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Във връзка с откриването и провеждането на процедура за заемане на
академична длъжност „ПРОФЕСОР" в Медицински Университет - Варна,
обявен в Държавен вестник бр. 58/02.07.13г., в указания срок е подаден 1
комплект документи, съобразени с правилата и условията за провеждане на
конкурс, регламентирани в Правилник за развитието на академичния
състав в Медицински университет.
Доц. Ал. Хинев е Началник Урологична клиника към МБАЛ „Св.
Марина", гр. Варна. Той е роден на 02.06.1957г. Медицина завършва през
1984г. През 1990г. придобива специалност по „Урология". През 1984г.
започва работа като ординатор в Клиника по урология в Окръжна болница
- Варна. За периода 2001-2002г. е работил в
Медицински център
„Амрита", Абу Даби, ОАЕ. От 2004г. досега работи в МБАЛ „Св. Марина"
- Варна. Последователно печели конкурс за Началник Урологична клиника
(2006г.) и Началник III Хирургическа клиника /Урология и Съдова
хирургия/. От 2013г. досега е Национален консултант по Урология. През
1984г. печели конкурс за Научен сътрудник III степен към Урологична
клиника, като преминава през длъжностите Научен сътрудник II и I степен.
През 1996г. защитава дисертация на тема „Прогноза и метафилактика на
суперфициалните тумори на пикочния мехур". След конкурс през 2000г.
придобива научно звание „доцент".
Доц. Хинев има професионална квалификация по здравен мениджмънт
(2001г.). Придобива специалност по Онкология през 2005г. Преминава
редица специализации, а именно: 1990 Военномедицинска академия,
София (Nd:YAG лазерна терапия); 1994 Dept. Urology, Charite, Berlin,
Germany (Лапароскопска Урология); 1995 San Lorenzo de el Escorial, Spain
(Семинар върху доброкачествените и злокачествени заболявания на
простатата); 1996 St. Luke's Hospital, Valetta, Malta (Ендоурология); 1998
l'Universite Pierre et Marie Curie, Hopital Tenon, Service d'Urologie, Paris,
France; 1999 Dept Urology, Lund University, Lund, Sweden; 2001 Urology &
Nephrology Center, Mansoura, Egypt (Реконструктивна урология и бъбречна

трансплантация); 2001 Икономически Университет - Варна (Курс по
Здравен Мениджмънт); 2003-2004 Dept. Urology, Kanazawa University,
Kanazawa, Japan (Молекулярни механизми на костното метастазиране при
рак на простатата); 2007 Hopital Saint Louis, Service d'Urologie, Paris, France
(Бъбречна трансплантация); 2008 Inselspital, Department of Visceral Surgery,
Bern, Switzerland (Бъбречна трансплантация); 2009 Department of Urology,
Craiova, Romania (HIFU) 2010 ВМИ - гр. Плевен, България (Роботизирана
хирургия);
2010 Department
of Urology, Cluj-Napoca,
Romania
(Роботизирана хирургия); 2010 University College of London, London, United
Kingdom (MRI/TRUS-навигиран HIFU); 2011 Военномедицинска академия,
София (Лечение на ДПХ с Но-лазер /HoLEP/); 2011 Oxford University
Hospital, Oxfordq United Kingdom (Ендоурология); 2013 13th International
Urological Forum, London, United Kingdom (Реконструктивна хирургия);
2013 Women's Health Workshop, Rome, Italy (Реконструктивна хирургия на
тазовото дъно и женска инконтиненция).
ОЦЕНКА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС
ЗА ЗАЕМАНЕ Н А АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ „ПРОФЕСОР"
1.
Доц. Александър Хинев притежава образователна и научна степен
„доктор" - придобита 1996г. на тема «Прогноза и метафилактика на
суперфициалните
тумори
на
пикочния
мехур»
(Диплома
№
24590/27.02.1997г.)
2.
Доц. Александър Хинев заема длъжността доцент от 2000г.
(Свидетелство за научно звание №20254/07.08.2000г.)
3.
Доц.
Александър
Хинев
представя
хабилитационен
труд
„Хирургично лечение на простатния карцином", ISBN 978-954-400-868-0
4.
Доц. Александър Хинев представя хабилитационен труд, който не
повтаря представените за придобиване на образователната и научна степен
„доктор", научната степен „доктор на науките"
5.
Представя 216 публикации, които не включват представените за
заемане академичната длъжност „доцент";
6.
Научен ръководител е на четирима докторанти, - д-р Светослав
Дечев Дяков - отчислен без право на защита, д-р Иван Валериев
Бакърджиев - дата на защита 10.06.201 Зг (Заповед Р-11931/10.06.2013г. на
Ректора на МУ-Птовдив), д-р Деян Анакиевски, д-р Калин Петров Калчев.
Доц. Хинев е ръководител на дипломанта М. Илиева, защитила успешно
Дипломна работа за магистратура по управление на здравни грижи. Варна,
2008г.
ОЦЕНКА
НА
КОЛИЧЕСТВЕНИТЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
ПО
КРИТЕРИИТЕ
ЗА
ЗАЕМАНЕ
АКАДЕМИЧНА
ДЛЪЖНОСТ
„ПРОФЕСОР"

