
На вниманието на Председателя на

научното жури определено 
със Заповед № РК 751 /17.03.2020г. 

на Ректора на Тракийски Университет
Стара Загора

Рецензия

От: Проф. д-р Ташко Стефанов Делийски, дмн

Ръководител на катедра „ Сестрински хирургични грижи“  към 
Медицински Университет - Плевен

По: Конкурс за заемане на академична длъжност .Доцент" по научна специалност „Обща 

хирургия“, професионално направление 7.1. Медицина, област на виеше образование 7. 

Здравеопазване и спорт, към катедра „Хирургически болести и анестезиология“, на МФ 

при Тракийски Университет, Стара Загора, обявен в Държавен вестник, бр. 6 / 21.01.2020

За конкурса са ми подадени един комплект документи на: д-р Георги Ангелов Минков,

Д . м .

Получих всички необходими документи за изготвяне на рецензията, което е съобразено 

със Закона за развитието на академичния състав в Р. България (ЗРАСРБ), Правилника за 

приложението му и Правилника на Медицински Факултет към Тракийски Университет, 
гр. Стара Загора.

Биографични данни
Д-р Георги Ангелов Минков е роден на 31 юли 1985 г. в град Стара Загора. Завършва 

висшето си образование, специалност „медицина“ през 2010 г. в Медицински факултет 

при Тракийски университет -  Стара Загора. През 2015 г. защитава дисертация на тема

г.



„Оценка на прогностичните индекси, определящи терапевтичното поведение при 

пациенти с остър панкреатит“ и придобива образователна и научна степен „ДОКТОР“ от 

Тракийски университет -  гр. Стара Загора. През 2017г. придобива специалност по „Обща 

хирургия“ и до сега работи към Клиника по „Хирургически болести“ при УМБАЛ „Проф. 

д-р Стоян Киркович", гр. Стара Загора.

Научно -изследователска дейност
За настоящия конкурс д-р Георги Минков представя 25 публикации, 18 глави в 3 

монографии, една глава в учебник но „Хирургия” и един автореферат. Авторът е взел 

участие в 24 научни съобщения и резюмета от международни форуми и 33 съобщения 

на научни форуми в България.

Научната продукция на д-р Георги Минков може да бъде разделена в няколко раздела:

1. Дисертационен труд и автореферат -  1 бр.

2. Участия в книги, монографии, учебници -  18 глави в 3 монографични труда и една 

глава в учебник за студенти по медицина и специализанти по хирургия.

3. Публикации в международна база данни, реферирани в Scopus и Web of science - 13 

научни статии, от които 8 в списания с 1F и IR.

4. Публикации в национална реферирана база данни -  12 научни статии.

От представените трудове, кандидатът е водещ автор в 15 и в 30 е друг, последващ 

автор.

Взима участие в три научно-изследователски проекта:

„Определяне на ефекта от цитостатичното лечение върху положителни за ЕрСАМ 

туморни клетки в периферна кръв и нивата на VEGF при пациенти с дебелочревен 

карцином“ -  от 2011 година -  с ръководител Доц. д-р Йовчо Йовчев, д.м.

„Оценка на прогностичните индекси определящи терапевтичното поведение при 

пациенти с остър панкреатит“ -  от 2012 година -  с ръководител Доц. д-р Йовчо Йовчев, 
д.м.

„Ролята на биомаркертрите в диагностиката и лечение на рака на млечната жлеза“ -  от 

2017 година -  с ръководител Проф. д-р Йовчо Йовчев, д.м.



По отношение на библиографската справка общ IF на кандидата е 13.155 и 

цитиранията, с които участва в конкурса са 10. като всички са в индексирани списания с 

IF.

По отношение на изискуемите критерии на Тракийски Университет предоставя следната 

справка:

1. По група показатели А -  50 т. от изискуеми 50 т

2. По група показатели В -  109 т от изискуеми 100 т

3. По група показатели Г -  227 т от изискуеми 200 т

4. По група показатели Д -  150 т от изискуеми 50 т

5. По група показатели Е -  85 т от изискуеми 40 т

Лечебно -  образователна дейност

Академичната кариера на д-р Георги Минков започва през 2014 година като „асистент“ 

и е свързана с поетапното му израстване до „главен асистент“ в Катедра „Хирургични 

болести и анестезиология“ на Медицински Факултет при Тракийски Университет. Стара 

Загора. Д-р Георги Минков води упражнения по „Хирургически болести“ на български и 

чуждестранни студенти по медицина 1Ути курс, лекции на български студенти 1Ути курс, 

участва в обучението на стажант лекари У1ти курс. От справката за аудиторна заетост е 

видно, че тя варира от 208 до 342 учебни часа, което покрива нормативните изисквания на 

МФ на Тракийски Университет за преподавател по съответната клинична дисциплина.

Продължаващо обучение

Д-р Георги Минков е провел следните курсове за квалификация: Конвенционална и 

интраоперативна ехография -  201 Зг. гр. Варна; Педагогически курс за допълнителна 

квалификация -  201 Зг; Основи на лапароскопската хирургия -  2017 г., ВМА; Здравен 

мениджмънт -  201 7 г.. ВМА. София; Ехография на млечни жлези. СБАЛО -  София -  2018 

г.; Лапароскопска хирургия на хернии на предна коремна стена и хиатална херния -  2018 

г„ ВМА и редица курсове в чужбина - 6th International Colorectal Course 'Colorectal 

Games' June 2014. Athens Greece; Advanced Course on the Management of Colorectal Liver



Metastases 2014, Bordeaux France -  ESSO; Colorectal surgery hands on course -  Bucharest, 

Romania, Hands on course of colorectal surgery -  Ljubliana, Slovenia, ESSO, 2020.

