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СТАНОВИЩЕ

От: Проф. д-р Йовчо Петков Йовчев, дм - професор към Медицински
университет на Тракийски университет гр. Стара Загора, Научна
специалност „Хирургия“. Участвам в състава на научното жури по
конкурса съгласно заповед на Ректора на ТрУ № 3227/13.12.2021г.

Относно: конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по Гръдна
Хирургия в област на висшето образование „Здравеопазване и спорт“, ПН
7.1. Медицина.

1. Информация за конкурса
Конкурсът е обявен за нуждите на Катедра „Специална хирургия“ на 0.5
щат към Катедра „Специална хирургия“, МФ, ТрУ и цял щат към УМБАЛ
„Проф. д-р Стоян Киркович“, Стара Загора, обявен в ДВ бр. 86/15.10.2021
г.

2. Информация за кандидатите в конкурса
В конкурса за доцент по „ Специална хирургия“ на МФ ТрУ Ст. Загора
имаме един кандидат - гл. асистент д-р Даниел Георгиев Вълчев от
катедра.
Д-р Даниел Вълчев е завършил медицина през 1988 г във ВМИ гр. Ст.
Загора. Професионалното му развитие преминава в едно лечебно заведение
- УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД гр. Ст. Загора. Лицето има 34 год.
трудов стаж като лекар и преподавател с достатъчно обхватен
професионален опит. От 2021 ВРИД Нач. КГХ УМБАЛ „Проф. д-р Ст.
Киркович“ АД.
От 1989 г. до 2004 г. е последователно заема длъжности на асистент,
старши и главен асистент по обща хирургия към Катедра „ Обща и
оперативна хирургия“. В момента е главен асистент по специалност
„Гръдна Хирургия“ в катедрата по „С пециална хирургия“ и републикански
консултант по визираната специалност. От 2020 г. след приключила
доктурантура в Катедрата по „Белодробни болести“ на МУ - София и
успешна защита на докторска дисертация е ОНС „Доктор“. Завършил е и
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втора магистратура „Стопанско управление. Здравен мениджмънт“ в ВТУ
гр. Велико Търново.

3. Изпълнение на изискванията за заемането на академичната
длъжност
Научната продукция на д-р Вълчев представена като доказателствен
материал за участие в конкурса показва, че във всяка група показатели е
налице покриване на изискванията за участие, като формираната обща
сума от 553.6 точки е над определените 440 точки по норматив.
Общата продукция от 14 научни труда са групирани по направления
според национални изисквания и допълнителните изисквания определени с
правилника на ТрУ-МФ. При изготвянето на становището 10 броя
публикации са анализирани.
1. По група показатели „А“ Успешно защитена дисертация за
присъждане на ОНС „Доктор“ - 50 точки (научни трудове по тематиката
на дисертационния труд - 4 бр., които не подлежат на анализ в това
становище)
2. По група показатели „В“ Хабилитационен труд - Моногрофия - 100
точки.
3. По група показатели „Г“ общо 213.6 точки при изискуеми 200 точки:
- Представени са 5 бр. (при минимално изискуеми 3 бр.) публикации и
доклади, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в
световноизвестни бази данни с научна информация в списания с IF или IR
- общо 156.6 точки. Общ IF от представените публикации 1.363 и общ IRSJR 0.601
- Представени са 4 бр. публикации и доклади, публикувани в научни
издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с
научна информация - общо 57 точки.
4. По група показатели „Д“ общо 150 точки (при минимално изискуеми
50 точки)
- Представени са 10 бр. цитирания в списания с IF или IR, реферирани в
Web of science.
5. По показател „Е“ Придобита медицинска специалност - 40 точки.
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Общ импакт фактор от научна продукция статии включително
представените научни трудове по тематиката на дисертационния труд: IF 5.203, общ IR -SJR -1.44.
От анализираните 10 научни труда в 5 от тях д-р Вълчев е водещ или
единствен автор (50 %). В останалите е втори, трети или следващ автор.

4. Оценка на учебно-преподавателската дейност
До 2004 година д-р Даниел Вълчев е главен асистент в катедра „Обща и
оперативна хиругия“, а в момента е главен асистент по „Гръдна хирургия“
в катедра „Специална хирургия“.
Като главен асистент по „Гръдна хирургия“ д-р Вълчев провежда
практическо обучение на студентите по Медицина в 5-ти курс, както и
практически и семинари занятия със стажант лекарите.
Д-р Вълчев е съавтор (автор на глава) в учебник по „Обща хирургия“
предназначен за студенти по медицина. Има завършен три месечен
преподавателски курс като следдипломно обучение. Оценката му от
последната атестация, като главен асистент е „Много добър“.
Дългогодишният преподавателски опит натрупан от д-р Вълчев ми дават
увереността, че той притежава необходимия педагогически опит за работа
със студенти и специализанти.

