
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НА НАУЧНОТО ЖУРИ 

ОПРЕДЕЛЕНО СЪС ЗАПОВЕД 
№ 751/17.03.2020 г. 

НА РЕКТОРА на Тракийски 
университет -  Ст. Загора

С Т А Н О В И Щ Е

от Доц. д-р Свилен Иванов Маслянков, д.м., външен член 

Втора хирургия, УМБАЛ “Александровска”, гр. София

Относно: Конкурс за доцент в област на виеше образование 7.
„Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и 
научна специалност „Обща хирургия” за нуждите на катедра „Хирургични 
болести и анестизиология”, МФ,ТрУ на база УМБАЛ "Проф.Стоян Киркович“, Ст. 
Загора обнародван в Държавен Вестник брой 6, 21.01.2020 г.

Д-р Георги Ангелов Минков е единствен кандидат. Срокът за 
подаване на документи е спазен. Комисията по прием на документите е 
допуснала Главен асистент д-р Георги Минков, д.м., който е подал 
необходимите документи и е спазил всички законови разпоредби.

Д-р Георги Минков е роден на 31.07.1985 година. През 2010 г. се 
дипломира в Тракийски Университет -  Ст.Загора. Придобива 
специалност по „Обща хирургия” през 2017 година. Академичната 
кариера на д-р Минков започва като асистент Катедра „Хирургия, 
неврохирургия, урология и анестезиология” през 2014 г. 
Професионалната му квалификация включва образователната и научна 
степен „доктор” -  2015 година, след защита на тема „Оценка на 
прогностичните индекси определящи терапевтичното поведение при 
пациенти с остър панкреатит”. През 2017 г. става главен асистент към 
Катедра „Хирургически болести и анестизиология” при МФ, Тракийски 
Университет, Ст.Загора. От 2019 г. е ВрИД началник на „Клиника по 
Хирургически Болести“.

Д-р Георги Минков е член на Български лекарски съюз и 
Българското Хирургическо Дружество. Международните отганизации, в 
които членува са European Society of Surgical Oncology (ESSO), European 
Pancreatic Club (EPC). Провел е следните квалификаионни курсове: 
Конвенционална и интраоперативна ехография -  201 Зг. гр. Варна; 
Педагогически курс за допълнителна квалификация -  201 Зг; Основи на 
лапароскопската хирургия -  2017 г., ВМА; Ехография на млечни жлези,



СБАЛО -  София -  2018 г.; Лапароскопска хирургия на хернии на предна 
коремна стена и хиатална херния -  2018 г., ВМА; 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.

В конкурса за „доцент” към Клиника по хирургия д-р Минков участва 
със следните научни трудове, разпределени както следва:

- дисертационен труд -  1
- участие в книги -  1 учебник; 3 монографии
- публикации в чуждестранни списания с Impact Factor -  13
- публикации в чуждестранни списания без Impact Factor -  5
- публикации в български списания и научни сборници -  36
- резюмета от участия в чуждестранни конгреси -  22
- резюмета от участия в български научни форуми -  33
- цитирания на база Scholar Citaiton - 57
- участие в консенсус за поведение: 1

С представената собствена спрвка и тази на Централната библиотека 
на Тракийски Университет изчисленият към момента импакт фактор на 
публикациите му е 9,949. Списанията в които е публикувано са както 
следва: BreastCancer, Pancreas, Acta Microbiologica et Immunologica 
Hungarica, Infectious Diseases in Clinical Practice, Acta Chir Belg и Surgical 
Infection. Във връзка c участието му в настоящия конкурс са представени 
25 публикации (отпечатани в националната референтна и световната 
база данни на Web of science и Scopus), 19 глави в монографии и 
учебници и един автореферат за периода 2011 -  2020 г., автореферат -  1 
бр., резюмета от научни форуми публикувани в списания с IF -13 бр. В 
отделни случаи тематиката се доближава както в реалните публикации, 
така и в резюмета на някои от изнесените доклади на конференции и 
конгреси. В представените научни трудове е водещ автор в 15, а в 30 от 
тях е втори или последващ.

Застъпените теми в научните трудове на д-р Минков покриват 
разнообразни аспекти в областта на спешната, коремната и 
онкологичната хирургия. Основните му проучвания са относно 
имунологичните механизми и маркери за оценка и прогноза на пациенти с 
остър панкреатит и остър перитонит. Тук са неговите приноси с 
оригинален и потвърдителен характер, със съществен обем също в 
тематиката за рак на млечната жлеза. Разнообразието на приложената 
научна продукция включва проблеми, като индивидуализиране на 
лечебния подход при пациенти с остър панкреатит и усложнена 
интраабдоминална инфекция, патофизиология и пато-морфология в 
развитието, прогресията на онкологичния процес; клинична онкология -



анализ и усъвършенстване на терапевтичния подход в ежедневната 
практика и много други.

Д-р Георги Минков представя удостоверение за преподавателска и 
учебната натовареност към Катедра „Хирургически болести и 
анестизиология” на Тракийски Университет, Ст. Загора. Според нея е 
покрит изискуемият минимум за аудиторна и извънаудиторна заетост. 
Представената справка показва преподавателска дейност ежегодно за 
последните пет години от средно над 250 учебни часа упражнения, 
лекции и преподаване на преддипломен стаж на медици шести курс. Това 
е достатъчно според Правилника за условията и реда за придобиване на 
научни степени и заемане на академични длъжности в Тракийски 
Университет, Ст. Загора, относно академичната длъжност „Доцент”.

Заключение: Д-р Георги Минков, д.м. е високоерудиран лекар с 
целенасочено развитие и важни постижения в областта на хирургичната 
наука. Той е с опит в преподаването и клиницист, който търси развитие. 
Научната му продукция напълно покрива изискуемите критерии за 
настоящия конкурс.

Всичко изложено до тук ми дава основание убедено да препоръчам 
на уважаемите членове на Научното жури да гласуват присъждане на 
научното звание „ДОЦЕНТ” на Д-р ГЕОРГИ АНГЕЛОВ МИНКОВ д.м. по
научната специалност "Обща хирургия", шифър 03.01.37 към Катедра 
„Хирургически болести и анестизиология”, при Медицински Факултет на 
Тракийски Университет, гр. Стара Загора.

30.04.2020 г. Рецензент:

София Доц. д-р Свилен Маслянков, д.м.


