
СТАНОВИЩЕ 

от 

Проф.д-р Красимир Димитров Иванов, д.м.н. 

Ректор на Медицински Университет 

„Проф.д-р Параскев Стоянов” - Варна 

 

Конкурсът е обявен в ДВ бр.94/14.11.2014г. за академичната длъжност 

„доцент” в областта на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, 

професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност 

„Онкология” за нуждите на Катедра „Пропедевтика на вътрешните болести” 

, Факултет „Медицина” при МУ-Варна. 

 

                           Кратки биографични данни 

 

Доктор Иван Щерев Донев, дм е роден на 05.06.1975 в гр. Варна. През 

1994г. завършва Езикова гимназия „Гео Милев” град Добрич с отличен 

успех. През 2000г. завършва Медицински университет Варна и започва 

работа в МБАЛ-Добрич в кардиологично отделение до 2005 година. През 

същата година спечелва конкурс за асистент в катедрата Пропедевтика на 

вътрешните болести УМБАЛ „Св. Марина” Варна. През 2007г. придобива 

специалност Вътрешни болести. През периода 2008-2011г. специализира  в 

Япония, където провежда проучване и защитава дисертационен труд на тема 

„Транзиторната PI3K инхибиция преодолява HGF-индуцираната 

резистентност към gefitinib  при Недребноклетъчен Белодробен Карцином с 

активиращи EGFR мутации”. През 2013г. след спечелен конкурс доктор 

Щерев  е избран за главен асистент.         

Владее отлично английски език и много добре немски. Доктор Щерев 

е член на БЛС и Съюза на учените в България. 



  

           Учебно-преподавателска и научна дейност 

 

Доктор Щерев осъществява значима и разнообразна учебно- 

преподавателска дейност. От 2005г. има сериозен опит в практическото 

обучение, както на български, така и на англоговорящи студенти. Освен 

това участва в цялостното преподаване на Катедрата по Пропедевтика на 

вътрешни болести  - изготвя учебни програми, изготвя тестове, участва в 

изпитни комисии от различен характер. Това  позволява неговото 

формиране като много добър специалист и преподавател.  

 Доктор Щерев участва в конкурса със следната научна продукция: 

1. Предоставя диплома за придобита ОНС „Доктор” по съответната 

специалност . 

2. Монографичен труд на тема „Таргетна и системна терапия при 

Белодробен карцином - от молекулярната биология до клиничните 

проучвания” изготвен съобразно нужните изисквания. 

3. Предоставя  общо 33 пълнотекстови публикации- 5 от тях  са 

равностойни на монографичен труд. 

4. Участия в международни и национални научни конгреси и 

симозиуми- Япония (постер презентации и лекция в Осака), Сащ 

(постер презентация) и Словения (резюмета). 

5. Глава от международен учебник - „Colorectal Cancer-Surgery, 

Diagnostics and Treatment” (съавтор). 

 

Особен интерес представляват 5  публикации в международни списания 

(с общ импакт фактор 20.9), които са равностойни на хабилитационен труд. 

3 от тях са многократно цитирани (над 100 пъти) в световната и  българска 

литература и отразяват нови подходи в патогенезата и лекарствената 

резистентност при таргетната  терапията на  злокачествените заболявания. 

Доктор Щерев е и съавтор на глава в международен учебник за лечение и 

диагностика на колоректлен карцином. Там са разгледани подробно 

съвременните аспекти на постоперативната химиотерапия.   



Освен предоставените публикации, равностойни на хабилитационния 

труд, доктор Щерев е предоставил и монография на тема „Таргетна и 

системна терапия при Белодробен карцином - от молекулярната биология 

до клиничните проучвания”, изготвена в нужния обем и изисквания. Тя 

обобщава, както предимствата и недостатъците на  старата добре изпитана 

химиотерапия, така и на новата модерна таргетна терапия в лечението на 

белодробния карцином. 

 

                               Заключение: 

 

Широкият спектър на научни интереси на доктор Иван Щерев Донев 

напълно отговаря на изискванията за придобиване на академична длъжност 

„доцент”, определени в правилника на развитие на академичния състав в 

Медицински университет „Проф. П. Стоянов”- Варна. Предвид безспорно 

високото ниво на компетентност на доктор Щерев, както на преподавател, 

така и на клиницист в областта на модерната онкология, предлагам на  

научното жури да гласува позитивно за избора му на академична длъжност 

„доцент”. 

 

 

 

гр. Варна                                                      Проф. д-р Красимир Иванов д.м.н. 

03.03.2015г                         /……………..……………../ 

 

 

 

 

 


