Р Е Ц Е II 3 И Я
от проф. д-р Николай Кирилов Яръмов, д.м.и.
Медицински институт на МВР - гр. София
Относно:
Цялостна
оценка
на научната,
научно-приложната,
учебнопреподавателска и органнзацнонно-академична дейност на участниците в конкурс за
академична длъжност редовен доцент по научна специалност 03.01.37. Обща хирургия
в професионално направление 7.1 .Медицина, обявен в Д.в. бр.33/08.05.2015г. за
нуждите на Университет ,.Проф. Д-р Асен Златаров" Бургас.
Настоящият конкурс се провежда в съответствие с националната и с вътрешно
университетската нормативна база за развитие на академичния състав, Заповед РД234/26.10.2015г. на Ректора на Университета, Протокол №2/28.10.2015 г. на научното
жури.
За участие в конкурса са допуснати и двамата явили се кандидати:
гл.ас.д-р Анатолий Георгиев Карашмалъков, д.м.
гл.ас.д-р Валентин Константинов Василев, д.м.

Гл.ас.д-р Анатолий Георгиев Карашмалъков, д.м.

Биографични данни:
Д-р Анатолий Карашмалъков е роден на 2.04.1964 год. в гр.Стара Загора. Завършва
висше медицинско образование във ВМИ - Стара Загора през 1990 г., след което
придобива две специалности: през 1997 г. - специалност „Хирургия" в МА - София, а
през 2000 г. - специалност „Онкология" в НОЦ - София. През 2014 г. защитава ОНС
„Доктор" в Тракийския университет - Стара Загора. В следдипломни курсове и
специализации повишава квалификацията си по проблемите на лапароскопската
хирургия,
онкологията,
абдоминалната
ехография,
горната
и
долната
гастроинтестинална ендоскопия, кардио-пулмоналната ресусцитация, съвременното
хирургично и комплексно лечение на рака на млечната жлеза, рака на панкреаса,
жлъчно-чернодробната и панкреатична хирургия и др.
Професионалният път на д-р А.Карашмалъков започва от 1990г. Последователно
работи като ординатор във II детско поликлинично отделение ОРБ „Проф. д-р Стоян
Киркович" - Стара Загора, хирург в I ХО на същата болница, хирург в Първа
хирургична клиника на Университетска болница ЕАД - Стара Загора, началник
операционен блок в същата болница, от 2014 г. и към момента работи като началник
ХО на МБАЛ „Дева Мария" - гр. Бургас.
Академичният стаж на д-р А.Карашмалъков започва от 1990г. последователно като
асистент в катедра „Пропедевтика на хирургичните болести" на ВМИ - Стара Загора,
ст.асистент в катедра „Обща и оперативна хирургия" в МФ при Тракийския
университет - Стара Загора, от 2003г. и към момента е главен асистент в секция „Обща
и оперативна хирургия" на катедра „Хирургия, неврохирургия и урология" в същия
факултет.

Членува в БЛС, Българското хирургическо дружество, Българската асоциация на
хирурзи, гастроентеролози и онколози, International Association of Surgeons,
Gastroenterologists and Oncologists (IASGO), European Society of Colfproctology.
Владее английски и руски език, притежава умения за работа с компютърни
програми.

