
СТАНОВИЩЕ 
От акад. Дамян Николов Дамянов 

За д-р Пламен Георгиев Панайотов, участник в конкурс за „доцент по сърдечно-
съдова хирургия” за нуждите на Факултет по медицина, Катедра по хирургични 

болести, при МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов”, Варна 
 

Конкурсът за доцент по сърдечно-съдова хирургия е обявен в Държавен 
вестник, бр.16 от 25.02.2014 г. Той е за нуждите на Катедрата по хирургични 
болести при Факултет „Медицина” на МУ – Варна. В конкурса участва един 
кандидат – д-р Пламен Георгиев Панайотов на 56 г. Той завършва медицина в 
Медицинска академия, София през 1984 г. Една година специализира хирургия 
във ВМА, София. От 1985 до 1989 г. работи като лекар в гр. Стара Загора. През 
1989 г. постъпва като ординатор в Клиниката по спешна хирургия при 
УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”, през 1991 г. се прехвърля на работа в Клиниката 
по сърдечна хирургия на болница „Лозенец”. През 1999 – 2000 г. работи в 
Клиниката по сърдечна хирургия на Националната кардиологична болница – 
София. Следващата година работи в Кардиологично отделене в Кардиологична 
болница в Истанбул, Турция. През 2002 – 2005 г. работи в Клиника по сърдечна 
и гръдна хирургия на болницата за белодробни болести в Кувейт. През 2005 г. 
постъпва в Отделението по кардиохирургия на УМБАЛ „Св. Марина”, Варна, а 
през 2008 г. е избран за началник на отделението. Междувременно през 1993 г. 
придобива специалност по хирургия, през 2000 г. – специалност по 
кардиохирургия. Притежава диплом и по здравен мениджмънт от 2009 г.  

През 1999 – 2000 г. има четиримесечна специализация в Хюстън, САЩ, а 
от август 2000 г. до октомври 2001 г. специализира кардиохирургия в 
Медицински факултет в Истанбул. 

През 2013 г. успешно защитава дисертационен труд на тема „Съвременни 
методи за диагностика и оперативно лечение на значимата хронична исхемична 
митрална регургитация (изследване на влиянието на пластиката на митралната 
клапа върху обратното ремоделиране на левите сърдечни кухини)”.  

В конкурса за доцент д-р Панайотов участва със 70 научни труда (вкл. 
дисертация), от които единият е глава в учебник по хирургия; 6 статии в 
чуждестранни списания, от които 5 са с импакт-фактор; 20 статии, публикувани 
в български научни списания. Към тях трябва да добавим 42 участия в научни 
форуми с доклади и постери, от които 19 са с публикувани резюмета, 5 от тях в 
реферирани международни списания с импакт-фактор, а 23 участия са с 
доклади без отпечатани резюмета.  

В чуждестранните публикации д-р Панайотов е трети и следващ автор. 
Към тях има основание да бъдат добавени 5 пубикувани резюмета също в 
чуждестранни списания с импакт-фактор. На тази база е подготвена справка за 
общия импакт-фактор от общо 10 труда, отпечатани в 8 чуждестранни сисания, 
оформящи общ импакт фактор по справка на библиотеката на МУ – Варна 
25,305.  



Статиите в български списания са посветени на проблеми от сърдечно-
съдовата хирургия, като 4-5 от тях са свързани с казуистика. Една от 
публикациите е самостоятелна, в 7 кандидатът е първи автор, в 2 е втори автор, 
в 15 е трети и следващ автор. 6 от статиите са публикувани на английски език, 
независимо че списанието е българско.  Чуждестранните публикации са в 
отделни списания, а българските са в 8 списания, като максималният брой на 
публикациите в тях достига от 1 до 5. Сред научните доклади в научни форуми 
ще анализирам само 19-те доклада с публикувани резюмета, от които 5 в 
чуждестранни списания с импакт-фактор. Публикуваните резюмета са в 7 
различни списания, 5 от които чуждестранни. Кандидатът е бил първи автор в 8 
от научните съобщения, втори – в четири, трети и следващ – в 7.  

