
СТАНОВИЩЕ

от доц. д-р Юлиан Ананиев, дм -  Декан на Медицински Факултет, Тракийски 
Университет, Стара Загора; Председател на научно жури, назначено със заповед 

№751/17.03.2020 г на Ректора на Тракийски Университет -  Стара Загора

по конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент“, по научна специалност 
„Обща хирургия“, проф.направление 7.1 Медицина, област на висшето образование 7. 

Здравеопазване и спорт, към Катедра „Хирургични болести и анестезиология“, 
Медицински Факултет, Тракийски Университет, Стара Загора

В обявения конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент“, участва един 
кандидат - гл. ас. д-р Георги Ангелов Минков, дм, от Катедра „Хирургични болести и 
анестезиология“, Медицински Факултет, Тракийски Университет, Стара Загора, като 
същият е подал документите си в посочения срок, преминал е съответните етапи на 
проверка на документите и е насочен към последващ етап на процедурата. Кандидатът 
предоставя пълен комплект документи за заемане на академичната длъжност.

Биографични данни

Кандидатът гл. ас. д-р Георги Ангелов Минков, дм е роден на 31.07.1985 г. в гр. 
Стара Загора. Завършва „Медицина“ през 2010 г. в Медицински Факултет на Тракийски 
Университет, след което цялата му практическа, преподавателска и научна дейност е 
свързана с хирургичната патология. През 2015 г. д-р Георги Минков придобива ОНС 
„доктор’’, защитавайки дисертационен труд на тема „Оценка на прогностичните 
индекси определящи терапевтичното поведение при пациенти с остър панкреатит”. Две 
години по-късно, през 2017 г, придобива специалност по „Обща хирургия“.

Академичната му кариера е свързана с поетапното му израстване до „главен 
асистент“ в Катедра „Хирургични болести и анестезиология“, Медицински Факултет, 
Тракийски Университет.

Биографията на д-р Минков показва още редица членства и курсове, сред които:
- членства: 1) Българското Хирургическо Дружество; 2) European Society of Surgical 
Oncology (ESSO); 3) European Pancreatic Club (EPC).
- специализирани квалификационни курсове: 1) Конвенционална и интраоперативна 
ехография -  2013г. гр. Варна; 2) Педагогически курс за допълнителна квалификация -  
201 Зг; 3) Основи на лапароскопската хирургия -  2017 г„ ВМА; 4) Ехография на млечна 
жлеза, СБАЛО -  София -  2018 г.; 5) Лапароскопска хирургия на хернии на предна 
коремна стена и хиатална херния -  2018 г„ ВМА; 6) 6th International Colorectal Course 
'Colorectal Games' June 2014, Athens Greece; 7) Advanced Course on the Management of 
Colorectal Liver Metastases 2014, Bordeaux France -  ESSO; 8) Colorectal surgery hands on 
course -  Bucharest, Romania, 2019.
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Научно-изследователска дейност

В научено-преподавателския стаж на кандидата д-р Георги Ангелов Минков, дм, 
личи последователният и насочен интерес към определени направления в хирургичната 
патология, а именно: 1) онкологията и в частност биологията на туморния процес, 
механизмите на прогресия и маркери за прогноза; 2) спешна хирургия, където научните 
интереси на кандидата са насочени към търсене и утвърждаване на маркери за оценка, 
прогноза и изграждане на стратегии за индивидуализиран подход при пациенти със 
спешна хирургична патология (основно оценка и прогноза на пациенти с остър 
панкреатит) и ранна прогноза на онкологичния процес с цел оптимална лечебна 
стратегия.

В документите подадени за участие в конкурса за „Доцент“ в професионално 
направление „Медицина” по научна специалност „Обща хирургия“, кандидатът е 
изготвил справка и представя:

• една (1) дисертация за научна и образователна степен „доктор”;
• един (1) автореферат;
• участие в четири (4) труда - 1 учебник и 3 монографии (или общо 19 в

съответните издания);
• дванадесет (12) научни статии в национална реферирана база данни;
• тринадесет (13) научни статии в Научни статии в международна база данни,

реферирани в Scopus и Web of science списания;
В посочените научни трудове, д-р Минков, дм, декларира, че е водещ автор на 

15 от тях, а в останалите 33 е съавтор.
По отношение участия в национални и международни научни форуми, 

д-р Георги Минков представя участия от двадесет и четири (24) научни съобщения и 
резюмета от международни форуми, както и тридесет и три (33) съобщения на научни 
форуми в България.

