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СТАНОВИЩЕ 

 

От проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н. 

РЕКТОР 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ 

СТОЯНОВ“ - ВАРНА 

 

 

 

ОТНОСНО:  Конкурс, обявен в Държавен вестник бр. 77 от 26.09.2017 г. за 

академичната длъжност „Доцент” в областта на висшето образование 7. 

„здравеопазване и спорт”, от професионално направление 7.1. „медицина” и 

научната специалност „Обща хирургия“ за нуждите на Катедрата по обща и 

оперативна хирургия към Медицински факултет на МУ – Варна и Първа клиника 

по хирургия на МБАЛ “ Св. Марина” - Варна. 

 

В конкурса участва единствен кандидат – д-р Дилян Петров Петров, д.м. 

Изпълнява всички необходими изисквания за участие в конкурс за академична 

длъжност „доцент“, изброени в Правилника за академично развитие на 

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна. 

 

 

Д-р Дилян Петров, д.м. е роден на 18.04.1964 г. Завършва ВМИ – Варна 

през 1991  година. Придобива специалност по Хирургия през 1997 г. Има 26 

години лекарски стаж. 

Академичната развитие на кандидата бележи своето начало през 1996 г. 

като хоноруван преподавател по анатомия и хирургия в ПМИ „И.П. Павлов“ - гр. 

Русе до 1999г. От 2008 г. последователно преминава през длъжностите хоноруван 
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асистент, асистент, главен асистент. Успешно защитава дисертационен труд на 

тема „Съвременен подход в диагностиката и лечението на усложнената 

дивертикулоза на колона“ получава научно-образователна степен „доктор“ през 

2014 г. 

В професионалното развитие на кандидата се проследява пътя му от хирург 

в Окръжна болница гр. Русе отделение „Спешна хирургия“.  през 1991, а от 1997 

г. е шеф на спешен екип. От 2003 г. е старши лекар на Първа хирургия към МБАЛ 

„Русе“.  От 2008 г. работи в Първа клиника по хирургия към МБАЛ „Св. Марина“ 

– Варна. 

Д-р Д. Петров има квалификация по класическа и минимално инвазивна 

коремна хирургия. Преминал е допълнителна квалификация по ендоскопска 

диагностика и високоспециализирана дейност на храносмилателния тракт, 

ехографска диагностика, интраоперативна ехографска диагностика, 

ендоехографска диагностика на горния и долния храносмилателен тракт. 

Чуждестранните специализации са в Германия и Италия във водещи медицински 

институции. 

Владее свободно английски и руски език. 

Член е на Българското хирургическо дружество и Съюз на учените – Варна. 

Д-р Петров е член на Организационния комитет на Международния конгрес по 

колоректална хирургия. 

За конкурса са представени един дисертационен труд, един монографичен 

труд, 11 реални публикации в чуждестранни и български сборници и списания, 12 

публикувания резюмета от национални и международни конгреси, три 

съатворства в монографии.  През 2017 год. издава монографичен труд на тема 

„Дивертикулоза на дебелото черво” в тираж от 200 бр, който получава висока 

оценка от уважавани спецалисти в национален мащаб. Хабилитационният труд е 

написан според съвременните изисквания, отговаря на всички наукометрични 

критерии, упоменати в Правилника за академично развитие на Медицински 

университет – Варна. Предлага алгоритъм за оценка и избор на метод за лечение 

на заболяването, което я прави ценно пособие за специализанти и хирурзи с 

насоченост в тази област.  
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Представеният списък публикации демонстрира широк тематичен обхват, 

мултидисциплинарен подход в лечението на заболяванията. Индивидуалният 

импакт-фактор е 1,45, една от публикациите е цитирана двукратно в 

международни издания. 

Д-р Д. Петров, д.м. има 12 години преподавателски стаж, характеризиращ 

се с интензивна натовареност. Важна особеност са комуникативните му умения на 

английски език с чуждестранните студенти, които са с постоянно нарастващ брой 

в МУ-Варна. Учебната му дейност категорично отговаря на изискванията за 

заеманата от него длъжност  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 

Научната дейности и професионален опит на д-р Дилян Петров, д.м. 

отговарят на изискванията за придобиване на академична длъжност „Доцент“, 

определени в правилника за развитието на академичния състав в Медицински 

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

Считам, че д-р Дилян Петров, д.м. покрива академичните и наукометрични 

критерии за заемане на академичната длъжност „Доцент“ при Медицински 

университет – Варна. 

 

гр. Варна     Проф д-р Красимир Иванов, д.м.н. 

16.02.2018 г.     /…………............................... / 


