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До 

Председателя на научно жури, 

определено със Заповед № Р-109-151/09.05.2016 г. 

на Ректора на Медицински университет 

гр. Варна 

  

  

С Т А Н О В И Щ Е 

 

по конкурс за заемане на академична длъжност професор  

в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално 

направление  7.1. Медицина и научна специалност „Медицинска радиология и 

рентгенология (вкл.използване на радиоактивни изотопи)”за нуждите на 

Катедра по Образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ – Варна, обявен 

в ДВ бр.18/2016 г., стр.28 

 

 

Кандидат доц. д-р Боян Добрев Балев, дм 

Началник Клиника по Образна диагностика, МБАЛ „Св. Марина”ЕАД  

гр. Варна 

 

Член на журито проф. Д-р Начко Илиев Тоцев, д.м., с научна 

специалност «Образна диагностика», Ръководител катедра 

«Рентгенология и радиология» - МУ – Плевен и Началник на 

Клиника по образна диагностика – УМБАЛ «Д-р Г. Странски» ЕАД – 

Плевен. 
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1. Обща характеристика на научноизследователската и научно-

приложната дейност на кандидата. 

Доц. д-р Боян Добрев Балев, дм е роден на 15.10.1956 г. Завършва 

медицина в Медицински университет гр. Варна през 1983 г. Специализира 

образна диагностика в МУ – Варна. Има призната специалност по 

рентгенология, МА – София, 1988 г.  

Доц. Балев е ръководител Катедра „Образна диагностика и лъчелечение” 

от 2004 г. до момента, преминавайки кариерния път от асистент, старши и 

главен асистент през периода 1987-1999 г. През 1999 г. защитава 

дисертационен труд за придобиване на научна степен „доктор” на тема 

„Диагностични възможности на образните методи при скелетни дисплазии”.  

Доц. Балев е изтъкнат специалист в областта на остеологията, в частност 

на скелетните дисплазии. За първи път у нас представя обобщени резултати от 

проучване на скелетни дисплазии в многостранен аспект – пренатална 

ехографска и магнитнорезонансна диагностика, онаследяване, клинико-

рентгенологични параметри, усложнения, прогноза. Описал е за първи път у 

нас някои много рядко срещани костни дисплазии като вродената метафизарна 

хондродисплазия по типа на Spahr, трихо-рино-фалангеален синдром, 

остеомезопикноза, миофиброматоза и метахондроматоза. Създаден е 

рентгенологичен диагностичен справочник на скелетните дисплазии и 

компютърна програма. 

Доц. Балев е гост лектор на обучителна сесия на БАН на тема 

„Съвременни възможности на компютърната томография”, с лекция 

„Интервенционални процедури под КТ контрол” през 2001 г.  

Член е на Standard and Safety committee на ЕSR като представител на 

БАР.  

Многократно е бил гост на регионални телевизионни и радиопредавания, 

посветени на актуални въпроси на образната диагностика в здравеопазването. 

Носител на отличието „Лекар на годината” за 2012 г. на Дарик радио. 

Научен секретар на БАР в настоящия мандат.  

Председател на ХІ Конгрес на БАР, Варна 2-5 октомври 2003 г. 

Организатор на курс по програма “Halley  Project”, Варна, 1994 г. 

Организатор на 2-та и 4-та срещи на рентгеновите лаборанти във Варна, 

2011 и 2014 г. 
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Член на Редакционната колегия на сп. „Рентгенология и радиология”, 

официален орган на БАР през последните 15 години. Член на Научните 

комитети на конгресите на БАР.  

Член на комисията за провеждане на Държавен изпит за специалност 

Образна диагностика в МА – София от 2008 г. Лектор на курсовете за СДО в 

София и Варна от 2010 г. 

Член на Европейското дружество по радиология (European Society of 

Radiology – ESR). Владее задоволително писмено и говоримо английски език.  

 

2. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата. 

За участие в настоящия конкурс доц. Балев представя 199 научни труда, 

които са разпределени както следва: 

1. Отпечатани пълен текст - 99 

 Статии в български списания и сборници – 79 

 Статии в чуждестранни списания – 15 

 Участия в монографии и учебници – 5 

 

 

2. Участия в научни прояви с отпечатани резюмета – 94 

 Национални научни прояви – 66 

 Международни научни прояви – 28 

За 6 от общите публикации не са открити отпечатани резюмета. 

