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Становище

От доц. д-р Георги Станев Янков, дм, FEBTS

Катедра Белодробни Болести, Медицински Университет -  София

МБАЛББ Св. София“- гр. София

Относно:

Участие в конкурс за академична длъжност „доцент“, по научна специалност Гръдна 
Хирургия, област на виеше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално 
направление?.!. Медицина на 0.5 щат към катедра „Специална Хирургия“ и цял щат към 
УМБАЛ „Проф. Стоян Киркович“ обявен в ДВ бр. 86/15.10.2021г

В обявения конкурс участва един кандидат: д-р Даниел Георгиев Вълчев, дм, катедра по 
„Специална Хирургия“, Тракийски Университет, Стара Загора, УМБАЛ „Проф. Стоян 
Киркович“, гр. Стара Загора.

Кратка биографична справка:

Д-р Даниел Вълчев, завършва медицина през 1988г. Една година след завършването 
работи като лекар в Бърза помощ. Притежава специалности по Обща и Гръдна Хирургия. 
От 1989 до 2004г е последователно асистент, старши асистент и главен асистент в 
катедрата по Обща и Оперативна Хирургия. От 2004г досега е главен асистент в катедрата 
по Специална Хирургия, на Тракийски Университет, Стара Загора. От 2014 г е асистент и 
главен асистент към УМБАЛ „Ст. Киркович“, Стара загора. Трудовият му стаж е изцяло в 
УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД гр. Ст. Загора. Има проведени курсове по 
фиброоптична бронхоскопия, гастроскопия, колоскопия, клетъчна трансплантология- 
специализации в гр. Лвов-Украйна, гр. Гисен-Германия, гр. Дуисбург-Германия. През 
2020г придобива образователната и научна степен „ДОКТОР“ в МУ-София след успешна 
защита на дисертационен труд на тема: „Видео-асистирана торакална хирургия 
(конвенционална и еднопортова) -  място и роля на усъвършенствания мениджмънт на 
малигнениге плеврални изливи“, като публикациите свързани с него и самият труд не 
подлежат на рецензиране. Завършил е и втора магистратура „Стопанско управление и



здравен мениджмънт" в ВТУ гр. Велико Търново. Д-р Вълчев има 33 години стаж като 
хирург. Владее немски, английски и руски.

Научно-изследователска дейност:

За участие в конкурса д-р Даниел Георгиев Вълчев участва с 10 научни труда, една 
монография и 9 публикации. Монографията в която той е единствен автор е на тема: 
„Малигнени плеврални изливи -  ролята на гръдния хирург“. В нея обширно, 
задълбочено и подробно са представени етиологията, патофизиологията, патогенезата, 
хирургичните методи на диагностика и съвременния хирургичен мениджмънт на 
лечение на малигнените плеврални изливи. Монографията е предназначена за студенти 
по медицина, специализиращите лекари в областта на гръдната хирургия и 
пулмологията. Тя е предназначена и за всички специалисти по онкология и 
неспециалисти в тези области, интересуващи се от МПИ, както в научно отношение, 
така и в терапевтичен план на съвременния мениджмънт.
Д-р Вълчев участва в конкурса и с девет публикации. Шест от тях са в международни и 
три са в български списания. Две от публикациите са в списания с Импакт Фактор. Четири 
са реферирани и индексирани в Scopus, а останалите в други база данни (EBSCO, Google 
Scholar).

