
С Т А Н О В И Щ Е 

от Проф. д-р Красимир Димитров Иванов, д.м.н . 
Ректор на Медицински университет "Проф. П. Стоянов" - Варна 

Относно: Обявен конкурс за заемане на Академична длъжност " Доцент", област висше об-
разование 7. " Здравеопазване и спорт" по професионалното направление " Медицина" и на-
учна специалност " Урология" за нуждите на Катедрата по " Хирургични болести", УНС " 
Урология", при Медицински университет - Варна и Клиника по урология към МБАЛ " Св. 
Марина" ЕАД - Варна 

Сведения за процедурата: 

Конкурсът за АД " Доцент" по урология е обявен в ДВ - бр. 95 от 25911.2016 г. 
С решение на ФС 31/23.01.2017 г. на МУ— Варна и Заповед на Ректора Р - 109- 64 от 
20.02.2017 г. съм определен за член на научното жури. 
За участие в конкурса са подадени документите само на един кандидат - д-р Деян Анакиев-
ски, д.м. 
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: 

Д-р Деян Анакиевски е роден на 06.10.1979 г., в гр. Делчево, Р. Македония. Завършва меди-
цина във МУ - Варна през 2004 г., като отличник на випуска от страна на чуждестранните 
студенти. 
Професионалната му кариера започва през 2004 година, като специализант по Обща хирур-
гия към МУ- Варна. 
От 2007 г. работи в МБАЛ " Света Марина" ЕАД - Варна. От 2008 до 2013 г., специализира 
урология в МУ- Варна. През 2013 г. е с призната специалност по урология. От 2012 до 2015 
г. е свободен докторант към Катедрата по " Хирургични болести" , УНС " Урология" при 
МУ- Варна. През 2015 г. е назначен за Асистент в МБАЛ " Света Марина" ЕАД - Варна. 
През 2015 г. успешно защитава и получава образователна и научна степен " доктор", на те-
ма „Оценка и валидиране на някои предоперативни и постоперативни прогностични 
модели при простатен карцином". 

Д-р Деян Анакиевски е член на: Българска медицинска асоциация, Българско урологично 
дружество, Български Лекарски Съюз, European association of Urology, International Young 
Urology Associaton, Българска Асоциация на Младите Уролози. 

Говори и владее комуникативно англииски, македноски, сърбохърватски, руски и полски 
език. 

Научна продукция и свръзани с нея приноси: 

Представената от д-р Деян Анакиевски академична справка на публикациите вклюва общо 
93 труда.: 



• Дисертационен труд - 1 
• Публикации в български списания и научни сборници - 21 
• Публикации в чуждестранни списания - 9 
• Участия с доклади на научни форуми в България - 28 
• Участия с доклади в научни форуми в чужбина - 34 

От реалните 30 публикации д-р Деян Анакиевски участва като първи автор в 12 статии(40%), 
като втори автор в 9 статии(27%), и като трети и пореден автор в 9 статии(27%). 
Резултатите от научно- изследователската дейност на кандидата са докладвани на престижни 
научни форуми в България и в чужбина. 

Цитираност: От направената академична справка на цитиранията в база данни Scopus и Web 
of Knoweldge и Google scholar са открити 34 цитирания. 

Импакт фактор: Общият импакт- фактор на д-р Д. Анакиевски, съгласно данните от Библи-
отеката при Му - Варна е 38,170. 

Представената от д-р Д. Анакиевски научна работа е напълно достатъчна по обем за учас-
тие в конкурса. В самата научна работа са обхванати теми от областта на онкологична и ми-
ниинвазивна урология, което е и основната дейност в клиниката в която работи кандидата. 
Със значим научен принос е научно изследователската дейност на д-р Д. Анакиевски пре-
димно в онкологичната и лапароскопската миниинвазивна урология, свръзана главно с лим-
фна дисекция и сентинелна лимфна биопсия. С практически принос и с оргинален характер 
са представени проучвания на предоперативни и следоперативни номограми при рак на 
простатната жлеза, както и развитието на лапароскопска и миниинвазивна урология в Бълга-
рия. 

Учебно- преподавателка дейност: 

Учебната натовареност на д-р Д. Анакиевски е представена за две последователни години: 
2015/2016 г.- обща учебна натовареност - 244 часа. 

Заключение: 

Представените материали по конкурса показват че, д-р Д. Анакиевски д.м, покриват и съот-
ветсват на законните изисквания и критерии на ЗРАСРБ , Правилника за приложението му, 
както и Правилника на МУ- Варна, ми дават достатъчно категорично основание да препоръ-
чам на Научното жури да гласува положително и да му бъде присъдена ^1Й1демичната 
длъжност "Доцент по урология" към МУ- Варна. 

Варна, 16.03.2017 г. С уважение: 
Проф. д-р КрасимЙрГДимитров Иванов, д.м.н. 