Общият импакт фактор на статиите на база справка на Централната библиотека 
на Тракийски Университет изчислен към момента е -  13.155.

По отношение на цитатите, представени са общо десет (10) цитата -  всичките в 
реферирани и индексирани чуждестранни списания със съответния импакт фактор.

Кандидатът посочва участие също така и в три (3) вътрешноуниверситетски 
проекта:

1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕФЕКТА ОТ ЦИТОСТАТИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ ВЪРХУ 
ПОЛОЖИТЕЛНИ ЗА ЕрСАМ ТУМОРНИ КЛЕТКИ В ПЕРИФЕРНА КРЪВ И НИВАТА 
НА VEGF ПРИ ПАЦИЕНТИ С ДЕБЕЛОЧРЕВЕН КАРЦИНОМ Ръководител на 
проекта: Доц. д-р Йовчо Йовчев, дм

2. ОЦЕНКА НА ПРОГНОСТИЧНИТЕ ИНДЕКСИ, ОПРЕДЕЛЯЩИ 
ТЕРАПЕВТИЧНОТО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ОСТЪР ПАНКРЕАТИТ с 
ръководител Проф. Д-р Йовчо Йовчев, дм

3. РОЛЯТА НА БИОМАРКЕРИТЕ В ДИАГНОСТИКАТА И ЛЕЧЕНИЕТО ПРИ 
РАКА НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА С РЪКОВОДИТЕЛ Проф. Д-р Йовчо Йовчев, дм.



На база посочената справка-декларация, е видимо, че гл.ас. д-р Георги Минков, дм, 
покрива минималните изискуеми показатели и съответните точки.

П ок азател М ини м алн и
изи сквани я/точки

О бщ и точки  
п р едстав ен и  о т  автора

1.У  сп еш н о  защ и тен а  
ди сер тац и я  за  
п р и съ ж д а н е на О Н С  
“Д о к т о р ”

50 50

2 . Х а б и л и та ц и о н ен  т р у д  
-  научн и  публ и к ац и и  
(н е  п о-м ал к о от  10)

100 109

3. П о група п оказател и
„Г “

2 0 0 2 2 7

4 . П о група показатели
„ Д “

50 150

5. П о група показатели
Е“

4 0 85

Учебно-преподавателска дейност

Д-р Георги Минков, дм има общо 5 години и 9 месеца преподавателски стаж, 
като водещ лекции и упражнения на студенти. Активно участва в изпитни комисии за 
студенти, както е и натоварен от ФС за провеждане на лекции, а също така е и резервен 
член в комисия за провеждане на Държавен изпит по „Хирургически болести. Часовата 
му натовареност по отношение, както на аудиторна, така и на извънаудиторна заетост е 
висока, което е и доказателство за успешното и високо академично представяне на 
кандидата, като преподавател.

Заключение

Въз основа на посоченото по-горе мога да обобщя, че предвид представените 
документи, кандидатът д-р Георги Ангелов Минков, дм е един добре изграден учен, 
ерудиран преподавател и лекар, който съумява да съвмести, както прецизната 
диагностична дейност, така и учебно-преподавателската и научна работа. Видимо е, че 
научната, публикационната и преподавателската дейност на кандидата отговарят на 
изискванията за придобиването на академична длъжност „Доцент.

Ето защо давам своето положително становище и уверено ще гласувам „За“ 
присъждането на академична длъжност „Доцент“ по „Обща хирургия“, като апелирам 
и към останалите членове на уважаемото Научно жури да гласуват положително.

3/05/2020 г 
Гр. Стара Загора

доц. д-р Юлиан Руменов Ананиев, дм