УЧЕБНО-ПРЕИОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
• Води практически упражнения и избрани лекции по урология със
студенти по медицина, стажант-лекари, специализанти по урология,
общопрактикуващи лекари и медицински сестри.
• Лектор е по урология, участие в семестриални и държавни изпити по
урология, участие в изпити за специализанти, участие в колоквиуми.
• Води лекции по урология в Мед. колеж Варна и лекции по
онкоурология в Тракийски Университет, гр. Одрин, Турция
• Участва в семестриални изпити в Мед. колеж Варна
• Участва в държавни изпити на студенти по медицина от МУ Варна
• Обучение и текущ контрол на студенти по медицина от 6-ти курс,
провеждащи стажа си по урология в клиниката
• Научен ръководител на дипломанти, докторанти и специализанти по
урология
• Провеждане на колоквиуми и текущ контрол на специализанти по
обща хирургия и урология
• Води чуждоезиково обучение - провеждане на лекции и семинари на
английски език на студенти по медицина от МУ Варна и от
партниращи академични институции от различни страни на Европа
• Участива в държавни комисии и изпити за придобиване на
специалност по урология
Доц. Хинев представя удостоверение за наличен преподавателски стаж от
28 г, 07 м и 03 дни.

НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
Научните разработки на доц. д-р А. Хинев, дм са свързани основно с
Онкоурология; Ендоурология /вкл. Лапароскопска урология/; Андрология;
Реконструктивна хирургия; Бъбречна трансплантация. Той представя за
рецензия 216 научни труда - (65 публикации и 151 научни съобщения),
които не включват представените за заемане академичната длъжност
„доцент";

Монографии (от които едната
хабилитационен труд)
Учебниции ръководства

-

2;

-14;

•
•
•
•
•

Статии, публикувани в
чуждестранни научни списания
Статии, публикувани в
български научни списания
Резюмета на доклади, публикувни
в чуждестранни научни издания
Резюмета на доклади,
публикувани в сборници
Доклади от научни форуми

Доц. Хинев представя и 7 научно-популярни
коментари в медиите.

-20;

-30;
-55;
-12;

-84;
статии, интервюта и

Научната значимост на трудовете на доц. д-А. Хинев, дм е оценена чрез
списък с цитирания, които са 135 на брой. Доц. Хинев е цитиран 6 пъти в
български източници и 129 пъти в в чуждестранни източници.
Научната активност на доц. д-р А Хинев, дм е оценена с личен импакт
фактор от IF 141.772 и общ импакт фактор на цитиранията IF 146.850
Доц. Хинев е носител на редица академични награди и отличия, а именно:
1983 "Хипократов" златен медал, Медицинска Академия, София
1984 Дипломиран като първенец на випуск '84
1981-1989 4 първи и 3 втори награди в научните сесии на МУ Варна
1990 Първа награда на Ш-я Педиатричен Симпозиум по Урология и
Нефрология, гр. Елена, България
1995 Национална награда на фирма MSD за млади учени, гр. Варна,
България
1996 Втора награда на XIV-я Българо-Баварски урологичен симпозиум, гр.
Аугсбург, Германия
2000 "Медик на годината '2000" - Национална годишна награда на в-к
"Forum Medicus"
2008 Награда за най-добра презентация в научната сесия по Нефрология и
Урология и Трета награда „Zondek" на XIX-та Европейска Студентска
конференция, гр. Берлин, Германия
2008 Трета награда „Richard Wolf' за най-добър постер, 4-ти EAU конгрес
за страните от Югоизточна Европа, гр. Тирана, Албания
2009 Втора награда „Karl Storz" за най-добър постер, 5-ти EAU конгрес за
страните от Югоизточна Европа, гр. Белград, Сърбия
2010 Награда „Варна" - Годишна награда на община Варна за заслуги в
провеждането на бъбречни трансплантации
2011 Номинация за "Лекар на годината '2011"; Удостоен с почетен знак на
Българския Лекарски Съюз.

V."

2013 Награда за най-добър постер, 5-ти Уронкологичен Зимен Конгрес, гр.
Скопие, Македония
Доц. Хинев е редовен член на Член на Българския Лекарски Съюз, Член на
Българското Урологично Дружество, Почетен член на Българската
Андрологична Асоциация, Почетен член на Българското Дружество по
Клетъчна Биология, Активен член на Европейската Асоциация по
Урология (EAU), Международен член на Американската Урологична
Асоциация (AUA), Кореспондиращ член на Международната Асоциация
по Урология (SIU)
Доц. Хинев е член на Редколегиите на следните списания от страната и
чужбина: сп. „Андрология" /България/; сп. „Уронет" /България/; сп.
„BAYU Media" /България/; сп. "Scripta Scientifica Medica" /България/; сп.
"Forum Nephrologicum" /България/; сп. "Асклепейон" /Русия/
Участва в 9 научни изследователски проекти, представени в съответното
приложение:
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ считам, че представените материали за конкурс
отговарят на Условията за заемане на академична длъжност
„ПРОФЕСОР" към Медицински Университет - Варна. Подробното
разглеждане и анализиране на представените доказателствени качествени и
количествени данни потвърждават дълбоката ангажираност и посветеност
на доц. д-р Александър Хинев, дм към съвремените проблеми на
урологията, както и усиленото търсене и предлагане на конкретни
решения, на базата на научно обосновани и подкрепени с клинични и
теоритични доказателства. Предлагам на почитаемите членове на
Научното жури да гласуват положително и да предложат на НС/АС и
Ректора на МУ-Варна доц. д-р Александър Хинев, дм да заеме
академичната длъжност „професор" по научна специалност „урология",
за нуждите на Катедра по Хирургически болести на Медицински
университет - варна и Клиника по урология - УМБАЛ „Св. Марина",
Варна

Гр. Варна
13.11.2013г.

Проф. д-р Красимир Ивар
/

