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До Председателя на Научно жури, 
назначено със заповед на 
Изпълнителния директор на 
„Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ 
Токуда“ ЕАД № 243/01.06.2021 г. 

 
 

СТАНОВИЩЕ 
От проф. Борислав Георгиев Георгиев, дм, 

Началник на Клиника по кардиология към МБАЛ „НКБ” 
Член на научното жури за конкурса за придобиване на академичната длъжност „доцент" в 
област на висшето образования 7. „Здравеопазване и спорт", професионално направление 

7.1."Медицина" и научна специалност "Кардиология" за нуждите на Клиника по 
кардиология, Отделение по инвазивна електрофизиология на „Аджибадем Сити Клиник 

УМБАЛ Токуда“ обявен в ДВ бр 27/02.04.2021 г. 
 

За горепосочения конкурс са подадени документи от един кандидат –д-р Васил 
Трайков, дм, зав. отделение по Инвазивна Електрофизиология към Клиника по Кардиология 
на „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда“. Представените от кандидата документи са в 
съответствие с изискванията на регламента за академичната длъжност „доцент" и 
правилника на „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда“ ЕАД. Не откривам пропуски в 
представената документация и декларирам, че нямам общи научни трудове с кандидата. 

 

1. Научно-изследователска дейност 

1.1.Публикации. 
Д-р Васил Трайков е представил 90 научни труда, от които един дисертационен труд 

за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”, 72 научни публикации и 17 
научни съобщения. 

От представените 38 научни статии в рецензирани и реферирани списания, 36 са 
публикувани в международни научни списания, индексирани в бази данни с научна 
информация Scopus и Web of Science. Две от публикациите в български списания също са 
индексирани в Web of Science. 

 В журнали, неиндексирани в посочените бази данни, се представят 16 
публикации, от които 15 са в български списание и 1 - в чужбина. 

 Представени са 14 участия като самостоятелен автор или съавтор в колективни 
монографии. От тях 8 са в книги, публикувани в България и 6 в издания в чужбина. Едно от 
изданията е под редакцията на д-р Трайков. 

 

1.2 Научни форуми 
Д-р Васил Трайков е участвал активно в 17 български или международни форуми с 

доклади и съобщения. В 13 от тях (76,4%) участва като самостоятелен или първи автор. 
 

1.3 Авторство и цитирания 
Представената официална цитатна справка от ЦМБ към МУ-София посочва 20 

цитирания в български научни списания. 
В базата данни Scopus се откриват 315 цитирания, а в Web of Knowledge се откриват 
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690 цитации. В справката се посочва, че цитиранията в двете бази данни частично се 
припокриват. Поради това кандидатът посочва само броя на международните цитирания, 
открити в Web of Knowledge. 

Общият брой на цитиранията е 710, от които в български научни списания - 20, в 
чужди научни списания - 690. 

Общият импакт фактор, изчислен на базата на представената официална справка от 
ЦМБ на МУ-София, възлиза на 84,55. Изчисленият h-индекс е 10, а средният брой цитирания 
на публикация е 14,14. 

 
1.4 Участие в работни и експертни групи 

 Член на EHRA Scientific Documents Committee - 2017-2020 

 Член на EHRA National Societies Committee 2020-2022 

 Председател на Съсловно Сдружение по Кардиостимулация и 
Електрофизиология в България 

- мандати 2016-2019 и 2019-2022 

 Бъдещ председател на Дружеството на Кардиолозите в България - мандат 2022-2024 

 Член на Експертен съвет по Кардиология към Министерство на здравеопазването 

 
2. Най-съществени научни приноси 
Научно-изследователската и практико-приложната дейност е насочена в 

направления, които могат да бъдат групирани в няколко раздела: механизми на 
предсърдното мъждене и катетърната аблация като терапевтичен подход , 
електрофизиологични находки при надкамерни тахикардии, електрофизиологичните 
находки и резултати от катетърна аблация при предсърдно трептене, инфекциите при 
имплантируемите електронни устройства, лечение на камерни тахиаритмии и превенцията 
на внезапната сърдечна смърт. Участва и в Разработване на консенсусни документии 
документи, изразяващи позиция на водещи организации. 