Д-р Георги Минков е член на: 1.Българско хирургическо дружество; 2.Български 

лекарски съюз; 3.Европейската асоциация по хирургична онкология (ESSO); 4.Европейска 

асоциация по панкреатология (ЕРС -  European Pancreatic Club)

Анализ на научната дейност и приносите

От прегледа на научната продукция, както и от проведените курсове и специализации 

на д-р Георги Минков се вижда, че кандидатът има подчертан научен интерес в областта 
на:

1. Обща хирургия (Остър панкреатит и интра-абдоминална инфекция);
2. Онкохирургия (млечна жлеза и коло-рекатлен карцином);

По направление Остър панкреатит е даден акцент на патоимунните процеси 

определящи протичането на заболяването, определяне на съвременни маркери за 

прогноза и изграждане на индивидуализиран подход при тези пациенти.

По направление усложнена Интра-абдоминална инфекция д-р Георги Минков се 

ангажира да изведе на преден план проблемите свързани с оценката на тежестта и 

прогнозата на изхода от заболяването. Стреми се да систематизира проблеми свързани с 

решението за релапаротомия при тези пациенти и изграждане на терапевтични стратегии 

целящи редукция на болестността и смъртността.

По направление Рак на млечната жлеза научното внимание на д-р Минков е 

насочено към детайлно проучване на механизмите на прогресия и метастазиране на 

заболяването, разглеждане на методите за диагностика, клинично стадиране, 

патохистологично стадиране, анализ на молекулярните субтипове и тяхното значение в 

ежедневната практика и анализ на хирургичния подход при тези пациенти.

По направление Коло-ректален карцином обстойно са разучени въпроси по 

отношение анатомия, епидемиология. изграждане на патохистологични протоколи за 

определяне на тумора, детайлен анализ на механизми и фактори определящи развитието 

и спецификата на туморната прогресия, оперативни подходи в ежедневната практика,
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изграждане на клинична стратегия на база „мултидисциплинарен подход“ при пациенти 

с метастатично и/или усложнено заболяване.

Приноси

Представената от автора самооценка на приносите е изчерпателна и макар силно 

детайлизирана съответства на реалните ползи в научно-изследователски и клинично 

практичен аспект. В най-обобщен вид оценката ми за приносите на д-р Георги Минков е
следната:

У. Приноси с научно-фундаментален характер са:

а) д-р Минков извършва подробен анализ на патоимунологичните процеси 

определящи протичането и изхода на пациенти с остър панкреатит, което 

предположи използването на Т-регулаторните лимфоцити и CD 16 моноцитни 

субпопулации като ефективен прогностичен маркер за тежест и изход;

б) д-р Минков предлага нова система за прогноза на пацинети с остър 

панкреатит - PPS, която се асоциира с висока чувствителност и специфичност;

в) д-р Минков участва в анализа на значението на трепанобиопсията при 

установяване костно-мозъчни микрометастази и тяхното значение към 

прогресията и изхода от карцинома на гърдата.

2. Приноси с научно практичен характер:

а) д-р Минков и колектив потвърдиха значението на HLA-DR моноцитната 

експресия в имуносупресията съпътстваща острия панкреатит и предложиха 

рутинната употреба на маркера в ежедневната практика;

б) д-р Минков и колектив потвърдиха значението на рутинното използване 

на CRP в прогнозата на локалните усложнения, необходимостта от оперативно 

лечение и тежестта на пациенти с остър панкреатит;

в) кандидатът и колектив определиха значението на молекулярните 

субтипове в прогнозата и изграждането на терапевтичния подход при пациенти 

с рак на гърдата;

г) авторът в колектив взе участие в изграждането на система 

обективизираща решението за релапаротомия при пациенти с остър перитонит;
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д) кандидатът в колектив систематизира подхода при пациенти с

паранефрални и ретроперитонеални абцеси;
е) д-р Минков взима значимо участие в написването на монографията «Рак 

на ректума -  Мултидисциплинарен подход» под редакцията на доц. Й.Йовчев и

доц Ал. Юлиянов, в която детайлно се разглежда заболявавнето от подробна 

анатомия на правото черво и таза, през епидемиология, маркери за прогресия и 

прогноза, обобщават се и се анализират всички оперативни подходи, разглежда 

се подробно мултидисциплинарния подход и изграждане на неоадювантни 

стратегии и се обогатява подхода при пациенти с усложнено и/или 

мегасгатично заболяване.

3. Приноси с внедрителско-практичен характер са:

а) след анализ на литературата авторът и колектив прилагат използването 

на минималната резидуална болест като ефективен маркер за прогноза 

прогресията на коло-ректалния карцином;

б) д-р Минков в колектив доразвиват qSOFA скора с добавяне на CRP към 

него с цел по-точна прогноза на изхода при пациенти е уИАИ;

в) д-р Минков в колектив прибавят възрастта към стандартната qSOFA с цел 

по-висока информативност за изхода от уИАИ;

г) авторът в колектив анализират и определят значението на следоперативния 

продължителен лаваж с антибиотик при пациенти с тежък перитонит и го 

прилагат в клиничната практика;

Заключение:

Въз основа на посоченото по-горе мога да обобщя, че предвид представените 

документи, кандидатът д-р Георги Ангелов Минков, дм, отговаря на изискаванията за 

присъждане на научното звание „доцент“ по Хирургия и препоръчвам на научното жури

да гласува положително.

07.05.20 г.

Гр. Плевен /Проф. д-р Ташко Делийски, дмн/


