др. Тонев  представя 43 цитирания на научните му 

трудове, без наличие на автоцитации, като справката е 

заверена от НАЦИД и Библиотека към Медицински университет 

- Варна. 

Д-р Антон Тонев е с личен Impact factor 52.361, Impact 

factor от цитации 36,994 и Общ Impact factor 89,355, която 

справка също е заверена от НАЦИД и Библиотека към 

Медицински университет – Варна. 

  Д-р Антнон Тонев е публикувал научните си трудове в 

чужбина в престижни научни списания: Hepato-

gastroenterology, Diseases of the Colon and Rectum, International 

Surgery, J Pediatr Endocrinol Metab, J Digit Imaging, European 

Surgery, J Clinical Oncology. 

  Д-р Антон Тонев участва в научни колективи, отговорни за 

съставянето на няколко учебника, учебни помагала, 

монографии. 

 Като научни приноси могат да се признаят следните:  

 1. За първи път в страната е приложен комплексен подход, 

включващ NBI-режим, 3-D ендоректална ехография и 

радикална ендоскопска резекция на ранен ректален рак. 

 2. За първи път е приложен и валидиран метода на ЕСД при 

злокачествени заболявания, който може да бъде алтернатива 

при лечение на ранен ректален рак. 



 3. Валидиран е метода на ендоскопска мукозна резекция като 

ефективен инструмент за радикално отстраняване на 

премалигнени лезии на ректума. 

 4. Въвеждането на метода на ЕСД води до стратегическа 

промяна в поведението спрямо болни с нисък ректален рак, 

целяща намаляване честотата на сфинктеро-несъхраняващите 

операции 

 5. Въвеждането на ендоскопски радикални резекционни 

методи намалява значително морбидитета при високо-рискови 

(възрастни и полиморбидни) пациенти. 

 6. Ендоскопското радикално лечение на ранен ректален 

карцином в долна трета на ректума е метод, увеличаващ 

честотата на сфинктеро-съхраняващи процедури при 

комплескното лечение на ректален рак. 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

 Д-р Антон Тонев дм е млад и надежден  хирург. Познавам 

колегата Тонев още като студент. Правеше силно впечатление 

на знаещ и можещ, на упорит. Още от тези години той се 

включва в постоянно стоене в хирургиите на болница „Св. 

Марина“, присъстваше на хирургически конференции. Дори в 

началото мислехме , че е завършил лекар. 

 На настоящият конкурс се явява с  напълно достатъчно по 

брой научни публикации – над 100,  в това число и в 

реномирани чуждестранни списания. Има значително участие в 

издаване на учебници и учебни помагала. Импакт факторът му 

е много висок – общ 89,355. Има признати 43 цитирания. 

Учебната му натовареност средно годишно  е между  298 и 441 



часа. Владее англииски и руски езици. Освен, че е с висока 

научна продукция и добри хирургически умения , д-р Тонев е 

активен организатор на хирургически срещи, конференции и 

конгреси. Той е хирург с натрупан вече богат оперативен опит. 

 Представените трудове за рецензия, данните за достатъчно 

учебна натовареност, цитациите и високичт импакт фактор на д-

р Антон Тонев отговарят на закона за развитие на Академичния 

състав. 

 Всичко това ми дава основание убедено да препоръчам на 

членовете на почитаемото жури да гласуваме  положително за 

присъждане на Академичната длъжност „Доцент“ на д-р Антон 

Тонев дм. 

 

10.06.2016 г                                  проф.д-р Тома Пожарлиев дмн: 

гр. София                      

                       

  

 

 

 

 

 


