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

на Ректора на Тракийски Университет Стара Загора

Р Е Ц Е Н З И Я

От Проф. Георги Тодоров, д.м. 
Ръководител на Катедра по хирургия към Медицински 

факултет, Медицински университет - София, 
Началник на Клиника по хирургия „Александър 

Станишев“, УМБАЛ „Александровска“ ЕАД -  София

Относно: 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 на щат 0,5 към 
катедра „ Хирургически болести и Анестезиология", МФ, ТрУ -  Стара Загора и 
цял щат към УМБАЛ "Проф. Д-р Стоян Киркович" -  Стара Загора, обявен в 
Държавен вестник, бр. 6 / 21.01.2020 г.
В изпълнение на Заповед на Ректора на Тракийски Университет, Стара Загора 
РК 751 от 17.03.2020г. и решение на първото заседание на Научното жури 
(проведено на 02.04.2020г.) съм определен да изготвя официална 
„рецензия", като външен член за Медицински Факултет към Тракийски 
Университет, гр. Стара Загора.

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.



Д-р Георги Ангелов Минков, дм е единствен кандидат. Комисията по прием 
на документите е допуснала главен асистент д-р Георги Ангелов Минков, д.м. 
до участие в конкурса при спазени всички законови разпоредби.

Професионално развитие на кандидата

Д-р Георги Ангелов Минков е роден на 31 юли 1985 г. в град Стара Загора. 
Завършва средното си образование в гимназия с интензивно изучаване на 
английски и френски език.
Завършва висшето си образование, специалност „медицина" през 2010 г. в 
Медицински факултет при Тракийски университет- Стара Загора.
През 2010 година започва работа като клиничен ординатор в Отделение по 
хирургия към МБАЛ «Проф. Стоян Киркович» АД - гр. Стара Загора.
От 2011г започва работа във „Втора хирургична клиника" към УМБАЛ-ЕАД - 
гр. Стара Загора, след спечелен конкурс за редовна докторантура.
От 2012г. е редовен специализант по обща хирургия.
През 2017г. придобива специалност по „Обща хирургия".

Д-р Георги Минков е провел следните курсове за квалификация: 
Конвенционална и интраоперативна ехография -  2013г. гр. Варна;
Педагогически курс за допълнителна квалификация -  2013г;
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

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 -  Ljubljana, Slovenia, ESSO, 2020.

Д-р Георги Ангелов Минков, д.м. е член на:
Българско хирургическо дружество 
Български лекарски съюз



Европейската асоциация по хирургична онкология (ESSO)
Европейска асоциация по панкреатология (ЕРС- European Pancreatic Club) 
През 2017 г. преминава курс по „Здравен мениджмънт" във ВМА гр. София

Научно-изследователската дейност
Във връзка с участието в конкурса д-р Георги Ангелов Минков представя:
- Хабилитационен труд;
- Публикации в списания с импакт фактор и импакт ранг- 13 научни труда;
- Публикации и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно 
рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове -  12 
научни труда;
- 18 глави в 3 монографии;
- Една глава в учебник по „Хирургия";
- Един автореферат за периода 2011 -  2020г.;

В научно-изследователската дейност на д-р Георги Ангелов Минков се 
забелязва целенасоченост и постоянство през годините. Получените 
резултатите, видими от представената научна продукция, имат редица 
научни и практично -  приложни приноси.

Научно-изследователски интерес на кандидата в областта на 
панкреатологията е и основа на успешно защитения дисертационен труд 
през 2015 година. Сама по себе си дисертацията на д-р Георги Минков дава 
отговор на редица съвременни търсения по отношение на сложните 
патоимунологични процеси в хода на острия панкреатит (ОП) и определянето 
на съвременни маркери за прогноза, пряко асоциирани с подбора на 
терапевтичен подход. Оригинален принос на дисертационния труд е 
предложението за усъвършенствана скорова система (PPS -  Predictive 
Pancreatic Score).

В труд № 8 от Т4 на група Г -  качествата на предложената скорова 
система се потвърждават в проспективно изследване на 82ма пациенти с ОП, 
където новият скор показва значима асоциация с тежестта, оперативното 
лечение и изхода от заболяването. Част от публикуваните резултати в 
изследването на ОП са с оригинален характер както за България, така и в 
международен план.

В труд №3 от ТЗ на група Г - за първи път кандидата описва разлика в 
нивата на Т-регулаторните лимфоцити и клиничното им значение при 
пациенти с ОП. Тези резултати са публикувани в едно в най-престижните



списания в САЩ, обединяващо резултати от цял свят в областта на 
панкреатологията.

В трудове №7,9 от Т4 на група Г - задълбочено се уточняват патоимунни 
процеси, с оглед усъвършенстване на съвременния терапевтичен подход, 
както и ранни маркери за детекция на инфект-некроза и изход при лечение 
на остър панкреатит.

Друга главна насока в научната продукция на кандидата е спешната 
хирургия, която е неразривна част от ежедневната практика на всеки хирург и 
в часност, темата свързана с лечението на усложнената интраабдоминална 
инфекция. В научно-изследователската дейност на д-р Георги Минков 
обстойно са изследвани проблемите при пациенти с интрабдоминална 
инфекция, предложен е алгоритъм на поведение при тези болни, обособяват 
се критериите за релапаротомия и лапаростома.

Трудове №7 от Т4 на група В и №2 от Т4 на група Г, кандидатът 
обособява нов индекс за определяне индикациите за реоперация, който е 
лесно приложим и ефективен в ежедневната практика.

