
До
Председателя на научно жури, 
определено със Заповед № 751/17.03.2020г. 
на Ректора на Тракийски университет -  

Стара Загора

С Т А Н О В И Щ Е

От Доц. д-р Илия Димитров Попов, д. м. - Началник Първа вътрешна клиника и

Клиника по нефрология и хемодиализа,

УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД -  Стара Загора

относно конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент” в област на 

висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление

7.1. Медицина и научна специалност „Обща хирургия” за нуждите на катедра 

„Хирургични болести и анестизиология”, Медицински Факултет, Тракийски 

университет, Стара Загора обявен в Държавен Вестник брой 6, 21.01.2020г.

До конкурса, обявен съгласно приетите изисквания, е допуснат един 

кандидат, Д-р Георги Ангелов Минков д. м., Главен асистент към катедра 

„Хирургически болести и анестезиология“, Медицински факултет, Тракийски 

университет, Стара Загора. Процедурата по конкурса, както и представена 

документация от Д-р Героги Минков, са изцяло в съответствие с нормативна 

база и наукометричните изисквания. След задълбочено разглеждане на 

предоставените ми материали по конкурса, констатирах следното:
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I. Академично и професионално развитие.

Д-р Георги Минков, д.м. завършва виеше медицинско образование в 

Тракийски университет, Стара Загора, диплома № 3988 от 04.11.2010г. През 

2017г., Д-р Минков придобива специалност по „Обща хирургия“ - диплома № 

021063/03.07.2017.
Д-р Г. Минков получава високоспециализирани сертификати: през 2013 г. 

„Конвенционална и интраоперативна ехография“ -  гр. Варна; през 2017 г.. 

„Основи на лапароскопската хирургия” и „Здравен мениджмънт -  управление 

на болнични заведения“ , ВМА МБАЛ -  София; през 2018 г. - „Ехография на 

млечни жлези“ СБАЛО -  гр. София; през 2018 г. - „Лапароскопска хирургия на 

хернии на предна коремна стена и хиатална херния”, ВМА МБАЛ -  София; през 

2014 г. - „6th International Colorectal Course 'Colorectal Games'“ -  Атина, Гърция; 

през 2014 г. - „Advanced Course on the Management of Colorectal Liver 

Metastases“ -  Бордо, Франция; през 2019 г. - „Colorectal surgery hands on“ - 

Букурещ, Румъния; през 2020г. - „Hands on colorectal surgery“ - Любляна, 

Словения.

През 2014 г., Д-р Минков е назначен асистент в Катедра „Хирургия, 

неврохирургия, урология и анестезиология”, Медицински факултет, Тракийски 

университет, Стара Загора. От 2017, заема академична длъжност „Главен 

асистент“ към катедра „Хирургически болести и анестезиология“ ТУ - Стара 

Загора.
През 2015 година придобива научна степен „Доктор“ по обща хирургия, 

като докторант към катедра „Хирургични болести и анестезиология”, 

Медицински Факултет, Тракийски университет, Стара Загора; Диплом № 81 от 

4.11.2015г.
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Професионалната си дейност Д-р Г. Минков, д.м. започва през 2011 г. От 

2019 г. до момента, Д-р Минков е назначен като ВрИД началник на „Клиника по 

Хирургически Болести“, УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ Стара Загора.

II. Научно-изследователска дейност.

Защитена е дисертация на тема „Оценка на прогностичните индекси 

определящи терапевтичното поведение при пациенти с остър панкреатит”, 

през 2015г.
Д-р Г. Минков е автор на общо 45 научни труда -  25 статии отпечатани в 

националната референтна и световната база данни на Web of science и Scopus, 

19 глави в монографии и учебници и един автореферат. Публикувани резюмета 

от участия в международни и национални научни форуми -  13. Д-р Минков има 

участие в 1 учебник и 3 монографии.

По лична справка, Д-р Минков има 13 публикации в научни издания, 

реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна 

информация ( Scopus и Web of science), с общ IF- 9,949. Д-р Минков има 10 

цитирания в чуждестранната литература с Impact Factor.