Значимост на научните трудове:

Публикациите на д-р Вълчев са в авторитетни международни списания сред които: 
Chirurgia, Acta Clinica Croatica, Wien Klin Wochenschr, AME Medical Journal, Annals of 
Case Reports, както и българските Trakia Journal of Sciences и Bulgarian Medicine и 
Рентгенология и Радиология. В четири от публикациите, той е първи автор, в една е втори 
в четири е трети автор. Научните разработки са свързани тясно с лечебно-диагностичната 
клинична дейност и са посветени на изучаване на различни хирургични проблеми и 
болестни състояния. Тематично научните трудове на д-р Вълчев разглеждат актуални и 
значими въпроси в областта на диагностиката и хирургичното лечение на малигнените 
плеврални изливи, руптури и фистули на хранопровода, лечение при обструкция от 
колоректален карцином и билиарен илеус. Броят на цитиранията в чужди база данни 
(Scopus, Web of Science) е 10 (на две от публикациите) според направената справка на 
Централна Библиотека при Тракийски университет и отговаря на необходимия брой 
според изискванията на ТрУ.

Оценка на учебно-преподавателска дейност:

Д-р Вълчев има преподавателски опит като асистент и главен асистент със студенти по 
дисциплината Еръдна Хирургия и Социална Медицина.

Лечебно-диагностична дейност:

Д-р Вълчев има разнообразна клинична практика. Богатият клиничен и хирургичен 
опит както по обща така и по гръдна хирургия му позволяват да работи в екип. 
Миниинвазивната хирургия на плеврата е широко застъпена и прилагана рутинно, както и 
отворената хирургия на органите в гръдния кош в планов и спешен порядък.

Научни приноси:



Цялостната научно-преподавателска дейност на д-р Вълчев съдържа съществени 
приноси от теоретично и практическо естество, основно в областта на миниинвазивната 
хирургия на плеврата.

Заключение:

Проведеният анализ на научната дейност, научната активност и преподавателската 
дейност на кандидата ми позволява да направя извода, че д-р Даниел Георгиев Вълчев, дм 
е утвърден академичен преподавател, организатор и лекар с богат опит и практика. 
Научната продукция и преподавателската дейност съответстват на наукометричните 
показатели съдържащи се в ЗРАСРБ и на Правилника за развитие на академичния състав 
на Тракийски университет, Стара Загора и надвишават количествените и качествени 
изисквания за заемане на академичната длъжност „доцент“. Давам положителна оценка 
относно участието на кандидата в процедурата за заемане на академична длъжност и си 
позволявам да призова уважаемите членове на Научното жури да присъдят на д-р Даниел 
Георгиев Вълчев дм, научното звание „Доцент“.

26.01.2022г Изготвил становището:
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By: Associate Professor Georgi Stanev Yankov, MD, Phd, FEBTS 

Department of Lung Diseases, Medical University - Sofia 

MBALBB St. Sofia Sofia 

About:

Participation in a competition for the academic position of "Associate Professor", in the 
scientific specialty of Thoracic Surgery, field of higher education 7. Health and sports, 
professional field 7.1. Medicine of 0.5 state at the Department of Special Surgery and the 
entire state at the University Hospital "Prof. Stoyan Kirkovich ’’announced in State Gazette, 
issue № 8 6 / 15.10.2021

One candidate participated in the announced competition: Dr. Daniel Georgiev Valchev, MD, 
Department of Special Surgery, Thracian University, Stara Zagora, University Hospital "Prof. 
Stoyan Kirkovich ”, Stara Zagora.

Brief biographical reference:

Dr. Daniel Valchev, graduated in medicine in 1988. One year after graduation he worked 
as an ambulance doctor. He has specialties in General and Thoracic Surgery. From 1989 to 
2004 he was successively assistant, senior assistant and chief assistant in the Department of 
General and Operative Surgery. Since 2004 he has been a senior assistant in the Department 
of Special Surgery at the Thracian University, Stara Zagora. Since 2014 he has been an 
assistant and chief assistant at the University Hospital “St. Kirkovich ”, Stara Zagora. His 
work experience is entirely in the University Hospital "Prof. Dr. St. Kirkovich ”AD, St. 
Zagora. He has courses in fibro-optical bronchoscopy, gastroscopy, colonoscopy, cell 
transplantology-specializations in Lvov-Ukraine, Giessen-Germany, Duisburg-Germany. In 
2020 he obtained the educational and scientific degree "DOCTOR" at MU-Sofia after 
successfully defending a dissertation on "Video-assisted thoracic surgery (conventional and 
single-port) - place and role of advanced management of malignant pleural effusions", as the 
publications related with it, the work itself is not subject to review. He also completed a 
second master's degree in Business Administration and Health Management at the University 
of Veliko Tarnovo. Dr. Valchev has 33 years of experience as a surgeon. He speaks German, 
English and Russian.