 
2.1 Изучаване на механизмите на предсърдното мъждене и катетърната 

аблация като терапевтичен подход. 
Приноси с теоретичен характер 

Изяснена е ролята на тригерните структури за поддържането на фибрилаторния 
процес. Демонстрирана е добра времева стабилност на честотното разпределение в 
предсърдията и е показана ролята на белодробните вени за поддържане на процеса на ПМ 
(1, 4, 5, 36, 74, 85, 87). 

Приноси с научно-приложен и потвърдителен характер 

За първи път в България е докладван случай на катетърна аблация при ПМ (56). 
Установени са резултати по отношение на процедурни характеристики, процедурен 

успех и честота на усложнения при групи пациенти с ПМ, при които е извършена катетърна 
аблация. Сред тях е и най-голямата докладвана за България група пациенти, както и голяма 
група пациенти от реалната клинична практика, включени в голям Европейски регистър (1, 2, 
3, 12, 15, 82). Установени са фактори, определящи процедурния успех при проследяване на 
пациентите като е идентифициран нов, недокладван предсказващ фактор - сборът по HAS-
BLED скалата (1, 2, 33, 86). Представени се доказателства за предимство на приложението на 
обща анестезия по отношение на редукция на процедурно време, лъчева доза, 
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флуороскопско време, брой радифреквентни апликации и кумулативно радиофреквентно 
време (1, 76). 

 
2.2  Изучаване на електрофизиологичните находки при надкамерни тахикардии. 
Приноси с оригинален характер 

Демонстрира се, че анализът на електрограмите от коронарния синус и зоната на 
снопа на Хис при пациенти с фокална предсърдна тахикардия, може да помогне за 
определяне на произхода на фокуса без нужда от осъществяване на транссептална пункция и 
картография на левопредсърдния и деснопредсърдния аспект на септума. В случаите, когато 
левопредсърдната компонента на сигнала от зоната на снопа на Хис или коронарния синус 
предхожда деснопредсърдната компонента, се демонстрира нуждата от достъп до лявото 
предсърдие за постигане на успешна аблация с висока сензитивност и специфичност (38, 39, 
46, 80, 89). 

Създаден е метод за определяне на механизма на тахикардията като фокален или 
макрориентри при тахикардии, произхождащи от дясното предсърдие. Определя се прагова 
стойност на отношението на двупредсърдна активация към продължителността на цикъла на 
тахикардията от 40%, при което с висока диагностична стойност може де са определи 
механизма на тахикардията. Създаден е и алгоритъм, посредством който е възможно с 
висока диагностична точност да се определи механизмът и кухината, от която произхожда 
дадена тахикардия. Посочени са и ограничени възможности на алгоритъма в случаите на 
фокална предсърдна тахикардия от остиума на коронарния синус (46, 55). 

Въведен е метод за определяне на нуждата от достъп до лявото предсърдие при 
катетърната аблация на постеросептални и леви задни допълнителни проводни връзки. 
Методът се базира на анализа на най-ранната предсърдна електрограма от електродни 
двойки на коронарния синус в условията на ретроградно провеждане изключително по 
допълнителната проводна връзка. Установява се, че при 95% от допълнителните проводни 
връзки, успешно прекъснати чрез аблация след достъп от лявото предсърдие, 
нискочестотната компонента на електрограмата, произхождаща от лявото предсърдие, 
предхожда високочестотната компонентна, генерирана от мускулния ръкав на коронарния 
синус. Част от пациентите за това проучване са изследвани и проспективно, което 
допълнително увеличава научната му стойност (53). 

Определени са предсказващи фактори за успеха на катетърната аблация при типична 
АV нодална риентри тахикардия. В голяма група пациенти е установено, че бързата изява на 
акцелериран нодален ритъм и наличието на повече от 25 нодални съкращения, е 
комбинация от фактори с висока предсказваща стойност за успех при радиофреквентната 
катетърна аблация при АV нодалната риентри тахикардия. Установява се също, че след 
аблация се наблюдава скъсяване на ефективния рефрактерен период на бързия път при 
пациентите, при които се наблюдава скъсяване на синусовия цикъл, вероятно като резултат 
от промените във вегетативния тонус. 

Скъсяването на синусовия цикъл и ефективния рефрактерен период на бързия път не 
е предпоставка за постигане на непосредствен и дългосрочен процедурен успех (69, 80). 