В труд №3 от Т4 на група Г, д-р Георги Минков предлага терапевтичен 
подход при пациенти с вторичен перитонит и насложена гьбична инфекция, 
което обособява един деликатен контингент болни с по-висока болестност и 
смъртност.

В труд №7 от Т4 на група В, детайлно се разглеждат и комбинират 
критериите в следоперативния период определящи решението за 
реоперация при пациенти с перитонит на база усложнен карцином на дебело 
и право черво.

Друга основна насока в научната дейност е към злокачествените 
заболявания на млечната жлеза.

В труд №1 от Т4 на група В е извършен проспективен анализ на 
прогностичното значение на откритите чрез трепанобиопсия и
имунохистохимично изследване с цитокератин 19 костно-мозъчни туморни 
клетки и тяхното значение в определянето на ефекта от проведената 
системна терапия.

В трудове N23,5,8 от Т4 на група В е проведено задълбочено изследване 
на тази социално значима патология, която преминава в утвърждение на 
консервативния хирургичен подход през детайлно изследване на 
молекулярните субтипове асоциирани с биологията на тумора, които 
определят терапевтичния подход при пациентите с карцином на гърдата.



В трудове №1,2,3 от Т5 на група Г са 3 глави от издадената монография 
„РАК НА ГЪРДАТА" през 2014г., където последователно и изцяло научно 
приложно са разгледани, основни моменти в биопсичните и 
патоморфологичните методи за изграждане на диагнозата, както и 
основните репери в прогнозата на заболяването.

Друга линия в научните интереси на кандидата са застъпетни в редица 
трудове с основна тематика колопроктология.

Трудовете №4,6 от Т4 на група В детайлно се разглежда и обособява 
приложението на нови маркери за прогноза пряко свързани с онкологичните 
механизми на метастазиране и локална прогресия на дебелочревния рак.

Трудове №1-12 от Т5 на група Г представляват глави от монографията 
«Рак на ректума -  Мултидисциплинарен подход». В този обемен научен труд 
детайлно се разглежда заболяването от анатомия и епидемиология, през 
всички етапи на съвременно стадиране, обобщават се и се анализират всички 
оперативни подходи, разглежда се подробно системната и радиотерапията, и 
се обсъжда и обогатява подхода при пациенти с усложнено и/или 
метастатично заболяване. Монографията е подробен поглед към 
заболяването, който изцяло се базира и съгласува с последните протоколи и 
големите рандомизирани проучвания в областта.

Има участие в 3-та монография - „ПОВЕДЕНИЕ ПРИ УСЛОЖНЕН 
КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ" -  под редакцията на Доц. д-р Христо Стоянов 
д.м,- 2014"

Кандидатът представя участие в 1 учебник по „Обща хирургия", под 
редакцията на доц. Христо Стоянов, д.м.; Стара Загора 2013.

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

Импакт фактор (IF): кандидата е представил лична справка за общия си 
импакт фактор от чуждестранните медицински списания с негови 
публикации, който е 9,949.

Списанията, в които авторът е публикувал са както следва: BreastConcer, 
Pancreas, Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica, Infectious Diseases in 
Clinical Practice, Acta Chir Belg и Surgical Infection, Trakia Journal of Science, 
Science & Technologies.



Цитирания;

ЦУБ на ТрУ, Стара Загора е дала списък с 35 цитиранията в Scopus и Web of 
Sciences на Д-р Георги Минков. Той е представил списък с още 13 цитации. В 
конкурса взима участие с 10 цитирания, което е съобразено с минималните 
национални изисквания.

Друга научна активност:

Кандидатът е взел участие в три научно-изследователски проекта, както 
следва:

„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.

Приноси:

Авторът представя лична справка за приносите на научната си дейност в 
която е представил 27 приноса с оригинален и потвърдителен характер. От 
тях признавам за такива с оригинален характер, приноси номера: 
1,2,9,16,20,21 и номер 23. Останалата част са базирани на литературни 
обзори и справки, и ги признавам, като такива с потвърдителен характер.

Учебно-преподавателска дейност:

От представената справка от Медицинския факултет на Тракийски 
университет - Стара Загора учебната натовареност на кандидата е следната :
- От 2014 г. д-р Минков е „асистент";
- От 2017 г. е „главен асистент" или общия преподавателски стаж е 5 години и 
9 месеца;



- Д-р Минков провежда лекционен курс по „ Хирургия" на студенти 4 курс 
медицина;
- Провежда практически упражнения на студентите 4 курс медицина;
- Води обучение на английски език по учебната дисциплина Хирургия;
- Кандидатът провежда практическо обучение на стажант лекари по „Обща 
хирургия";
- От 2017/2018г. учебна година е резервен член на комисия за държавен 
изпит по „Хирургически болести" за студенти специалност „Медицина";
- Участва в провеждането на семестриални изпити на студентите от 
специалност,, Медицина";
- Общата учебна на натовареност на кандидата е между 208 и 342 за 5- 
годишен период;

Заключение:

В заключение представеният доказателствен материал от кандидата 
покрива всички количествени и качествени критерии и надхвърля всички 
задължителни показатели, заложени в Правилника за условията и реда на 
придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в 
Тракийски университет- Стара Загора и неговите приложения.

Всичко изложено дотук ми дава пълното вътрешно убеждение и основание 
да дам положителна оценка и да предложа на уважаемото научно жури да 
гласува положително за присъждането на Академичната длъжност „Доцент" 
на д-р Георги Ангелов Минков, д.м.

град София Член на научно жури:

07.05.2020г. проф. д-р Георги Тодоров, д.м.


