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     До:  Председателя на Научното жури 

при Медицински университет - Варна 

         

      

 

С Т А Н О В И Щ Е 

    

Относно: Обявен конкурс за заемане на Академична длъжност 

„професор“ , област висше образование 7. “Здравеопазване и спорт“ по 

професионалното направление 7.1. „Медицина“ и научна специалност 

„Неврохирургия“ за нуждите на Катедрата „Неврохирургия и УНГ болести“ 

при Mедицински университет – Варна и Клиниката по неврохирургия към 

УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна 

 

 от проф. д-р Росен  Евгениев  Маджов, д.м.н. 

 Ръководител Катедра хирургически болести, М У – Варна  

Началник Втора клиника по хирургия, УМБАЛ „Св. Марина” - Варна 

 

Сведения за процедурата: 

След решение на ФС/АС на МУ - Варна и Заповед на Ректора на МУ 

- Варна конкурсът за АД „професор“ по Неврохирургия е обявен в ДВ – 

бр. 72  от 18.09.2015 г.  

С решение на Председателя на НЖ и Заповед на Ректора на МУ-

Варна (№ РД-109-347 от 04.12.2015 г.) съм определен да изготвя 

становище. 

 За участие в конкурса са подадени документите само на един 

кандидат - доц. д-р Явор Петков Енчев, д.м.н.  
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Получих от отдел „Научна дейност и кариерно развитие“ при МУ - 

Варна всички материали, необходими за изготвяне на настоящото 

становище.  

Становището ми е съобразено със Закона за развитието на 

академичния състав в Р. България (ЗРАСРБ), Правилника за приложението 

му и Правилника на МУ - Варна. 

 

Професионални данни на кандидата: 

Доц. д-р Явор Петков Енчев е роден на 26.06.1975 г.   

Завършва медицина във МУ - София през 2000 г.  

2001/2011  - работи в Клиниката по неврохирургия УМБАЛ 

„Александровска“ и Клиниката по неврохирургия 

УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ – София. 

2006  - призната специалност по неврохирургия. 

2007   - получава образователната и научна степен „доктор“ 

2011  - началник на Клиниката по неврохирургия УМБАЛ „Св. 

Марина“ - Варна 

2012   - избран за доцент по неврохирургия към Катедра 

„Неврохирургия и УНГ болести“ при МУ - Варна. 

2015  - „доктор на медицинските науки“ 

Владее свободно английски, руски и испански. 

Д-р Явор Енчев има специализации в чужбина – Марбург - Германия, 

Хелзинки - Финландия, Токио – Япония. 

Доц. Явор Енчев е член на: 

- Българското дружество по неврохирургия;  

- European Association of Neurosurgical Societies /EANS/;  

- European Society for Pediatric Neurosurgery /ESPN/; 

- International Society for Pediatric Neurosurgery /ISPN/; 

- Southeast Europe Neurosurgical Society /SeENS/- Представител на 

България в Изпълнителния комитет; 
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Оценка на количествените и качествените научни показатели: 

Общи наукометрични показатели: 

 Дисертационен труд  ОНС „доктор“    -     1 

 Дисертационен труд  „доктор на науките“   -     1 

 Монографии, учебници, наръчници    -     2 

 Публикации в мед. списания и научни сборници  -   75 

 Участия с доклади на научни форуми    - 127 

               т.е. общо  206  

 

През 2007 г. доц. Явор Енчев защитава успешно дисертационен труд 

на тема „Приложение на невронавигацията в краниалната 

неврохирургия” (научен ръководител - Проф. Д-р В. Бусарски, дмн) и му е 

присъдена ОНС „доктор“ 

 

През 2015 г. доц. Явор Енчев защитава успешно Дисертационен труд на 

тема „Предотвратими грешки и усложнения в неврохирургията“ и му е 

присъдена научната степен „доктор на медицинските науки“.  

Дисертационния труд е рецензиран от признати и ерудирани учени с 

национално значение в областта на неврохирургията.   

 

От реалните  75 публикации доц. Енчев е както следва:  

- първи автор  - 30 (40,0%) 

 - втори автор  - 12 (16,0%) 

 - трети и пореден  - 33 (44,0%) 

Резултатите от научно-изследователската дейност на кандидата са 

докладвани на  престижни научни форуми. 
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Цитираност: 

Съгласно академичната справка изготвена от Библиотеката на МУ – 

Варна въз основа на прегледани de viso източници, предоставени от 

кандидата доц. Явор Енчев и на автоматизираната информация от чуждите 

база данни Web of Knowledge, Scopus  и Google Scholar са открити общо 

226 цитации. 

 

Импакт фактор: 

Общият импакт-фактор на доц. д-р Явор Енчев, съгласно 

предоставената справка от Библиотеката на МУ – Варна е  66, 077. 

 

Представената научна продукция е абсолютно достатъчна по обем за 

участие в конкурса (дори надвишава количествените критерии приети във 

МУ- Варна).  

 

Лечебно-диагностична дейност: 

Съгласно предоставената справка от Изпълнителния директор на 

УМБАЛ „Св. Марина“ доц. Явор П. Енчев извършва оперативни и 

консултантски дейности с много голям обем и много висока степен на 

сложност в ръководената от него Клиника по неврохирургия. 

 

Учебно-преподавателска дейност: 

Учебната натовареност на доц. Явор Енчев е представена за периода 

от 2012 до 2015 учебни години: 

 2012/2013  - аудиторна заетост  -   100 часа 

 2013/2014  - аудиторна заетост  -   119 часа 

 2014/2015 - аудиторна заетост  -   108 часа 
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т.е. за последните 3 г. учебната му натовареност възлиза на 327 

учебни часа и е напълно достатъчна в контекста на участието му в 

настоящия конкурс.  

Доц. Явор Енчев изнася лекции и води семинари и упражнения със 

студенти медици, студенти дентална медицина и докторанти.  Освен това 

обучава специализанти, разработва учебни планове и програми. Участва в 

академични, научни и учебни съвети, оказва методична помощ като 

консултант на периферни лечебни заведения. 

Доц. Явор Енчев е научен ръководител на трима докторанти от които 

двама успешно са защитили и им е присъдена ОНС „доктор“ 

Участвал е в състава на Научни журита за присъждане на ОНС 

„доктор“ и АД – „доцент“ по неврохирургия. 

 

 Заключение: 

Всички посочени факти от професионалната биография, научната 

продукция, диагностично-лечебната и учебно-преподавателска дейност на 

доц. д-р Явор Петков Енчев, д.м.н., изцяло съответстващи на законовите 

изисквания в ЗРАСРБ, Правилника за приложението му, както и 

Правилника на МУ – Варна, ми дават достатъчно категорично основание 

да препоръчам на Научното жури да гласува положително и да му бъде 

присъдена Академичната длъжност „Професор по неврохирургия” към 

МУ – Варна. 

 

29.12.2015 г.      С уважение: 

гр. Варна       проф. д-р Р. Маджов, д.м.н. 