Приноси с приложен и потвърдителен характер 

За пръв път в България са описани случаи на успешна катетърна аблация при 
фокална предсърдна тахикардия от дясна долна белодробна вена с използване на система за 
триизмерен мепинг и случаи на катетърна аблация на непрекъсната ектопична предсърдна 
тахикардия при дете с използване на транссептален достъп (57, 65). 
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Описан е и случай на транссептален достъп през лявата феморална вена при 
пациент с фокална предсърдна тахикардия (52), което представлява принос с практико-
приложно значение. 

За пръв път в България в ретроспективно проучване са сравнени процедурните 
параметри на аблацията при пациенти с левостранни допълнителни проводни връзки, при 
които са използвани различни достъпи за аблация – ретрограден трансаортен, транссептален 
или достъп през коронарния синус. Демонстрира се значимо по-кратко флуороскопско време 
при използване на транссептален достъп и незначими разлики по отношение на процедурно 
време, време на радиофреквентните апликации и процедурен успех. По този начин се 
утвърждава мястото на транссепталния достъп при катетърната аблация на допълнителни 
проводни връзки с левостранна локализация, което има голямо практико-приложно 
значение за ежедневната практика на електрофизиолога (72). 

Описани са два случая на особени сценарии при електрофизиологичното изследване 
и катетърна аблация, които имат значима стойност от дидактична гледна точка (45, 54). 

 
2.3 Изучаване на електрофизиологичните находки и резултати от катетърна 

аблация при предсърдно трептене. 
Приноси с оригинален характер 

Описват се различни механизми и кръгове на предсърдно трептене при пациенти 
след сърдечна хирургия при отворено сърце. Установен е най-честият субстрат при тази 
популация пациенти, който е предсърдното трептене, зависимо от кавотрикуспидалния 
истмус. Демонстрирана е нарастващата честота на атипично предсърдно трептене след 
извършването на по-екстензивна атриотомия с възможността за изява на деснопредсърдни 
инцизионни риентри кръгове при дясна атриотомия и зависимо от покрива на лявото 
предсърдие или перимитрално левопредсърдно трептене след левостранна атриотомия. 
Това е принос с научно-практическа стойност, който добавя допълнителни доказателства 
относно механизмите на предсърдно трептене при тези пациенти (41). 

В проспективно проучване се сравняват процедурните параметри и успеха от 
аблацията на кавотрикуспидалния истмус с и без използването на интракардиална 
ехокардиография за визуализация на анатомията на кавотрикуспидалния истмус.  Установява 
се по-кратко процедурно време, по-ниска рентгенова доза и по-малка кумулативна 
радиофреквентна енергия при използването на интракардиална ехокардиография (42). Това 
е оригинален принос със значим научно-приложен характер, който утвърждава мястото на 
интракардиалната ехокардиография в инвазивната електрофизиология, което е 
демонстрирано от автора и в други трудове (84). 

Приноси с потвърдителен характер 

Разглеждат се резултатите от катетърната аблация при лечението на типично 
предсърдно трептене по отношение на процедурен успех, изява на предсърдно мъждене 
преди и след аблацията и наличието на интрапроцедурни усложнения при една от първите 
описани в България групи пациенти (68, 90). Разгледани са и факторите за изява на 
предсърдно мъждене след аблация на кавотрикуспидалния истмус при пациенти с 
регистрирано типично предсърдно трептене (78)- приноси с научно-приложен характер. 

Описани са два случая с интересни сценарии при катетърна аблация на типично 
предсърдно трептене – с достъп до десните сърдечни кухини през горната празна вена и 
подход за аблация на кавотрикуспидалния истмус, при пациент след корекция на аномалия 
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на Ебщайн, при когото част от истмуса е бил разположен откъм вентрикуларната страна на 
имплантирана на трикуспидална позиция биологична клапна протеза (50). 

 
2.4 Изучаване на инфекциите при имплантируемите електронни устройства 

за контрол на сърдечния ритъм. 
Приноси с оригинален характер 

Създаден е консенсусен документ за профилактика и лечение на инфекциите, 
свързани с имплантируеми електронни устройства за контрол на сърдечния ритъм. Този 
документ въвежда основни принципи при профилактиката, диагностиката и лечението на 
тези състояния, като определя нови диагностични критерии (27-29). 

