
РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на 

доц. д-р Боян Добрев Балев дм, 

от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна 

кандидат по обявения конкурс ДВ. брой 18/2016 г. 

за заемане на академичната длъжност „ професор" 

по научна специалност „ Образна диагностика" 

Рецензент: проф.д-р В. Хаджидеков, дм, Ръководител Катедра по Образна 

диагностика, Медицински университет, София 

Съгласно заповед на Заповед № Р-109-151/09.05.2016 г. 

на Ректора на Медицински университет - гр. Варна 

В конкурса за заемане на академичната длъжност „ професор" в област 

на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт", по професионално 

направление 7.2 „Медицина" и научна специалност „Образна диагностика", за 

нуждите на преподаването по дисциплината „Образна диагностика, в Катедрата 

по образна диагностика и лъчелечение на Медицинския факултет на 

Медицинския Университет - Варна, единствен кандидат е доцент д-р Боян 

Добрев Балев, дм, 

1. Общи данни за кандидата: 

Доцент д-р Боян Добрев Балев е роден на 15.10.1956 г в гр. Сливен. 
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Завършва висшето си образование по медицина през 1983 година във 

Медицинския университет - Варна. Професионалната му дейност започва през 

1983 година в рентгеновото отделение на Окръжна болница - Сливен, под 

ръководството на д-р Здравко Чернинков. Това начало става изключително 

плодотворно за последващото развитие на научните интереси на доцент Балев. 

От 1988 има призната специалност по рентгенология и е ординатор в УМБАЛ 

"Света Марина", от 1989 асистент. През 1999 г. защитава дисертационен труд 

за придобиване на научна степен „доктор" на тема „Диагностични възможности 

на образните методи при скелетни дисплазии". Хабилитиран през 2001 година, 

доцент Балев е неизменно Ръководител на Катедрата от 2004 година . 

През годините доцент Балев системно повишава кваликацификацията 

си чрез участие в образователни и научни събития в САЩ , Австрия, Германия, 

Унгария, Норвегия, Чехия, Испания, Австралия, Швейцария . 

Доцент Балев е член на European Society of Radiology, където 

представя Българската асоциация по радиология в Standard and Safety committee. 

През настоящия мандат е научен секретар на Българската асоциация по 

радиология. През 2003 година председателствува изключително успешно XI 

конгрес на асоциацията. През 1994 година организира курс по програма 

"Halley Project" , а през 2011 и 2014 г - 2-та и 4-та срещи на рентгеновите 

лаборанти във Варна. Неизменно участвува в научните комитети на последните 

национални конгреси по радиология. Член ена Редакционната колегия на сп. 

„Рентгенология и радиология". 

Носител на званието „Лекар на годината" за 2012 г. присъждано от 

Дарик радио. 

Доцент Балев владее английски и руски. 
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частност прилаганата невролиза на plexus coeliacus под контрола на образните 

методи, в която сфера отново е пионер в страната. 

Огромният клиничен опит на доцент Балев резултира и в редица други 

публикации в областта на ролята на образните методи при диагностициране и 

стадиране на злокачествените заболявания, при предоперативната оценка при 

трудни хирургически заболявания в коремната област. 

Научната продукция на кандидата покрива впечатляващ спектър от 

проблематика на образната диагностика. 

3. Преподавателска дейност: 

Преподавателската работа на доцен Балев е значителна. Справката, 

издадена от ректората на Медицинския университет - Варна сочи, че през 

последните години доцен Балев е лектор и води основните курсове в 

преподаването по образна диагностика на студенти-медици, в това число и в 

преподаването на английски език, на студентите по дентална медицина. В 

медицинския колеж чете лекции на студенти рентгенови-лаборанти по образна 

анатомия, клинична образна диагностика и основи на образната диагностика, 

както и курса по образна диагностика на студенти от специалностите : 

медицински сестри, акушерки, рехабилитатори. Аудиторната му заетост 

надвишава два пъти изискуемата натовареност. 

Доцент Балев е редовен лектор и в Основните курсове за 

специализиращи образна диагностика, провеждани в Катедрата по бразна 

диагностика на Медицинския университет - София. В последните години води 

цялостни курсове за следдипломна специализация и квалификация в 

Медицинския университет - Варна. От 2008 година е неизменно член на 



изпитните комисии за държавен изпит за привнаване на специалността. 

Постоянен лектор е и в образователните събития, организирани от Българската 

асоциация по радиология. 

Под негово ръководство са защитени две дисертации и една 

хабилитация. 

4. Заключение: 

Кандитатът в настоящия конкурс, доцент д-р Боян Добрев Балев, 

дм, е водещ специалист по образна диагностика и безспорен, общопризнат 

авторитет у нас. Професионалната му клинико-диагностична дейност 

покрива много широк спектър от медицинската практика и 

съществременно е свързана с пионерска внедрителска активност в 

специфични, трудни области на специалността. Научната му продукция 

отразява закономерно това разнообразие и трудност на клиничната 

практика и носи приносен характер за страната. Преподавателската му 

дейност, покриваща всички нива на обучението, също отразява голямата 

енергия, която доцент Балев влага в професията. Личните му качества са 

му отредили авторитета на висококвалифициран експерт, на всеотаен 

лекар, на добронамерен, но взискателен преподавател и на сърцат колега. 

Представените данни по конкурса удостоверят, че научно-

изследователската и преподавателска дейност на доцент д-р Боян Балев 

отговаря напълно на изискванията на Правилника за развитието на 

академичния състав в Медицински университет - Варна за заемане на 

академичната длъжност „професор". Това ми дава основания напълно 



убедено да дам своя положителен вот, доцент д-р Боян Добрев Балев, дм, да 

заеме академичната длъжност "професор" по научната специалност 

„Образна диагностика" за нуждите на преподаването по дисциплината 

„Образна диагностика" в Катедрата по образна диагностика и лъчелечение 

на Медицинския факултет на Медицинския Университет - Варна и да 

призова Уважаваните членове на Научното жури да подкрепят 

положителния вот. 

Рецензент: 

Проф. д-р Васил Хаджидеков, дм 

Ръководител на Катедрата 

по образна диагностика, МУ- София 

София , 3 юни 2016 
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