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РЕЦЕНЗИЯ 

  
от акад. Дамян Николов Дамянов, дмн – ръководител на Клиника по 

хирургия към УМБАЛ „Царица Иоанна – ИСУЛ” 

 

Конкурсът е обявен в ДВ бр.36/16.04.2013 г. за академичната 

длъжност „професор” в областта на висшето образование 7. „здравеопазване 

и спорт”, от професионално направление 7.1. „медицина” и научната 

специалност „Обща хирургия” за нуждите на Катедрата по обща и 

оперативна хирургия към Медицинския факултет на МУ – Варна и Първа 

клиника по хирургия към УМБАЛ „Св. Марина” ЕАД – Варна. Научното 

жури е назначено със заповед № Р-109-135/26.04.2013 г. на ректора на МУ – 

Варна.  

 

В конкурса участва един кандидат – доц. д-р Валентин Любомиров 

Игнатов. Той е роден на 18.06.1958 година. Има 26 години лекарски стаж, от 

които 23 по хирургия. Завършил е Медицински факултет в гр. Варна през 

1986 г. Работи 3 години към БМП – гр. Шумен. През 1989 г. постъпва в 

Окръжна болница, Варна като ординатор – хирург, ендоскопист в приемно 

спешно отделение. От 1993 г. е избран за доцент към Катедрата по 

хирургия. През 1995 г. придобива специалност по хирургия. През 2005 г. 

придобива научната степен „доктор по медицина”, на базата на което през 

2009 г. е избран за доцент. През периода 2001 – 2006 г. работи като 

началник на сектор към Катедрата по обща и оперативна хирургия на МУ – 

Варна. През 2006 – 2007 г. е определен за Началник отделение по 

еднодневна хирургия, а от 2007 г. е началник на Първа хирургическа 

клиника. Наред с това през 2011 г. получава диплом за магистър по здравен 

мениджмънт.  

През 2005 г. защитава дисертационен труд на тема "Диагностично- 

лечебна тактика и Nd: YAG лазер терапия в условията на остро кървене от 

стомашни и дуоденални язви”. В конкурса доц. Игнатов участва с 63 труда, 

които са разпределени както следва: 7 участия в монографии и 4 участия в 

учебници, както и 52 публикации в български и чуждестранни списания и 

научни сборници. Наред с това е добавен списък с 97 научни доклади, 

изнесени пред български и международни научни форуми.  

Учебниците и монографиите обхващат тематиката, свързана с 

кръвоизливите от гастроинтестиналния тракт, използването на PET-скенера 

при ГИСТ, лечението на острия некротичен панкреатит, както и 7 участия, 

посветени на различни проблеми от диагностиката и лечението на 

колоректалния карцином. Сред тях с най-голяма тежест е монографията 

„Остро гастроинтестинално кървене. Едноскопска диагностика и лечение”, 

представена като хабилитационен труд, публикувана през 2013 г. с общ 
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обем от 200 страници. Монографията е рецензирана от трима български 

професори – хирурзи, отговаря на всички български и международни 

стандарти, онагледена е перфектно с много качествени фигури, а 

съдържанието отговаря пълноценно на заявената тема. Разгледани са 

алгоритмите за диагностика, причините за кървене от горния и долния 

гастроинтестинален тракт и възможностите за тяхното терапевтично 

повлияване.  

Статиите са представени в български и чуждестранни списания. В 

чуждестранни списания са публикувани 8 от тях (Hepatogastroenterology, 

Acta chir. jugoslavika, Archiv Bolkan Med. Union – 6), останалите 44 са 

представени на български и на английски език в български списания. 10 от 

статиите са под печат, от които 7  в J. of IMAB. 2 са дадени за печат в 

Годишник на ЕАТА през 2009 г., т.е. публикуването им е под въпрос и е по-

разумно изключването им от списъка на публикациите, тъй като наличните 

публикувани статии са достатъчно на брой и покриват норматива, залегнал 

в Правилника на МУ – Варна. Основната част от публикациите са посветени 

на колоректалния карцином, като обхващат проблеми от диагностиката, 

лапароскопското, мултимодалното и вариантите на конвенционалното 

оперативно лечение в съответствие с височината на тумора на ректума. До 

голяма степен свързани с тази тема са статиите, посветени на чернодробната 

хирургия, които са свързани преди всичко с чернодробните резекции при 

метастази от колоректален карцином (5) а в 2 статии се разглеждат 

диагностиката и лечението на чернодробния ехинокок. С лапароскопската 

хирургия са свързани 8 публикации, като този тип лечение, осъществено 

при колоректална патология, при хиатална херния, при тумори на 

надбъбрека, при чернодробен ехинокок. Отделни статии са посветени на 

кръвотеченията от ГИТ и жлъчната хирургия. 3 статии са свързани с 

диагностиката и хирургичното лечение на надбъбречните тумори, а 2 – с 

експлантацията на органи.  