Описание на научната продукция и приноси:
1. Публикации, свързани с придобиваме на ОНС „Доктор" - общо 6, от които:
дисертационен труд и автореферат в областта на общата хирург ия
5 броя публикации /от тях самостоятелен автор - 0, в 4 е първи автор, в 1 - втори
автор/
2. Публикации, приложени в пълен текст за участие в настоящия конкурс - общо
44. От тях:
публикации в специализирани научни списания и научно тематични сборници в
страната — 34бр., от които: самостоятелен автор - няма, като първи автор - 3
публикации, като втори автор —11, като трети и следващ авгор - 20 бр.
публикации в международни списания и сборници — общо с)бр., от които
самостоятелен и първи автор - няма, втори авгор - 4 публ., трети и последващ
автор - 5 бр. публикации,
монографии - няма
участие с една разработка в 1 учебник
Като научна активност бихме отбелязали представените от д-р А. Карашмалъков:
участия с доклади и резюмета в научни форуми в страната - 54 бр., от които
преобладаващи са тези, в които е втори и последващ автор /няма приложени
доклади и резюмета, а само списък с публикации/
участия с резюмета в международни форуми - 7 бр., в които е втори и
последващ автор /няма приложени доклади и резюмета, само списък с
публикации/
цитирания: представен е списък с 35 цитирания
Изключвам от оценяване публикации № 17 и 32 от Списъка с научната продукция,
тъй като няма приложени текстове на същите, а също така и публикации № 37 и 39 /в
международни сборници/ поради това, че те нямат характер на научни статии.
За рецензиране участват 40 научни публикации в пълен текст, поместени в
рецензирани и реферирани списания и сборници в страната и чужбина, които отговарят
на наукометричните изисквания по профила на обявения конкурс.

Характеристика на научната продукция:
Научната продукция, представена от д-р А. Карашмалъков за участие в настоящия
конкурс, обхваща следните по-значими научни направления:
Миннннвазивна хирургия: в гази област са научните интереси и
преобладаващите приноси на д-р А. Карашмалъков. С тях са свързани дисертационният
труд и авторефератът на тема „Проучване на възможностите за лечение на жлъчно-

каменната болест с модифицирана трансумбиликална лапароскопска х о л е и и сте кто м и я "
за присъждане на ОНС „Доктор" и свързаните с това 5 публикации. Приносен характер
има разработената модифицирана методика за трансумбиликална холецистектомия /
№31 от списъка с публикациите/. С проблемите на лапароскопската хирургия е
свързано личното участие на д-р А. Карашмалъков в учебник по Обща хирургия / с
авторски колектив/ под заглавие „Основи на лапароскопската хирургия" /№44 от
списъка с публикации/. Тези проблеми са третирани и в публикации под № 21,22,34 от
списъка с публикации.
Раздел чернодробно-панкреатична хирургия в голяма степен е свързан с
онкохирургията. Представени са публикации /№ 14,19,36,38,41 от списъка/, отнасящи
се до: възможности за третиране на нерезектабилни билобарни чернодробни метастази
в комбинация от резекция и термоаблация; възможности са симултантна дебелочревна
резекция, чернодробна резекция и радиотермоаблация при колоректален карцином със
симултантни билобарни чернодробни метастази; неоплазми на дебелото черво и
ректума, стомашния карцином. първичните и метастатични злокачествени тумори на
черния дроб.
В областта на спешната хирургия са публикации, свързани с клинични случаи
като: хемосукус панкреатикус/№ 35 от списъка/, жлъчнокаменен илеус/№7 от списъка/,
парциална торзия на голямо було/№12 от списъка/, мукоцеле на апендикса в съчетание
с остър холецистит/№5 от списъка/ и гигантска псевдокиста на далака/№10 от списъка/,
хирургично лечение на херниите на предната коремна стена вкл. и в детска възраст
/№8,9.26 от списъка/. Засегнати са отделни клинични случаи на хирургично лечение на
нодозна струма/№29 от списъка/ и на голям парагироиден аденом/№20 от списъка/.
Д-р А. Карашмалъков е участвал в един паневропейски научно-изследователски
проект за борба с рака на дебелото черво.

Учебно-преподавателска дейност:
През време на дългогодишната си академична кариера от 1993г. и към момента, д-р
А. Карашмалъков е извършвал преподавателска дейност с пълна учебна натовареност
по: практически упражнения по хирургия на студенти медици и медицински сестри,
провеждане на частично лекционно обучение по онкология, миниинвазивна хирургия
на студенти медици; клинично обучение на стажант-лекари и лекари специализанти по
хирургия.Представил е само една учебна програма по хирургия за обучение на
медицински сестри бакалаври. Участвал е в изпитни комисии за провеждане на
семестриални изпити по хирургия за студенти, както и в практически изпити по
хирургия на стажант-лекари.