Research activity '.



To participate in the competition, Dr. Daniel Georgiev Valchev participated with 10 
scientific papers, one monograph and 9 publications. The monograph in which he is the sole 
author is on the topic: "Malignant pleural effusions - the role of thoracic surgeon." It presents 
extensively, thoroughly and in detail the etiology, pathophysiology, pathogenesis, surgical 
methods of diagnosis and modern surgical management of treatment of malignant pleural 
effusions. The monograph is intended for medical students, specialists in thoracic surgery and 
pneumology. It is intended for all oncology specialists and non-specialists in these fields who 
are interested in MPE, both in scientific terms and in the therapeutic plan of modern 
management.
Dr. Valchev participated in the competition with nine publications. Six of them are in 
international and three in Bulgarian journals. Two of the publications are in Impact Factor 
journals. Four are referenced and indexed in Scopus, and the rest in other databases (EBSCO, 
Google Scholar).

Significance of scientific works:

The publications of dr. Valchev are in authoritative international journals including: 
Chirurgia, Acta Clinica Croatica, Wien Klin Wochenschr, AME Medical Journal, Annals of 
Case Reports, as well as the Bulgarian Trakia Journal of Sciences and Bulgarian Medicine 
and Radiology and Radiology. In four of the publications, he is the first author, in one he is 
the second and in four he is the third author. The scientific developments are closely related to 
the medical-diagnostic clinical activity and are dedicated to the study of various surgical 
problems and disease states. Thematic scientific works of Dr. Valchev address current and 
important issues in the field of diagnosis and surgical treatment of malignant pleural 
effusions, ruptures and fistulas of the esophagus, treatment of obstruction of colorectal cancer 
and biliary ileus. The number of citations in foreign databases (Scopus, Web of Science) is 10 
(in two of the publications) according to the reference of the Central Library at the Thracian 
University and meets the required number according to the requirements of TrU.

Evaluation of teaching activ ities:

Dr. Valchev has teaching experience as an assistant and chief assistant with students in the 
departments of General and Special Surgery, as well as like a senior assistant in the 
Department of Social Activities.

Medical-diagnostic activity:

Dr. Valchev has a diverse clinical practice. Extensive clinical and surgical experience in 
both general and thoracic surgery allow him to work in a team. Minimally invasive surgery of 
the pleura is widely used and routinely applied, as well as open surgery of the organs in the 
chest in a planned and emergency manner.

Scientific contributions:

The overall research and teaching activities of Dr. Valchev contain significant 
contributions of theoretical and practical nature, mainly in the field of minimally invasive 
surgery of the pleura.

Conclusion:

The conducted analysis of the scientific activity, scientific activity and teaching activity of 
the candidate allows me to conclude that Dr. Daniel Georgiev Valchev, MD, Phd is an 
established academic lecturer, organizer and physician with extensive experience and 
practice. The scientific production and the teaching activity correspond to the scientometric



indicators contained in the ZRASRB and to the Regulations for development of the academic 
staff of the Thracian University, Stara Zagora and exceed the quantitative and qualitative 
requirements for holding the academic position "Associate Professor". I give a positive 
assessment of the candidate's participation in the procedure for holding an academic position 
and allow myself to call on the esteemed members of the Scientific Jury to award Dr. Daniel 
Georgiev Valchev MD, Phd the scientific title "Associate Professor".

26.01.2022r  

Sofia

Associate Professor Georgi Yankov, MD, Phd, FEBTS