Доц. Игнатов е първи автор в 13 от реалните публикации, втори автор 

– в 13, трети – в 18 и четвърти и повече – в 19.  

Не могат да бъдат пренебрегнати участията на кандидата в 

публикувани резюмета от участия в конгреси. Те са общо 11, от които 3 са 

представени в български списания, а 8 – в чуждестранни, както следва: 

Еurop. Surg. (4); Hepatogastroenterology (3); J. Clin. Oncol. (1). Те са 

посветени на ендоскопската диагностика в коремната хирургия (2), няа 

диагностиката и третирането на чернодробните метастази (4) и на 

колоректалния карцином (5), като една от статиите е свързана с 

молекулярно-биологични изследвания.  

Със същите теми са свързани и представените 97 научни доклади. 

Важно е да се отбележи стабилното и неколкократно участие в 

международни конгреси на кандидата от 2009 г. в Египет, Харков, Краков, 

Берлин, Сеул, Белград, отново в Египет и Берлин, Грац, Тузла, Токио, 

Флорида, Клуж, Дубровник.  

С научен и научно-приложен приносен характер са: 
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1. Изследванията върху диагностиката и лечението на кръвотеченията 

от ГИТ с използване на всички съвременни ендоскопски апарати и техники 

за онагледяване, хемостаза и лечение. 

2. Въвеждането на нови, уникални за страната, ендоскопски 

диагностични методи като: NBI – ендоскопски режим за ранна детекция на 

неоплазми, ендоректална ехография. 

3. Съчетаване на миниинвазивни лапароскопски и ендоскопски 

методи за лечение при ранни стадии на онкологични заболявания.  

4. Въвеждане на всички съвременни методи за хирургично лечение на 

рака на ректума по конвенционален и лапароскопски път. 

5. Внедряване на мултимодален подход за третиране на 

чернодробните метастази при колоректален карцином.  

6. Въвеждане на сентинелното лимфно маркиране при третиране на 

колоректалния карцином. 

7. Внедряване на лапароскопския метод при лечението на 

надбъбречните тумори. 

Като цяло публикационната активност на кандидата за професура 

доц. Валентин Игнатов отговаря на изискванията на Правилника на МУ – 

Варна. Представен е монографичен хабилитационен труд. Публикациите му 

в български и чуждестранни списания са над 25. Налице са 8 статии в 

чуждестранни списания. Представени са 7 цитата в чуждестранни списания 

след периода на избора му за доцент. Представени са справки за импакт-

фактор на публикуваните в български и чуждестранни списания с 

претенции за личен импакт фактор 19.727 и общ импакт фактор – 34.577. 

Наред с това доц. Игнатов е бил научен ръокводител на 2-ма успешно 

защитили дисертация през 2013 г. докторанти и е научен ръководител на 1 

новозачислен. Съобщено е, че е ръководител на проект „Ендоскопска 

ехография на дебелото и правото черво с мини-сондов трансдюсер”, но не е 

уточнено какъв е този проект – български или международен, към 

университета или към НФНИ или друга институция. Специализирал е 

оперативна и терапевтична ендоскопия в клиника на МА – София (1989), 

диагностична и оперативна  лапароскопска хирургия във ВМА – София 

(1994), Гьотинген, Германия (1995) и Дъблин, Ирландия (2007). Член е на 

Съюза на учените в гр. Варна, на БХД и на YASGO. Регионален 

координатор е на НССЛХ. Владее свободно немски, английски и руски 

език. 

Доц. Валентин Игнатов участва с пълен комплект от изискваните 

документи, чиято достоверност е проверена от комисия. Той е хирург с 

дългогодишен стаж, който в съотвестствие с политиката на катедрата, в 

която е започнал да работи, е съсредоточил усилията си преди всичко към 

ендоскопската диагностика и лечение на хирургичните заболявания. Наред 

с това се включва в  лечебната и диагностична работа, в научните 

изследвания и учебно-преподавателската дейност. Участвал е във водене на 

упражнения, изнасяне на лекции, изпитни комисии. Доц. Игнатов 

притежава доказани организационни и административни качества, добър 
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опит на хирург, демонстрира ерудиция в преподавателската и лечебната си 

дейност. Отговаря на всички изисквания, залегнали в закона и правилника 

за приложението му, поради което предлагам на научното жури да гласува 

позитивно за избора му на академичната длъжност „професор”. 

 

 

       Подпис: 

         
София, 24 юни 2013 г.     акад. Д. Дамянов  