С голяма научно-практическа стойност е участието в проведено  проучване сред 
центрове от цял свят по отношение на клиничните практики за профилактика, диагностика и 
лечение на инфекциите на имплантируемите електронни устройства за контрол на 
сърдечния ритъм и придържането към съвременните ръководни правила. Резултатите 
демонстрират значими разлики в клиничните практики в глобален и регионален мащаб (32). 

 
2.5 Лечение на камерни тахиаритмии и превенцията на внезапната сърдечна 

смърт. 
Приноси с оригинален характер 

За пръв път в България е въведена методика за интраперикардна инсуфлация на 
въглероден диоксид след перфорация на клон на коронарния синус с последващ достъп до 
перикарда при пациенти с камерни тахиаритмии при структурни сърдечни заболявания. 
Пациентите, третирани с тази методика са включени в международен многоцентров 
регистър, демонстриращ репродуцируемостта и добрия профил на безопасност при този 
подход (21, 60). 

Участието на автора в голямо многоцентрово проспективно проучване относно 
клиничната ефективност на имплантируемите кардиовертер-дефибрилатори при първичната 
превенция на внезапната сърдечна смърт (23-26, 30, 34). Приносите от проучването са с 
висока научна стойност. 

Приноси с потвърдителен характер 

За пръв път в България се докладват резултати от катетърна аблация при 
идиопатична левокамерна септална тахикардия като се демонстрира отличния дългосрочен 
процедурен успех. Докладва се и едноцентров опит от катетърна аблация при пациенти с 
камерни тахиаритмии при структурно здраво сърце (61, 73, 77). 

Описани са случаи на особени клинични сценарии при камерни тахиаритмии при 
пациенти с и без значимо структурно сърдечно заболяване - бидирекционална камерна 
тахикардия при пациент с феохромоцитом, два случая на аритмогенна деснокамерна 
кардиомиопатия, единият от тях е първият за България случай на субстратно базирана 
катетърна аблация с използване на система за триизмерен мепинг. Описани са и два случая 
на камерна тахикардия тип bundle branch reentry при пациенти с имплантирани 
кардиовертер-дефибрилатори за превенция на внезапна сърдечна смърт (40, 44, 47, 51, 64). 

 
2.6 Разработване на консенсусни документи, изразяващи позиция на водещи 

организации. 
Кандидатът участва в създаването на консенсусен документ на European Heart 

Rhythm Association за поведение при аритмии при спешни състояния, свързани с остър 
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коронарен синдром и след реваскуларизация. Консенсусният документ дава насоки и 
алгоритми за поведение при тези състояния, като посочва препоръки за лечение при 
различните типове клинични сценарии. 

Кандидатът има участие и в разработването на документ, изразяващ позицията на 
Heart Failure Association, European Heart Rhythm Association и European Association of 
Cardiovascular Imaging, които са дъщерни организации на Европейското Дружество по 
Кардиология по отношение на приложението на сърдечна ресинхронизираща терапия. В 
документа се представят данни относно разпространението на този тип терапия и се дават 
насоки за промяна в основни дефиниции като тази за отговор на терапията. 

 
2.7 Разни 

Описват се резултатите от катетърна аблация при лечението на широк спектър 
аритмии в единичен център. Утвърждава се мястото на катетърната аблация като метод на 
лечение, свързан с висок непосредствен и дългосрочен процедурен успех. Демонстрира се, 
че резултатите, получени в единичен български център, са съпоставими с тези, публикувани 
в световната литература (81). 

В две обзорни статии се демонстрират принципите на катетърната аблация за 
лечение на ритъмните нарушения и мястото на системите за триизмерна картография на 
сърцето в практиката на електрофизиолога (67, 71). 

Кандидатът участва в авторския колектив на ръководство по кардиология с глава, 
посветена на основните принципи на електрофизиологичното изследване и катетърна 
аблация (6). 

Демонстрира се ролята на диссинхронията, индуцирана от деснокамерна апикална 
стимулация върху левокамерното ремоделиране при пациенти с продължителна 
деснокамерна стимулация в условията на АV блок. Установява се, че при някои пациенти с АV 
блок левокамерната диссинхрония се увеличава, което е предсказващ фактор на 
левокамерно ремоделиране (43). 

