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СТАНОВИЩЕ 

 

От проф. д-р Валентин Игнатов, д.м. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  

УМБАЛ „СВ. МАРИНА“ ЕАД – 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, след което придобива специалност по Хирургия през 1997 г. 

Има 26 години лекарски стаж, от които всички са били в хирургично отделение.  

Академичната кариера на кандидата започва през 1996 г. като хоноруван 

преподавател по анатомия и хирургия в ПМИ „И.П. Павлов“ - гр. Русе до 1999г, а 

от 2008 г. е хоноруван асистент към Катедра Обща и оперативна хирургия при 

МУ-Варна. След конкурс е избран за асистент към Катедрата през 2012 г, а от 



 

2 

 

2016 г. е главен асистент. През 2014 г. след успешност защитена дисертация на 

тема “ Съвременен подход в диагностиката и лечението на усложнената 

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

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. Активният му стремеж към усъвършенстване на 

професионалната си квалификация се потвърждава от участието му в редица 

курсове и специализации, проведени в страната и в чужбина. 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, а също така и обучени за 

работа в среда с йонизираща радиация. Трябва да се отбележи богатият опит, 

който д-р Петров придобива при специализации в реномирани клиники в страна и 

чужбина, а именно УМБАЛ „Царица Йоана“ – ИСУЛ, ИСМП „Н.И. Пирогов“, 

ВМА – София, Klinikum Augsburg – Германия, Ospedale Ca`Foncello – Тревизо, 

Италия.  

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, който е важен научен форум за българската хирургична 

общественост. 

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 
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написан според съвременните изисквания, отговаря на всички наукометрични 

критерии, упоменати в Правилника за академично развитие на Медицински 

университет – Варна. Монографията дава съвременна трактовка на проблемите в 

етиологията, развитието, диагностиката и лечението на дивертикулозната болест. 

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.  

 

Тематичният обхват на научните му трудове е достатъчно широк, като 

обхваща следните теми: диагностиката в различните ѝ модалности на 

колоректалния рак, съвременните достижения в областта на  заболявания на 

панкреаса, теоретични постановки на реални и съвременни проблеми в 

хирургията, онкологията и хирургичната ендоскопия. Публикациите отговарят на 

високи научни критерии и могат да служат при определянето на стандарти за 

поведение в хирургията. Част от представените публикации разработват научни 

проблеми с висок научно-практиески принос. Докладите за прилагането на 

съвременни хирургични методи задават бъдещи насоки в развитието на 

медицината и представляват ценно напътствие към хирургичната аудитория. 

Д-р Д. Петров, д.м. има 12 години преподавателски стаж. Води лекции и 

упражнения на студенти от Факултет по Медицина, Дентална медицина, Факултет 

обществено здравеопазване. Отличната му езикова подготовка е особенно ценна 

при преподаването на студенти по програма „Чуждоезиково обучение“, които са с 

постоянно нарастващ брой в МУ-Варна. Учебната му дейност категорично 

отговаря на изискванията за заеманата от него длъжност  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 

Научната активност на д-р Дилян Петров, д.м. отговаря 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. Той е доказан хирург с отлично развитие, със значими научни 

изследвания и широко застъпена учебно-преподавателската дейност. Д-р Петров, 
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д.м. притежава доказани организационни и административни качества, 

демонстрира ерудиция в преподавателската и лечебната си  дейност.  

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 Валентин Игнатов, д.м. 

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


