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      До:  Председателя на Научното жури 

при Медицински университет – Варна 

съгласно Заповед на Ректора на МУ 

№ Р-109-64 от 20.02.2017 г. 

       

С Т А Н О В И Щ Е 

  

 Относно: Обявен конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”, в 

област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 

7.1. Медицина и научна специалност „Урология“ за нуждите на УНС Урология,  

Катедра по хирургически болести на Медицински факултет при М У – Варна.    

 

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

  Ръководител Катедра по хирургически болести, М У – Варна  

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

 

Сведения за процедурата: 

След решение на ФС на ФМ и Заповед на Ректора на Медицински университет – 

Варна конкурсът за АД „доцент“ по „Урология“ е обявен в ДВ – бр. 95 / 29.11.2017 г.  

След първото заседание на НЖ и решение на Председателя на НЖ съм 

определен да изготвя становище. 

 За участие в конкурса са подадени документите само на един кандидат –                    

д-р Деян Анакиевски, д.м.  

Получих от научния отдел и деканата на МФ 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 Медицински 

университет - Варна. 

Професионални данни на кандидата: 

Д-р Деян Анакиевски е роден на 06.10.1979 г.   

Завършва медицина във МУ – Варна през 2004 г.  

2004 - 2007 - специализация по хирургия към МУ - Варна. 

2008 - 2013 - специализация по урология в МУ – Варна. 

2013  - призната специалност по урология. 

2012 - 2015 - свободен докторант в УНС по Урология, МУ - Варна 

2015   - получава образователната и научна степен „доктор“ 

  

Д-р Деян Анакиевски е член на: 

 Българското урологично дружество. 

 БЛС, СУБ - Варна  

 European Association of Urology. 

 International Young Urology Association 

Д-р Анакиевски владее английски, руски, полски и сърбохърватски езици. 
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Оценка на количествените и качествените научни показатели: 

 

Наукометрични показатели: 

 Дисертационен труд       -   1 

 Публикации в български списания и научни сборници  - 21 

 Публикации в пълен обем на английски език   -   4 

 Участия с доклади на научни форуми в България  - 28 

 Участие с доклади в научни форуми в чужбина   - 34 

      т.е. общо  88  научни труда.  

 

Д-р Деян Анакиевски е защитил успешно дисертация за присъждане на ОНС 

„доктор“ на тема „Оценка и валидиране на някои предоперативни и 

постоперативни прогностични модели при простатен карцином” през 2015 год. 

 

От реалните 30 публикации: - първи/самостоятелен автор - 12  

     - втори автор    -   9  

     - трети и пореден   -   9  

 

  Научните му трудове са в областите на 5 основни направления:  

Простатния карцином 

Минимално-инвазивни /лапароскопски/ урологични интервенции  

Бъбречни тумори  

Социално значими урологични заболявания 

 

 

Резултатите от научно-изследователската дейност на кандидата са докладвани на  

престижни научни форуми в България (28) и в чужбина (34). 

 

Цитираност: 

 

Трудовете на д-р Анакиевски, съгласно предоставената справка от библиотеката 

на МУ – Варна, са цитирани от 34 автора. 

 

Impact Factor: 

 

Общият  IF на д-р Анакиевски, съгласно предоставената справка от 

библиотеката на МУ – Варна  е 38, 170 

 

Представената научна продукция е абсолютно достатъчна по обем и качество за 

участие в конкурса.  
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 Учебно-преподавателска дейност: 

 

Учебната натовареност на д-р Деян Анакиевски, съгласно представената справка 

от Учебен отдел на ФМ е :  

 2015/2016 - 244 ч. 

При норматив на МУ – Варна 220 часа;  

т.е. учебно-преподавателската му дейност е напълно достатъчна в контекста на 

участието му в настоящия конкурс.  

 

Д-р Деян Анакиевски има активно участие в научни и учебни съвети и оказва 

консултативна помощ на колеги от периферни лечебни заведения. 

 

 Заключение: 

 

Д-р Деян Анакиевски, д.м. е известен наш млад уролог, с натрупан опит в 

плановата и спешната урология. От научните му трудове се извеждат приноси на базата 

на проучен клиничен материал от диагностицирани и лекувани пациенти, въведени 

оперaтивни методики, разработени алгоритми за диагностика и  терапевтично 

поведение.  

Обучава специализанти по урология.  

Всички посочени факти от професионалната биография, научната продукция, 

диагностично-лечебната и учебно-преподавателска дейност на д-р Деян Анакиевски, 

д.м., изцяло съответстващи на законовите изисквания в ЗРАСРБ, Правилника за 

приложението му, както и Правилника на Медицински университет – Варна, ми дават 

достатъчно категорично основание да препоръчам на Научното жури да гласува 

положително и да му бъде присъдена Академичната длъжност „Доцент по урология” 

към Катедрата по хирургически болести на ФМ при М У - Варна. 

 

 

17.03.2017 г.      С уважение: 

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


