
 

 

 
СТАНОВИЩЕ 

ОТ ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ИВАНОВ, ДМН, 

РЕКТОР НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ  

„ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ – ВАРНА 

 

ОТНОСНО КОНКУРС ЗА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ „ПРОФЕСОР“ 

 
Конкурсът е обявен в ДВ бр.36/16.04.2013 г. за академичната длъжност 

„професор” 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-109-135/26.04.2013 г. на ректора на МУ – 

Варна.  

В конкурса участва един кандидат – доц. д-р Валентин Любомиров Игнатов. 

Роден на 18.06.1958 година. Има 26 години лекарски стаж, от които 23 по хирургия. 

Завършил е Медицински факултет в гр. Варна през 1986 г. Работи 3 години към БМП – 

гр. Шумен. През 1989 г. постъпва в Окръжна болница, Варна като ординатор – хирург, 

ендоскопист в приемно спешно отделение. От 1993 г. е избран за доцент към Катедрата 

по хирургия. През 1995 г. придобива специалност по хирургия. През 2005 г. придобива 

научната степен „доктор по медицина”, на базата на което през 2009 г. е избран за 

доцент. През периода 2001 – 2006 г. работи като началник на сектор към Катедрата по 

обща и оперативна хирургия на МУ – Варна. През 2006 – 2007 г. е определен за 

Началник отделение по еднодневна хирургия, а от 2007 г. е началник на Първа 

хирургическа клиника. Наред с това през 2011 г. получава диплом за магистър по 

здравен мениджмънт.  

През 2005 г. защитава дисертационен труд на тема "Диагностично- лечебна 

тактика и Nd: YAG лазер терапия в условията на остро кървене от стомашни и 

дуоденални язви”. В конкурса доц. Игнатов участва с 63 труда, които са разпределени 

както следва: 7 участия в монографии и 4 участия в учебници, както и 52 публикации в 

български и чуждестранни списания и научни сборници. Наред с това е добавен списък с 

97 научни доклади, изнесени пред български и международни научни форуми. 

През 2005 г. защитава дисертационен труд на тема “Диагностично лечебна 

тактика и Nd: YAG лазер терапия в условията на остро кървене от стомашни и 

дуоденални язви”. 

От 2006 година е назначен за Началник отделение по еднодневна хирургия на 

МБАЛ „Св. Марина” ЕАД Варна.  

От 2009 г. Избран за доцент по хирургия към Катедра по обща и оперативна 

хирургия, анестиезиология и оперативно лечение към Медицински Университет – Варна. 

Магистър по здравен мениджмънт. 

Участва активно в теоретичното и аналитично въвеждане на новостите в 

хирургията, ендоскопската и лапароскопска методика. Неговите възможностите да търси 



 

 

новото и иновативното го нареждат на едно от челните места от преподавателите в 

катедрата по “Обща и оперативна хирургия” и Медицински университет - Варна.  

 Доц. д-р Игнатов е активен преподавател и екзаминатор - 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. 

Доц. Игнатов притежава високо ниво на организационни качества, на 

администратор, ерудиран преподавател и лечител. Основен организатор на единадесет 

успешно преминали национални конференции по колопроктология с международно 

участие от 1990 година  насам. 

Повишава своята квалификация и успешно въвежда в рутинната практика 

множество инвоции чрез преминаването през следните курсове и специализации: 

 1989 г. – Оперативна и терапевтична ендоскопия – Медицинска Академия – София 

 1994 г. – Диагностична и оперативна лапароскопска хирургия – ВМА София. 

 1995 г – Лапароскопска хирургия Медицински университет гр. Гьотинген, 

Германия.  

 2007 г. – Лапароскопска Колоректална Хирургия за напреднали – Дъблин, 

Ирландия. 

 2007 г. – Курс по Здравен Мениджмънт – МУ - Варна 

 

Член е на следните научни организации: 

-  Съюза на учените в гр. Варна. 

-  Българското хирургическо дружество 

-  Академичният съвет при МУ – Варна 

-  НССЛХ (регионален координатор) 

- Комисия за издаване на сертификат за ВСМД при МУ – Варна по Ендоскопска, 

лазерна и миниинвазивна хирургия. 

- IASGO – Международна организация на хирурзи, гастроентеролози и онколози. 

 

Владее свободно немски, английски и руски. 

  

През 2013 г, доц. Игнатов издава хабилитационен труд на тема „Остро гастроинтестинално 

кървене – ендоскопска диагностика и лечение” след положително решение на Катедрен съвет на 

КООХАИЛ и три положителни рецензии. Хабилитационният труд е рецензиран от признати и 

ерудирани учени с национално значение в областите на абдоминалната хирургия и спешната 

медицина. Хабилитационният труд е написан според съвременните изисквания, отговаря на 

всички наукометрични критерии, упоменати в Правилника за академично развитие на 

Медицински университет – Варна. Разглежда проблемите на острото гастроинтестинално 

кървене от всички негови аспекти, пречупени през личната призма на автора, в комбинация с 

опита, натрупан в годините му като Началник сектор „Ендоскопска, лазерна и миниинвазивна  

хирургия и Първа клиника по хирургия. Хабилитационния труд е написан на 200 страници, от 

които 29 страници библиографска справка, представена от 670 автора, 18 от които са на 

кирилица.  