В заключение бих направил следното обобщение:
-

цялостната научна, научноприложна и учебно-преподавателска дейност,
отразена в приложената документация на гл.ас. д-р Анатолий Карашмалъков е
по профила на обявения конкурс и напълно отговаря на количествените
наукометрични критерии, предявени към академичната длъжност „Доцент";

в качествено отношение като цяло представената научна продукция показва
широк кръг от научни интереси, както и научно и професионално познаване на
изследваните проблеми.
Бих препоръчал на д-р А.Карашмалъков да продължи своето научно,
професионално и академично развитие и усъвършенстване, като активизира
водещото си участие, самостоятелността и приносните резултати в бъдещите
научни изследвания и разработки.
Показаното добро ниво на научна, научно-приложна и учебно-преподавателска
дейност не е достатъчно убедително, поради което ще гласувам „против"
избирането на гл.ас.д-р А.Карашмалъков на академичната длъжност „Доцент" в
настоящия конкурс.

Гл.ас.д-р Валентин Константинов Василев, д.м.

Биографични данни:
Д-р Валентин Василев е роден на 19.10.1959 г. в гр. Казанлък. Завършва висше
медицинско образование в ВМП „И.П.Павлов" - Пловдив през 1985 г.Придобива
две специалности: през 1990г. - по обща хирургия в МА - София, а през 2004г. - по
съдова хирургия в УМБАЛ „Света Екатерина" - София. Специализирал е по
проблемите на долни ендоскопии, каротидна хирургия, лапароскопска хирургия и
др. в страната и чужбина. Има специализация, впоследствие и магистърска степен
по „Здравен мениджмънт". През 2009г. защитава пред Специализирания научен
съвет на ВАК дисертационен труд в областта на общата хирургия и придобива ОНС
„Доктор".
Професионален път:
Д-р В.Василев започва професионалната си реализация от 1985 г. като
ординатор в ХО на Районна болница - гр.Казанлък, последвана от длъжностите
Началник ХО, Началник съдов сектор в МБАЛ - Казанлък - ЕООД. От 2010 г. и към
момента е началник на отделение по съдова хирургия към МБАЛ - Бургас АД.
Академичнен стаж: Д-р В.Василев започва своята преподавателска дейност от
2011 г. като хоноруван преподавател в Медицинския колеж на Университет
„Проф.д-р Асен Златаров" - Бургас. От 2012 г. и към момента е главен асистент по
хирургия в катедра „Предклинични и клиничини дисциплини" на Факултета по
обществено здраве в същия университет и преподава във Факултета и Медицинския
колеж на Университета. Д-р В. Василев проявява академична активност - член е на
Факултетния съвет на ФОЗЗГ, член е на Колежния съвет на МК. Като участник в
Координационния съвет за създаване на ФОЗЗГ, гой има личнен принос за
разкриването и утвърждаването на това ново структурно звено в Университет
„Проф.д-р Асен Златаров" - Бургас, обучаващо специалисти в професионални
направления „Здравни грижи" и „Обществено здраве".
Членството в професионални и научни организации: БЛС, Българско
хирургично дружество, Българско национално дружество по съдова и

ендоваскуларна хирургия и аигиология. Национално дружество по флебология и
ангиология, Българска асоциация по гръдна сърдечна и съдова хирургия.
Сдружение по термична травма и пластична хирургия - Варна, Българска диабетна
асоциация. Асоциация на здравните мениджъри в България подчертава неговата
научно-ирофесионална и обществена ангажираност на д-р В.Василев.