Основна тежест има научната продукция в областта на кардиохирургията, 
която е над 50% от публикационната му активност. Останалите засегнати 
области са кардиология, ангиология и съдова хирургия, адипобиология и 
атеросклероза и други области. Основна научна стойност имат публикациите, 
свързани с дисертационната тема. Авторът се спира на оперативното лечение на 
исхемичната митрална регургитация и следоперативните резултати в осем 
публикации и пет научни съобщения. На оперативното лечение при исхемична 
болест на сърцето са посветени 5 публикации и 7 научни доклада. Върху 
хирургията на аортата и аортната клапа се концентрират 3 публикации и 10 
научни съобщения; върху адипобиологията и атеросклерозата – 6 публикации и 
7 доклада, както и публикации върху други редки сърдечни състояния, вродени 
пороци при възрастни пациенти, тумори на сърцето и др. С теоретичен принос 
може да се отчете създаването на алгоритъм за оперативния подход при 
пациенти с исхемична митрална регургитация и научните изследвания върху 
допълнителния показател „модифицирана фракция на изтласкване”, 
позволяваща по-прецизна оценка върху влиянието на митралната регургитация 
върху кръвообръщението. С научно-практична стойност са клиничните, 
ехографски и ехокардиографски изследвания на контингент с исхемична 
митрална регургитация. Кандидатът е внедрил министернотомия при аортно 
клапно протезиране, внедрил е и изследвал ефекта на достъп до митралната 
клапа през междупредсърдната бразда или през междупредсърдния септум. 
Направил е оценка на обратното ремоделиране на левите сърдечни кухини след 
операции върху митралната и аортната клапи.  

Кандидатът е представил академична справка за 18 цитирания в 
чуждестранната литература, 4 от които считам, че трябва да отпаднат, защото 
не намирам кандидата в авторския колектив, а 4 други цитата – тъй като са 
автоцитати. В друга справка е споменато за още 12 цитати, но липсва нов 
списък. Кандидатът е представил справка за учебната натовареност, подписана 
от зам.-ректора по учебната дейност за последните три години, през които води 
лекции на студенти от Факултета по медицина и от Факултета по обществено 
здравеопазване, семинари за специализанти и стажант-лекари. В резултат за 
2011-2012 г. му се отчита обща учебна натовареност от 136 часа; за 2012 – 2013 



г. и за 2013 – 2014 г. – по 146 часа. Ръководител е на специализацията по 
кардиохирургия на 9 специализанти, от които 1 вече е положил успешен изпит.  

Д-р Панайотов е активно действащ хирург. В ръководената от него 
клиника се осъществяват средно до 800 операции годишно. По-голямата част от 
операциите са изпълнени от него, особено тези с по-голяма и изразена 
клинична тежест.  

В заключение д-р Панайотов има 30 години лекарски стаж, 26 от които са 
посветени на хирургията и на сърдечната хирургия. Работи почете от 
изискумите съгласно правилника 5 години в университетска клиника. Прдобил 
е образователната и научна степен „доктор по медицина”, притежава 
изискуемите специалности по хирургия и по кардиохирургия. От 2008 г. е 
началник на отделение по кардиохирургия и благодарение на неговото 
присъствие в отделението се поддържат добри традиции, извършва се голям 
обем операции в областта на кардиохирургията със сравним резултат с 
водещите кардиохирургии у нас и в други страни. Участва  активно в учебно-
преподавателската работа, ползва английски език, притежава необходимата 
публикационна активност, участва в научни прояви в страната и в чужбина. 
Всичко това ми дава основание да приема, че той е изграден кардиохирург, 
лекар с утвърдено име и авторитет, с активна учебно-преподавателска дейност 
и с достатъчна научна и публикационна активност, за да мога да предложа на 
научното жури да му присъди академичната длъжност „доцент по 
кардиохирургия”. 
 

         
София, 9 юни 2013 г.     Акад. Д. Дамянов, дмн 