В представените научни трудове се открояват приноси от научен 

характер в следните направления:

1. Спешна хирургия - изграждане и разработване на системи за прогноза и

индивидуализиране на лечебния подход при пациенти с Остър панкреатит

(ОП) и усложнена Интраабдоминална инфекция (уИАИ).

2. Онкология.

2.1. Патофизиология и патоморфология в развитието, прогресията на 

онкологичния процес.

2.2. Клинична онкология -  анализ и усъвършенстване на терапевтичния 

подход в ежедневната практика.

3. Участия в научни проекти.
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Д-р Г. Минков член е на „European Pancreatic Club“, “European Society of 

Surgical Oncology”, БЛС и БХД.

III. Учебно-преподавателска дейност.

Д-р Георги Минков, д.м. е утвърден преподавател, който се ползва с 

уважение и авторитет сред своите студенти и специализанти. 

Преподавателската му кариера започва през 2014 г., като асистент в Катедра 

„Хирургия, неврохирургия, урология и анестезиология”, Медицински факултет, 

Тракийски университет, Стара Загора. От 2017 г., Д-р Минков е главен асистент 

катедра “Хирургически болести и анестезиология”. Академична справка за 

учебната натовареност на Тракийски университет, катедра “Хирургически 

болести и анестезиология” показва учебна натовареност за последната година 

от общо 342 часа.

Заключение;
В предвид на гореизложеното считам, че представената научно

изследователска и учебно-преподавателска дейност на Д-р Георги Минков, д. м. 

отговарят напълно на количествените и качествени критерии и изисквания на 

конкурса, което ми дава основание убедено да гласувам „положително” и да 

препоръчам на членовете на уважаваното научно жури да даде положителния си 

вот за избора на Д-р Георги Минков, д. м. за академичната длъжност „Доцент” 

в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално 

направление 7.1. Медицина за нуждите на катедра „Хирургични болести и 

анестезиология”, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.
/
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To
The Chairman of the Scientific Jury, 
defined by Order No № 751/17.03.2020 

of the Rector of Trakia University -  

Stara Zagora

O P I N I O N

by Assoc. Prof. Iliya Dimitrov Popov, MD -  Head of First internal clinic and 

Nephrology and hemodialysis clinic, UMHAT -  Prof. Dr. Stoyan Kirkovich -  Stara

Zagora

regarding the competition to fill the academic position “Associate Professor” in the 

field of higher education 7. Health and sports, professional field 7.1. Medicine, 

scientific specialty General Surgery for the needs of Surgical Diseases and 

Anesthesiology Department, declared in the Official Journal of Bulgaria, issue 6,

One candidate has been admitted to the competition, announced in accordance 

with the accepted requirements, Dr. Georgi Angelov Minkov, MD, Assistant 

Professor, Department of Surgical Diseases and Anesthesiology, Faculty of Medicine, 

Trakia University, Stara Zagora. The competition procedure, as well as the 

documentation submitted by Dr. Georgi Minkov, are in full compliance with the 

regulatory framework and scientometric requirements. After a thorough examination 

of the materials submitted to me in the competition, I have determined the following:

21.01.2020
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I. Academic and professional development.

Dr. Georgi Minkov, M.D. completed graduate medical education at Trakia 

University, Stara Zagora, diploma No. 3988 from 04.11.2010. In 2017, Dr. Minkov 

acquired the specialty General Surgery — diploma No. 021063 from 03.07.2017.

Dr. G. Minkov obtained highly specialized certificates: in 2013, "Conventional 

and intraoperative ultrasound" -  Varna; in 2017, “Fundamentals of Laparoscopic 

Surgery” and “Healthcare Management - Hospital Management”, MMA MHAT -  

Sofia; in 2018 - “Mammary gland ultrasound” Specialized Hospital for Active 

Oncology Treatment -  Sofia; in 2018 - “Laparoscopic surgery for anterior abdominal 

wall and hiatal hernia” MMA MHAT -  Sofia; in 2014 - ,,6th International Colorectal 

Course 'Colorectal Games'“ - Athens, Greece; in 2014 - „Advanced Course on the 

Management of Colorectal Liver Metastases“ - Bordeaux, France; in 2019 - 

„Colorectal surgery hands on“ - Bucharest, Romania; in 2020 - „Hands on colorectal 

surgery“ - Ljubljana, Slovenia.