5. Научно-изследователска дейност
Области на публикуване: научната продукция на кандидата през
последните години е насочена в областта на гръдната хирургия. Едни поранни публикации са свързани с проблеми на общата хирургия, което е
отражение на неговото професионално развитие и придобити
специалности.
Цитиране и рефериране: представени са 10 цитирания в списания с IF или
IR, реферирани в Web of science свидетелстват за значимостта на научните
трудове на кандидата.

6. Приноси на научната продукция:
В защитения от кандидата дисертационен труд по докторска програма
„Гръдна хирургия“ на тема „ВИДЕОАСИСТИРАНА ТОРАКАЛНА
ХИРУРГИЯ (КОНВЕНЦИОНАЛНА И ЕДНОПОРТОВА) - МЯСТО И
РОЛЯ
НА
УСЪВЪРШЕНСТВАНИЯ
МЕНИДЖМЪНТ
НА
з

МАЛИГНЕНИТЕ ПЛЕВРАЛНИ ИЗЛИВИ“ са изведени научни приноси,
характеризиращи се с клинично приложен, научно обоснован и клиничен
принос.
В представения от д-р Даниел Вълчев,дм монографичен труд „МАЛИГНЕНИ ПЛЕВРАЛНИ ИЗЛИВИ - РОЛЯТА НА ГРЪДНИЯ
ХИРУРГ“ кандидатът последователно, логично и научно представя
съвременните насоки в диагностика и лечението МПИ. В този смисъл тя
представлява научно-приложен и методичен принос.

7. Забележки и препоръки:
Смятам, че кандидатът следва да доразшири представения опит и да
доизгради в Клиниката по гръдна хирургия, кадри последователи на
научните компетентности и възможности на звеното.

8. Заключение:
С настоящето становище, базирано на предоставения доказателствен
материал покрил изцяло изискванията за заемането на академична
длъжност, смятам, че гл. асистент д-р Даниел Георгиев Вълчев отговаря на
изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и правилника на Тракийски
университет-Медицински факултет в Ст. Загора. Това ми дава основание
да декларирам своята Положителна оценка за кандидата д-р Даниел
Георгиев Вълчев и да препоръчам на определеното със Заповед на Ректора
на Тракийския университет - Стара Загора да гласува положително, а на
Факултетния съвет на Медицински факултет към Тракийски университет
да избере гл. ас. д-р Даниел Георгиев Вълчев за „Доцент“ по научна
специалност „Гръдна хирургия“.

Подпис:

Дата:
Ст. Загора
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OPINION

----- -

By: Prof. Yovcho Petkov Yovchev, DM, PhD, Full Professor at the Faculty of
Medicine, Trakia University, Stara Zagora, scientific specialty: "Surgery". I am
expressing this Opinion as a member of the Scientific Jury appointed in
connection with the announced procedure with Order of the Rector of Trakia
University No. 3227/13.12.2021.

Ref. Procedure in connection with the vacant academic position "Associate
Professor” in Thoracic Surgery, higher education field of study “Healthcare and
Sports", professional field 7.1. "Medicine”.

1. Procedure Details
The procedure has been announced in the State Gazette, issue 86/15.10.2021 for
the needs of the Department of Special Surgery as a half-time job vacancy at the
Department of Special Surgery, Faculty of Medicine, Trakia University, and a
full-time job vacancy at the University Multi-Profile Hospital for Active
Treatment "Pr. Dr. Stoyan Kirkovich", Stara Zagora.

2. Applicants Details
For participation in the procedure to occupy the position "Associate Professor”
in Special Surgery at the Faculty of Medicine, Trakia University, Stara Zagora,
documents have been submitted by only one applicant - Chief Assistant
Professor Daniel Valchev, MD, PhD, from the Department of Special Surgery,
Thoracic Surgery Unit.
Dr. Daniel Valchev graduatead as a Medical Doctor in 1988 from the Higher
Medical Institute in Stara Zagora. His career is associated mainly with one
hospital, i.e. the University Multi-Profile Hospital for Active Treatment "Prof.
Dr. Stoyan Kirkovich” AD - Stara Zagora. Dr. Valchev has 34 years of
sufficiently vast professional experience as a medical doctor but also as a
teacher. Since 2021 he has been acting Chief of the Thoracic Surgery Clinic at
the Multi-Profile Hospital for Active Treatment "Prof. Dr. Stoyan Kirkovich”
AD.
From 1989 to 2004, he was successively occupying the position of an Assistant
Professor, Senior Assistant Professor and Chief Assistant Professor in General
i

Surgery at the Department of General and Operative Surgery.
At present, he is a Chief Assistant Professor in Thoracic Surgery at the
Department of Special Surgery and a National Consultant in Thoracic Surgery.
In 2020, after graduating as a PhD student from the Department of Pulmonary
Diseases at the Medical University - Sofia and a successful defence of his PhD
thesis, he was awarded the academic and scientific degree "DOCTOR”. He has
earned a second Master's Degree in Business Administration and Healthcare
Management at the University of Veliko Tamovo.