В посочените научни трудове доц. Балев е единствен или водещ автор в 

63 от тях (32 %), в 52 (26%) е втори автор, а в 84 (42%) – трети или последваш 

автор. Причината за това процентно разпределение е широкомащабността на 

научните интереси на доц. Балев и неговото активно участие в разработки на 

представители на други специалности. На базата на това основните теми в 

научните му разработки са в областта на общата хирургия и онкологията, 

абдоминалната и торакална диагностика, пренаталната образна диагностика, 

остеологията, урорадиологичната диагностика, ендокринната 

диагностика,неврорентгенологията и терапевтичните неваскуларни 

интервенционални процедури. 

Според цитатната справка на Централната Медицинска Библиотека към 

Медицински университет „Проф.д-р П. Стоянов” – Варна доц. Балев е цитиран в 
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6 статии общо 46 пъти. В направената справка за публикации в реферирани 

списания SCOPUS с Импакт Ранг (SJR) и Импакт фактор (IF) доц. Боян Балев 

има общ импакт фактор 12.128. 

 

3. Основни научни и научноприложни приноси. 

Анализът на научното творчество на доц. Балев, въпреки неговата 

комплексност и многоплановост, показва едно определено предпочитание към 

възпалителните и туморни заболявания на мускулоскелетната система, 

ендокринната диагностика, невро- и урорадиологията. 

От другите области, в които продукцията на доц. Балев има съществена 

научна и научноприложна стойност бих искал да изтъкна съществения принос в 

прилагането на диагностични и терапевтични неваскуларни интервенционални 

процедури като тънкоиглената трансторакална биопсия на неясни белодробни 

медиастинални лезии, както и лезии на слезката. За пръв път в България доц. 

Балев внедрява в клиничната практика пренаталната магнитно-резонансна 

диагностика.  

  

 

4. Значимост на приносите за науката и практиката.  

Същественото при запознаване с научните трудове на доц.  Балев е 

качествената му теоретична и практическа професионална подготвеност и 

доброто познаване на всички методи, прилагани в образната диагностика – 

конвенционална радиология, ултразвукова диагностика, компютърна 

томография и магнитен резонанс. На това основание приемам напълно и без 

забележки авторската справка за научните приноси на доц. Балев.  

Справката за учебната и преподавателска натовареност на доц.Балев 

показва, че тя е разнообразна и много интензивна, включвайки пълни 

лекционни курсове по образна диагностика за студенти-медици 

(вкл.англоговорящи), студенти дентална медицина (вкл.англоговорящи), 

студенти рентгенови лаборанти, студенти медицински сестри, студенти 

акушерки и студенти рехабилитатори. 

Доц. Балев участва в разработването на учебни програми, тестове и 

материали, свързани с аудиторната и извънаудиторната преподавателска 

дейност, както и на периодичните издания на Стандарт по образна диагностика.  
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Доцент Балев е взел участие в редица курсове на следдипломна 

квалификация, както и конгреси у нас и в чужбина с международно участие – 

Германия, Унгария, Австрия, Норвегия, Чехия, Испания, Австралия, Швейцария 

и Североамериканското дружество на рентгенолозите, Чикаго – САЩ.  

Съпоставката на изискуемите и тези на доц. Балев наукометрични 

показатели показват, че по всички той отговаря на критериите за заемане на 

академичната длъжност „професор”. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Доц. Балев е утвърден специалист и име в рентгенологичната общност у 

нас. Представените документи удостоверяват, че научната му и 

преподавателска дейност отговарят на изискванията на Правилника за 

развитие на академичния състав при Медицински университет – Варна. На 

основание на посоченото до тук и на базата на личните ми впечатления с 

пълна убеденост предлагам на почитаемото Научно жури да гласува 

положително доц. д-р Боян Добре Балев, дм, да заеме академичната длъжност 

„професор” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по 

професионално направление  7.1. Медицина и научна специалност 

„Медицинска радиология и рентгенология (вкл.използване на радиоактивни 

изотопи)”за нуждите на Катедра по Образна диагностика и лъчелечение на МФ 

на МУ – Варна. 

 

 

 

03.06.2016 г.                       Проф. Д-р Начко Илиев Тоцев,дм 

 

 