In 2014, Dr. Minkov was appointed Assistant Professor in the Department of 

Surgery, Neurosurgery, Urology and Anesthesiology, Faculty of Medicine, Trakia 

University, Stara Zagora. Since 2017, he holds the academic position of Chief 

Assistant Professor at the Department of Surgical Diseases and Anesthesiology, TU - 

Stara Zagora.
In 2015 he obtained a PhD in General Surgery as a doctoral student at the 

Department of Surgical Diseases and Anesthesiology, Faculty of Medicine, Trakia 

University, Stara Zagora; diploma No. 81 from 4.11.2015.

The professional career of Dr. G. Minkov, M.D. begins in 2011. From 2019 

until now, Dr. Minkov has been appointed as Temporarily acting Head of the Surgical 

Diseases Clinic, University Hospital “Prof. Dr. Stoyan Kirkovich“ Stara Zagora.
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II. Research Activity.

The thesis on "Assessment o f the prognostic indices defining therapeutic 

behavior in patients with acute pancreatitis" is defended in 2015.

Dr. G. Minkov is the author of a total of 45 scientific papers - 25 articles 

printed in the National Reference and World Database of Web of Science and Scopus, 

19 chapters in monographs and textbooks, and one abstract. Abstracts from 

participation in international and national scientific forums published are 13. Dr. 

Minkov has participated in 1 textbook and 3 monographs.

By personal reference, Dr. Minkov has 13 publications in scientific 

publications, referenced and indexed in world-famous scientific information 

databases (Scopus and Web of science), with a total IF-9,949. Dr. Minkov has 10 

citations in foreign literature with Impact Factor.

The presented scientific works highlight contributions of a scientific nature in 

the following areas:

1. Emergency surgery - updating and development of systems for prognosis 

and individuation of the treatment approach in patients with Acute pancreatitis (OP) 

and complicated intra-abdominal infection (AI).

2. Oncology.

2.1. Pathophysiology and pathomorphology in the development, and the 

progression of the oncological process.

2.2. Clinical oncology - analysis and improvement of therapeutic 

approach in daily practice.

3. Participation in scientific projects.

Dr. G. Minkov, M.D. is a member of „European Pancreatic Club“, “European 

Society of Surgical Oncology”, Bulgarian Medical Association, and Bulgarian 

Surgical Society.
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III. Teaching Activity.

Dr. Georgi Minkov, MD is an established lecturer who enjoys respect and 

authority among his students and post-graduate students. His teaching career began in 

2014 as an Assistant Professor at Department of Surgery, Neurosurgery, Urology and 

Anesthesiology, Faculty of Medicine, Trakia University, Stara Zagora. Since 2017, 

Dr. Minkov has been Chief Assistant Professor at the Department of Surgical 

Diseases and Anesthesiology. Academic reference for the academic load of Trakia 

University, Department of Surgical Diseases and Anesthesiology, shows an academic 

load for the last year of a total of 342 hours.

Conclusion:
Based on everything above, I believe that the presented research and teaching 

activity of Dr. Georgi Minkov, MD meets fully the quantitative and qualitative 

criteria and requirements of the competition, which gives me the reason to vote 

"positive" and to recommend to the members of the distinguished jury to give their 

positive vote for the election of Dr. Georgi Minkov, MD for the academic position of 

"Associate Professor" in the field of higher education 7. Health and sports, 

professional field 7.1. Medicine, scientific specialty General Surgery for the needs of 

Surgical Diseases and Anesthesiology Department, Faculty of Medicine, Trakia 

University, Stara Zagora.

30.04.2020
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