За пръв път в България се описва първоначален едноцентров опит с VDD стимулация 
при пациенти с АV блок. Утвърждава се ролята на този режим на стимулация като се 
демонстрира ниската честота на изява на незадоволителни параметри на предсърден 
сензинг (66). 

Демонстрира се еквивалентността на приложението на прийом на Валсалва и на 
бързата камерна стимулация с 5 до 8 стимула в условията на електрофизиологична 
процедура като симпатикомиметични стимули, обуславящи турбуленцията на артериалното 
налягане, маркер на барорефлексната чувствителност. Предлага се метод за неинвазивно 
изследване на барорефлексната чувствителност при пациенти с имплантирани електронни 
устройства за контрол на ритъма чрез приложение на краткотрайна бърза камерна 
стимулация (48). 

Разглеждат се механизмите, обуславящи възникването на вариабилност на 
сърдечната честота, както и параметрите за оценката ѝ на базата на продължителни ЕКГ 
записи. Посочва се мястото и клиничното значение на параметрите на вариабилността на 
сърдечната честота за оценка на сърдечно-съдовия риск (8). 

Направен е обзор на изявата на аритмии при пациенти с КОВИД-19 като са посочени 
механизмите на аритмогенезата и са разгледани отделните типове аритмии по отношение на 
терапевтичното поведение в условията на пандемия. Подробно е разгледана ролята на 
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антивирусните медикаменти като проаритмогенни фактори като са посочени практически 
насоки за превенция на изявата на проаритмия (59). 

 
3. Учебно-преподавателска и научно-организационна дейност 
От 2004 до 2008 г д-р Васил Трайков е научен сътрудник в Национална 

кардиологична болница, а от 2019 г е хоноруван преподавател към Софийския университет. 
Има студентска преподавателска дейност като хоноруван преподавател - дисциплина 
"Пропедевтика на вътрешните болести" за студенти по медицина, ІІІ курс от 01.10.2019 г до 
настоящия момент, общо по 30 часа годишно, според справка от СУ „Св. Климент Охридски”. 

Според справка от „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда“ ЕАД д-р Васил Трайков 
има за последните 5 години 4515 еквивалентни часа обучение на специализанти и курсисти 
по продължаващо обучение. 

Учебната натовареност на д-р Васил Трайков съответства на изискванията за учебна 
натовареност за заемане на академичната длъжност „доцент". 

 
4. Диагностична работа 
Професионални умения - д-р Васил Трайков има 19-годишен трудов стаж като лекар, 

от които почти през цялото време работи в областта на ритмологията и инвазивната терапия. 
В клиничната си практика въвежда най-модерните подходи в електрофизиологията и 
абалционните методики. От 2011 г. завежда отделение по Инвазивна електрофизиология. 

За разностранната му научна и професионална реализация от голямо значение е и 
владеенето на английски, немски и унгарски език. 

 
5. Членство в научни организации 
Д-р Васил Трайков е член на следните национални и международни научни 

организации: 
 Дружество на Кардиолозите в България 

 Съсловно Сдружение по Кардиостимулация и Електрофизиология в България 

 Унгарско Кардиологично Дружество 

 Европейско Кардиологично Дружество - FESC 

 Европейска Асоциация по Аритмии - FEHRA 

 
Според изискванията на НАЦИД за заемане на академичната длъжност „ДОЦЕНТ" д-

р Васил Трайков отговаря на повече от минималните изисквания. 
 
Въз основа на горепосочените данни за д-р Васил Трайков, той може да бъде 

характеризиран като: 
o изграден ритмолог и електрофизиолог, който има признати приноси в 

национален и международен мащаб, 
o изследовател, способен на самостоятелна творческа научна работа в областта 

на ритъмната патология, 
o ерудиран лекар с широк медицински периметър. 
 
В заключение, считам, че д-р Васил Трайков отговаря на изискванията на ЗРАСРБ и 

Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на 
академичната длъжност „доцент" и правилника на „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда“ 
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ЕАД. Предлагам на уважаемото научно жури да му бъде присъдена академичната длъжност 
„Доцент" в област на висшето образования 7. „Здравеопазване и спорт", професионално 
направление 7.1."Медицина" и научна специалност "Кардиология". 

 
.     Изготвил: 
26.07.2021 г 

 

      (проф. Борислав Георгиев, дм) 


