
 

 

СТАНОВИЩЕ 

 

От проф. д-р Валентин Игнатов, дм 

Зам. директор "Лечебно-диагностична дейност" 

към УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД, гр. Варна 

 

 Конкурсът е обявен в ДВ бр. 64/05.08.2014 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 Медицинския факултет на МУ – Варна и Първа 

клиника по хирургия към УМБАЛ „Св. Марина” ЕАД – Варна.  

 Научното жури е назначено със заповед № Р-109-192/22.10.2014 г. на 

ректора на МУ – Варна. 
 Единствен кандидат по обявен конкурс за придобиване на академична 

длъжност „доцент“ към Катедра по обща и оперативна хирургия е д-р Щерю 

Николаев Щерев, дм.  

 Кандидатът е представил всички изискуеми документи, посочени в 

правилника за развитие на академичния състав на МУ – Варна. 

Д-р Щерю Николаев Щерев, дм е роден на 13.09.1958 година в гр. 

Варна. Завършва ВМИ – Варна през 1984 година и придобива специалност 

по хирургия през 1990 год. Има 30 години лекарски стаж, от които 24 по 

хирургия. Академичното му развитие включва последователно преминаване 

през длъжностите асистент, старши асистент и главен асистент. През 2014 г. 

защитава дисертационен труд на тема “Съвременен подход при хирургично 

лечение на хиатални хернии”.  Професионалното му развитие започва като 

хирург в регионална болница гр. Омуртаг, през 1988 год. работи в Окръжна 



 

 

болница – Варна. От 2000 год. е хирург в УМБАЛ „Св. Марина“, а от 2006 

год. е ръководител хирургично отделение към Клиниката по обща и 

оперативна хирургия.  

Завършил е специализиран курс по лапароскопска и миниинвазивна 

хирургия в Хамбург, Германия през 2010 год.  

 Преподавателската му дейност включва упражнения и лекции по 

Обща и оперативна хирургия за студенти по Медицина. Големият му 

професионален опит го поставя на челните места сред преподавателите в 

катедрата.  

 Редовен член е на Българско хирургическо дружество и Съюза на 

учените в България.  

 Владее свободно руски и английски. 

 През 2014 год. издава монографичен труд на тема „Хиатална херния - 

диагностика и лечение” в тираж от 200 бр. Трудът е оценен положително от 

водещи хирурзи в национален мащаб в областта на лапароскопската 

хирургия. Хабилитационният труд е 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 диагностиката и 

лечението на хиаталната херния, което я прави ценно пособие за 

специализанти и хирурзи с насоченост в тази област.  

Научната активност на автора се проследява от 1990 год., участвайки 

във чуждестранни и български издания, учебници и монографии, 

конференции в България и чужбина, като общия брой публикации и участия 

е 27.  

Фокусът на публикациите е главно върху заболявания на 

хранопровода и стомаха, в които се откроява както научния, така и 

професионалния потенциал на кандидата. Засегнати са и други теми - 

трансплантологията, диагностиката в различните ѝ модалности на 

колоректалния рак, съвременните достижения в областта на лъчетерапията 



 

 

при карцином на хранопровода, стомаха и панкреаса, теоретични 

постановки на реални и съвременни проблеми в хирургията, онкологията и 

хирургичната ендоскопия, подкрепени с доказателства на база на 

съобщения на други автори и представен личен богат опит от рутинна 

работа.  

В раздел III от представения списък с публикации са представени 

разработки на научни проблеми, които показват практическото разрешаване 

на някои проблеми в хирургията и съответно имат научно-практически 

приносен характер. В международна публикация  се описва прилагания 

оперативен метод, като съобщава и не малък опит, правещ тези доклади 

добра практическа основа за хирурзи, желаещи да прилагат 

лапароскопската фундопликация. 

Научно-практически и приносен характер имат публикациите от 

научни конференции, които описват практическото приложение на нови 

методи в хирургията, техните резултати и усложнения. Това ги прави добри 

помагала в ежедневната хирургична практика. 

Учебната натовареност по данни от справката на ректората, отговаря 

на изискванията. 

Д-р Щерев е уважаван хирург с дългогодишен стаж, доказан 

специалист в хирургичното лечението на заболявания на хранопровода и 

стомаха. Практическата си дейност съчетава с научните изследвания и 

учебно-преподавателската дейност. Отговаря на всички изисквания, 

залегнали в правилника за развитие на академични състав, поради което 

предлагам на научното жури да гласува позитивно за избора му на 

академичната длъжност „доцент”. 

 

23.10.2014  проф. д-р Валентин Игнатов, дм  

Гр. Варна     /………………………………../ 


