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      До:  Председателя на Научното жури 

при Медицински университет - Варна 

         

     С Т А Н О В И Щ Е  

  

  Относно: Обявен конкурс за заемане на Академична длъжност „професор“ , 

област висше образование 7. “Здравеопазване и спорт“ по професионалното направление 

7.1. „Медицина“ и научна специалност „Хирургия“ за нуждите на Катедрата по „Обща и 

оперативна хирургия“ при Mедицински университет - Варна 

 

 от проф. д-р РОСЕН  ЕВГЕНИЕВ  МАДЖОВ, д.м.н. 

 Ръководител Катедра по хирургически болести, М У – Варна  

Началник Втора клиника по хирургия, УМБАЛ „Св. Марина” - Варна 

 

Сведения за процедурата: 

След решение на АС на МУ - Варна и Заповед на Ректора на МУ - Варна 

конкурсът за АД „професор“ по обща хирургия е обявен в Д В – бр. 36  от 16.04.2013г.  

С решение на Председателя на НЖ и Заповед на Ректора на МУ-Варна № Р-109-

189/19.06.2013 г.)  съм определен да изготвя становище. 

 За участие в конкурса са подадени документите само на един кандидат –                    

доц. д-р Валентин Любомиров Игнатов, д.м.  

Получих от доц. д-р В. Игнатов всички материали, необходими за изготвяне на 

настоящото становище.  

Становището ми е съобразено със Закона за развитието на академичния състав в 

Р. България (ЗРАСРБ), Правилника за приложението му и Правилника на МУ - Варна. 

 

Професионални данни на кандидата: 

Доц. д-р Валентин Игнатов е роден на 18.06.1958 г. в гр. Варна.  

Завършва медицина във ВМИ - Варна през 1986 г.  

Професионалната му кариера започва през същата година, като ординатор в 

БМНП гр. Шумен 

1989/1993  - ординатор хирург ендоскопист - ОРКБ “Д-р Р. Ангелов” – Варна 
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2001/2006  - началник сектор по “Ендоскопска, лазерна и миниинвазивна 

хирургия” МУ-Варна, МБАЛ “Св.Марина”-ЕАД 

2006/2007  - началник отделение по еднодневна хирургия. 

2007 до днес  - началник I-ва Клиника по хирургия 

1993   - асистент в Катедра по обща и оперативна хирургия-ВМИ, Варна                            

1996  - ст. асистент , а от 1999 – главен асистент в Катедра по обща и 

оперативна хирургия. 

1995  - призната специалност по обща хирургия. 

2005   - получава образователната и научна степен „доктор“ 

2009   - избран за доцент по обща хирургия. 

2011  - магистър по здравен мениджмънт 

 

Доц. д-р Валентин Игнатов е член на: 

- Българското хирургическо дружество.  

- Управителния съвет на Съсловната организация на хирурзите в България. 

- СУБ – клон Варна 

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

Владее свободно немски, английски и руски. 

 

Оценка на количествените и качествените научни показатели: 

Наукометрични показатели: 

 Дисертационен труд       -   1 

 Хабилитационен труд      -   1 

 Монографии, учебници, наръчници    - 11 

 Публикации в български списания и научни сборници  - 35 

 Публикации в чуждестранни списания    - 16 

 Участия с доклади на научни форуми в България  - 59 

 Участие с доклади в научни форуми в чужбина   - 38 

      т.е. общо  161  труда.  

 

През 2005 г. доц. В. Игнатов защитава успешно дисертационен труд на тема 

„Диагностично-лечебна тактика и NdYag лазер терапия в условията на остро кървене 

от стомашни и дуоденални язви“ и му е присъдена ОНС „доктор“ 
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Хабилитационният труд „Остро гастро-интестинално кървене. Ендоскопска 

диагностика и лечение“ 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 във 

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.  

Хабилитационният труд е рецензиран от признати и ерудирани учени с национално 

значение в областите на коремната хирургия и спешната медицина.   

 

От реалните 63 публикации: - първи автор  - 13 (20,63%) 

     - втори автор  - 13 (20,63%) 

     - трети и пореден - 37 (58,74%) 

Резултатите от научно-изследователската дейност на кандидата са докладвани на  

престижни научни форуми в България и в чужбина. 

 

Цитираност: 

В база данни Scopus и Web of Knowledge са открити 7 цитации. 

 

Импакт фактор: 

Общият импакт-фактор на доц. д-р В. Игнатов, съгласно данните от Journal 

Citation Reports  и в базата SCOPUS е 34, 577, а личният IF - 19, 727. 

 

Представената научна продукция е абсолютно достатъчна по обем за участие в 

конкурса (дори надвишава количествените критерии приети във МУ- Варна). 

Преобладаваща тежест имат теми от областта на коремната и спешната хирургия, което 

съответства и на основната дейност в клиниката, в която работи кандидата.  

Научно-изследователската дейност на доц. д-р В. Игнатов е предимно в областта 

на коремната хирургия. Свързана е главно с внедряване и усъвършенстване на 

ендоскопските (диагностични и терапевтични) и лапароскопска и миниинвазивна 

хирургия в България. Приносите на доц. д-р В. Игнатов са с оригинален, внедрителски 

и научно-приложен характер. 
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 Учебно-преподавателска дейност: 

Учебната натовареност на доц. В. Игнатов е представена за 3 последователни 

учебни години: 

 2010/2011  - аудиторна заетост  -   267 часа 

 2011/2012  - аудиторна заетост  -   202 часа 

 2012/2013 - аудиторна заетост  -   121 часа 

т.е. за последните 3 г. учебната му натовареност възлиза на 490 учебни часа и е 

напълно достатъчна в контекста на участието му в настоящия конкурс.  

 

Доц. В. Игнатов изнася лекции и води семинари и упражнения със студенти 

медици, специализанти и докторанти.  Провежда изпити за признаване на специалности 

по хирургия. Освен това обучава специализанти, разработва учебни планове и 

програми. Участва в академични, научни и учебни съвети, оказва методична помощ 

като Републикански консултант на периферни лечебни заведения. 

Доц. В. Игнатов е научен ръководител на трима докторанти в Катедра „Обща и 

оперативна хирургия“ 

Участвал е в състава на Научни журита за присъждане на ОНС „доктор“ и АД – 

„доцент“ по обща хирургия. 

 

 Заключение: 

Всички посочени факти от професионалната биография, научната продукция, 

диагностично-лечебната и учебно-преподавателска дейност на доц. д-р Валентин 

Игнатов, д.м., изцяло съответстващи на законовите изисквания в ЗРАСРБ, Правилника 

за приложението му, както и Правилника на МУ – Варна, ми дават достатъчно 

категорично основание да препоръчам на Научното жури да гласува положително и 

да му бъде присъдена Академичната длъжност „Професор по хирургия” към МУ – 

Варна. 

 

24.06.2013 г.      С уважение: 

гр. Варна       проф. д-р Р. Маджов, д.м.н. 