За участие в конкурса доц. Игнатов представя 63 реални публикации от които 11 глави в 

учебници и монографии, 41 публикации в периодични издания в нашата страна и чужбина, както 

и 11 публикации в допълнителни броеве (суплементи) на периодични издания в страната и 

чужбина, някои от които с импакт фактор. Като първи автор в 13 публикации, като втори автор в 

13 публикации, като трети в 18 и като четвърти и повече в 19 реални публикации. Ръководил е 3 

докторанти, от които 2 с успешна защита. Активен участник множество научни форуми, 

представени с 97 доклади в национални и международни научни конференции, конгреси и 



 

 

симпосиуми. През 2012 под негово ръководство е създаден проект, внедряващ съвсем нов за 

страната диагностичен метод – ендоскопски колоректален ултразвук.  

В раздел „УЧЕБНИЦИ И МОНОГРАФИИ” публикация №1 предлага подробен анализ на 

проблематиката при остро гастроинтестинално кървене. Публикации      № 3, № 4, № 5 и № 8 

обобщават еволюцията при диагностиката и лечението на колоректалния рак, както и 

естественото преминаване към по-миниинвазивни и по-малко травматични методи на оперативно 

лечение какъвто по своя характер представляват лапароскопката резекция на право и дебело 

черво. Анализа на автора е солидно подкрепен със собствени резултати и медицина, базирана на 

доказателствата. Публикация № 6  обобщава значителен по обем и време опит на голям авторски 

колектив, чиито член е и доц. Игнатов, по отношение на проблемите на острия некротичен 

панкреатит. Разгледани са възможностите за оперативно лечение и системна терапия при 

четвърти стадии на колоректален рак - публикации № 10 и № 11, както и пълния набор от 

диагностични и стадиращи модалности, детайлно описани в публикация № 9, представени като 

глави от чуждестранна монография, на английски език.  

В раздел „ПУБЛИКАЦИИ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ПЕРИОДИЧНИ 

ИЗДАНИЯ“ – няколко публикации допринасят за обогатяване на практическите подходи при 

лечение на едно социално значимо заболяване каквото е колоректалния рак във всички негови 

аспекти и форми. Предложени и практически доказани като правилни са разнилични алгоритми и 

стратегии водещи до сигнификантно подобряване на следоперативните и онкологични резултати. 

Специално внимание е отделено на няколко нови модалности каквито са триизмерната 

ендоректална ехография и приложението на NBI-режим, с които е възможно увеличаване на 

честотата на откриване на ранните форми на онкологичните заболявания на ГИТ – публикации с 

№ 1, № 2, № 3, № 16- 20, № 22-23, № 35, № 39, № 41. Разгледан е от теоретична и практическа 

гледна точка, подкрепен с личен на автора опит, метода на интерсфиктерна резекция, в 

комбинация с мини-инвазивен лапароскопски подход. Този метод, според приложените от автора 

резултати и обощения от литературата, с теоретичен и практически приносен характер, 

значително подобрява резултатите след радикална хирургия при рак на ректума с ниска 

локализация, директно влияещ върху честота на сфинктеро-запазващите операции, които иначе 

са казуистична рядкост при най- дисталните локализации – публикации № 9, № 19, № 27, № 33 и 

№ 34. В отделна серия публикации са разгледани проблемите на ранния ракна ректума – новите 

възможности за ранно откриване, което повишава честотата ранните форми, нововъведенията в 

областта на стадирането и съвсем оригинален за страната метод на радикално ендоскопско 

хирургично лечение посредством субмукозна дисекция – публикации № 13, № 20, № 31, № 35, № 

39, № 41. Тези публикации са приносен характер, поради факта че по някои от проблемите са 

първи съобщения на български автор. Развит е проблема за комплексното лечение на 

чернодробни метастази от колоректален рак и сигнификантното влияние на мултимодалния 

подход върху резектабилността на метастазите и преживяемостта на болни – публикации № 8, № 

10, № 11, № 16, № 32, № 40.  

В раздел „ПУБЛИКАЦИИ В СУПЛЕМЕНТИ НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ 

ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ“ правят впечатление няколко научни труда, публикувани в 

переодични чуждестранни издания с импакт фактор – публикации № 2-№11. Те повтарят някои 

от темите в предходния раздел, но допринасят за добиване на международна известност на 

приносите и резултатите от научната продукция на доц. Игнатов. 

Учебната натовареност по данни от справката на ректората, отговаря на изискванията, а 

имено: 

                  Лекции-----------упражнения-------------------------изпити---------------------общо 

2009-10------10-----------------190--------------------------------------67-------------------------267 

2010-2011—12------------------168--------------------------------------22-------------------------202 

2011-2012---10------------------98----------------------------------------13-------------------------121 

Доц. Игнатов има общо 7 цитирания в наши и чужди списания, за периода след 

хабилитацията му като доцент през 2008. За този период е натрупал Личен импакт фактор от 



 

 

19.727 и общ импакт фактор от 34.577. Тези данни са видни от оригиналните документи на 

НАЦИД, предоставени от доц. Игнатов. 

 

Доц. Валентин Игнатов предоставя комплект от документи, с който удовлетворява 

изискванията за кандидат за академична длъжност „професор“. Той е хирург с дългогодишен 

стаж, със огромен опит в мини-инвазивната ендоскопска и лапароскопска диагностика и лечение 

на хирургичните заболявания. Активно развива лечебната и диагностична дейност, както и 

научните изследвания и учебно-преподавателската дейност в институциите, в които работи. Доц. 

Игнатов притежава доказани организационни и административни качества, добър опит на 

хирург. Отговаря на всички изисквания, залегнали в закона и правилника за приложението му, 

поради което предлагам на научното жури да гласува позитивно за избора му на академичната 

длъжност „професор”. 

 

 

 
24.06.2013                        Проф. д-р Красимир Иванов, дмн  

 

 