3. Compliance with the Requirements for Occupying the
Academic Position
The scientific production of Dr. Valchev submitted for participation in the
procedure shows that in every indicator group there is compliance with the
requirements for participation and that his total score of 553.60 points exceeds
the required number of 440 points.
The scientific papers, 14 in total, authored by Dr. Valchev are classified in
different groups according to the national requirements and the additional
requirements stipulated in the Regulations of Trakia University (Faculty of
Medicine). For preparation of the present Opinion, 10 publications have been
analysed.
1. Indicator Group A: Successfully defended PhD thesis for conferring the
academic and scientific degree “Doctor": 50 points (the 4 scientific papers on
the topic of the dissertation are not subject to analysis in this Opinion).
2. Indicator Group B: Habilitation Thesis - Monograph: 100 points.
3. Indicator Group D: the Applicant's score is a total of 213.6 points whereas
the requirement is 200 points.
- Submitted are 5 (whereas the minimum required number is 3) papers and
reports published in scientific journals, referenced and indexed in world known
scientific information databases in journals with IF or IR: total of 156.6 points.
The total IF from the submitted publications is 1.363, and the total IR-SJR is
0.601.
- Submitted are 4 papers and reports published in scientific journals,
referenced and indexed in world known scientific information databases, total
of 57 points.
4. Indicator Group E:
requirement is 50 points).

total of 150 points (provided that the minimum

- Submitted are 10 citations in journals with IF or IR, referenced in the Web
of Science.
5. Indicator F: Medical Specialty: 40 points.
Total impact factor of his scientific production including the submitted
scientific papers on the dissertation topic: IF - 5.203, total IR - SJR -1.44.
From the total number of the scientific papers submitted for the purposes of the
present procedure, i.e. 10, Dr. Valchev is either the leading or the single author
of 5 of them (50%). With regard to the rest, he is either the second, the third or
one of the subsequent authors.

4. Applicant’s Teaching Experience
Up to 2004 Dr. Daniel Valchev was a Chief Assistant Professor at the
Department of General and Operative Surgery, and at present he is a Chief
Assistant Professor in Thoracic Surgery at the Department of Special Surgery.
As a Chief Assistant Professor in Thoracic Surgery, Dr. Valchev is in charge of
the practicals of the 5 medical students and the practicals and seminars of the
intern doctors.
Dr. Valchev is a co-author (authored a chapter) of a book in General Surgery
intended for the medical students. He has attended a 3-month teaching course as
a part of his post-graduate training. The grading from his last attestation as a
Chief Assistant Professor is "Very Good”.
The long-term teaching experience that Dr. Valchev has, gives me the
confidence that he possesses the knowledge and skills to carry out independent
work with the students.

5. Applicant’s Scientific and Research Activity
Publication areas: Over the recent years the scientific production of the
Applicant has been in the field of Thoracic Surgery. The Applicant’s earlier
publications deal with topics from the General Surgery which is a reflection of
his professional development and acquired specialties.
Citation and referencing: The submitted 10 citations in journals with IF or IR,
referenced in the Web of Science are a confirmation for the significance of the
Applicant's scientific papers.

6. Contributions of the Applicant’s Scientific Production
In the defended dissertation submitted in the PhD programme "Thoracic
Surgery” titled ’’Video-Assisted Thoracic Surgery (Conventional and Oneport) - Place and Role of the Improved Management of the Malignant
Pleural Effusions”, pointed out are scientific contributions characterized by
clinical-applied, scientifically justified and clinical contribution.
In his monograph submitted, Daniel Valchev, MD, PhD, i.e. "Malignant Pleural
Effusions-Role of the Thoracic Surgeon” the Applicant has presented
consistently, logically and scientifically the contemporary trends in the
diagnostics and treatment of the malignant pleural effusions. In this sense, the
monograph possesses a scientific-applied and methodological contribution.

7. Comments and Recommendations
I would recommend that the Applicant extends further his experience as
presented here for the purposes of this procedure and supports the development
of his colleagues at the Clinic of Thoracic Surgery as followers of the scientific
competencies and capabilities of this unit.

8. Conclusion
With the present Opinion based on the submitted evidence fully in compliance
with the requirements for occupying the vacant academic position, I believe that
Chief Assistant Professor Daniel Georgiev Valchev meets the requirements of
the Act on Development of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria, the
Regulations on its Enforcement and the Regulations on Development of the
Academic Staff at Trakia University, Faculty of Medicine - Stara Zagora. This
gives me grounds to express my POSITIVE opinion with regards to the
Applicant Dr. Daniel Georgiev Valchev, and recommend to the Scientific Jury
appointed with Order of the Rector of Trakia University - Stara Zagora to give
their vote for him, and to the Faculty Council to appoint Chief Assistant
Professor Daniel Georgiev Valchev, MD, PhD on the position of "Associate
Professor" in the scientific specialty "Thoracic Surgery".
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Date:

Signature:®

St. Zagora

Prof- Yovcho Yovchpv, I\]1D, PhD