Описание на научната продукция:
1. Публикации, свързани с придобиване на ОНС „Доктор" - общо 13, от които:
дисертационен труд и автореферат в областта на общата хирургия;
11 бр. публикации, в 9 от които е самостоятелен автор и в 2 е първи автор.
2. За участие в настоящия конкурс е представил списък с 59 заглавия и е
приложил съответните публикации в пълен текст. От тях:
18 публикации са в реферирани и рецензирани научни списания и сборници в
страната: в 7 бр. от които е самостоятелен автор, в 7 бр. е първи автор, в 1 бр. е
втори автор и в 3 бр. е последващ автор;
14 публикации в реферирани и рецензирани сборници и списания в страната с
международно участие. От тях в 3 бр. е самостоятелен автор, в 8 бр. е първи
автор, в 1 бр. е втори автор и в 2 бр. - последващ автор;
в 1 публикация в чужбина е първи автор;
3 самостоятелни разработки в участие в едно учебно помагало.
Представен е списък от 22 участия в научни форуми /с приложени доклади и
резюмета/, в които д-р В. Василев е първи автор - в 8 бр., в 6 бр. е втори автор, а в
останалите е последващ автор.
Гореизложеното убедително доказва творческата самостоятелност и активност на
д-р В. Василев - в 78,38% от научната продукция той е самостоятелен и водещ авт ор.
Приложен е списък с 21 цитирания.
Характеристика на научната продукция:
Анализирайки цялостната научна, научно-изследователска, учебна и методическа
продукция на д-р В. Василев, бихме я структурирали в следните направления:
1.Диагностика, хирургично лечение и профилактика на жлъчно-каменната болест
и нейните усложнения
С тази проблематика са свързани първите научно-изследователски стъпки на д-р
В.Василев: дисертационният труд на тема: "Проблеми на острия холецистит в
напреднала и старческа възраст" и публикациите, свързани с придобиване на ОНС
„Доктор", както и следващи участия в научни форуми с доклади и научни съобщения,
отразени от №3 до №13 от списъка с публикациите.. Като приноси с научно-приложен
характер бихме откроили: представяне на собствен модел класификация на острия
холецистит при болни в напреднала и старческа възраст, както и предложени
препоръки относно хирургическата тактика при такива пациенти, с цел подобряване
взаимодействието между болнично и доболнично диагностициране, лечение и
профилактика; разработена е методика за определяне тежестта на заболяването и
степента на оперативния риск; предложен е алгоритъм за използване на
билиодигестивни анастомози при такива пациенти.

2.Диагностика, хирургично лечение
висцерални болести.

и профилактика

на социално

значими

В това направление ee забелязва задълбочен и последователен интерес, което е
видно от значителния брой публикации, касаещи тази проблематика: оперативно
лечение на вентрални и слабинни хернии /№38,40,41,47 от списъка с публикациите/,
лечение на хирургичните заболявания на щитовидната жлеза /№36 от списъка/,
оперативно лечение на колоректалния карцином и оценка качеството на живот на
пациента /№35.45/. Приносен научно-практически и приложен характер имат
изследователските търсения на д-р В.Василев в областта на: лечение на грофични и
инфектирани рани от съдов произход с воден разтвор па колоидно сребро /№23 от
списъка/, подобряване на терапевтичния подход при измръзвания чрез лечение с
простагландини /№24 от списъка/, лечение на кожни компликации при ХВБ чрез
приложение на светлинна терапия /№39 от списъка/.
3.В направление „Диагностика, лечение и медико-социална профилактика на
захарния диабет и водещи хирургични усложнения" акцентите са поставени върху
социалната значимост на захарния диабет и неговите гежки съдови усложнения на
крайниците /диабетно стъпало, диабетна полиневропагия/, водещи до тежка
инвалидизация и смърт на пациента. С подчертан приносен характер са множеството
публикации, свързани с диагностика, лечение и профилактика на едно от най-често
срещаните усложнения при захарния диабет - диабетното стъпало. Участието на д-р
В.Василев в университетски проект и издаденото във връзка с него учебно помагало
„Медико-социална рехабилитация на захарния диабет и неговите усложнения", в което
той има три самостоятелни участия./'№15,16,17 ог списъка/ се отличават със следните
личностни приноси- разработена е собствена класификация за отдиференциране на
невропатното от невроисхемичното диабетно стъпало приложима в пракгиката/№20 от
списъка/; предложен е клиничен алгоритъм за диагностика, лечение и профилактика на
диабетното стъпало/№37 от списъка/; предложени са новаторски методи за
комбинирано локално лечение на диабетно стъпало с гнойно-некротични усложнения в
съчетание с реваскуларизационни операции, кислородотерапия и аспирационни
процедури, разработен е иновативен образователно-методически инструментариум за
диагностика, лечение и комплексна медико-социална профилактика на диабета и
неговите водещи усложнения на долните крайници за нуждите на теоретикопрактическото обучение и повишаване квалификацията на студенти и здравни
специалисти. /№28,42.44 от списъка/.
4.В раздел „Диагностика, хирургически намеси и профилактика на водещи
социално значими болести на съдовата система", с подчертана научно-теоретична и
научно-приложна значимост и засилено лично участие имат разработките, свързани с:
прилагане на иновативни гранслуменни ангиопластики за реваскуларизация на
подколенен сегмент /№31 от списъка/, прилагане на оригинални микросъдови методики
в реконструктивната хирургия /№32 от списъка/. Проучени и приложени са водещи
добри международни практики, касаещи неоангиогенезата със стволови клетки при
пациенти с нереконструктабилни съдове /№34 от списъка/. Предложени са иновативни
решения и оперативни намеси за ефективна хирургическа профилактика на
белодробната тромбемболия /№22 от списъка/, лечение на застарели тромбози във
феморо-поплитеалния сегмент /№21,29 от списъка/.
С личностен принос са разработените ат д-р В.Василев подходи и препоръки за
успешно съчетаване на болничната и доболнична помощ и мениджмънт свързани с

диагностика, терапия и профилактика на разглежданите от него водещи социално
значими болести и техните хирургични усложнения /№ 48 от списъка с публикациите/.

Учебно-преподавателска дейност
Както вече отбелязах, гл.ас.д-р В.Василев осъществява активна учебнопреподавателска и организационно-академична дейност в МК и ФОЗЗГ на Университет
„Проф.д-р Асен Златаров" - Бургас. Разработил е 4 учебни програми, свързани с
обучение по хирургия по специалностите: рехабилитатор, помощник-фармацевт,
медицински рехабилитатор и ерготерапевт. Провежда теоретико-пракгическо обучение
по учебните дисциплини: хирургия, основни познания за болестите /раздел хирургия/,
медицински изделия, анатомия /упражнения/. Участва в практическото обучение на
лекари специализанти в МБАЛ - Бургас АД. Участвал е в три университетски проекта,
целящи изработване на иновативен учебно-методически и теоретико-практически
инструментариум за нуждите на обучението и квалификацията на студенти, стажанти и
специалисти по здравни грижи. Участвал е в оборудването и обновяването на учебнопрактически кабинети по хирургия и медицински инструментариум.
Заключение:
Представената цялостна продукция от гл.ас.д-р В.Василев надвишава
в
значителна степен количествените и качествените наукометрични изисквания по
профила на обявения конкурс. Тя се отличава с изследователска широта и
задълбоченост, научно-теорегична, научно-приложна и методическа компетентност и
значимост, с подчертано авторско присъствие, лични приноси и академична активност.
Това ми дава основание убедено да подкрепя кандидатурата на гл.ас.д-р В.Василев
и да гласувам „положително" за избирането му от уважаемото научно жури на
академичната длъжност „Доцент" по научна специалност 03.01.37.Обща хирургия в
професионално направление 7.1.Медицина във Факултет по обществено здраве и
здравни грижи при Университет „Проф.д-р Асен Златаров" - Бургас.

