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РЕЦЕНЗИЯ 

 

За конкурс за заемане на академична длъжност „Професор” по научна 

специалност „Неврохирургия“, професионално направление 7.1. 

„Медицина” в област на висше образование 7. „ Здравеопазване и спорт“ 

за нуждите на Катедра “Неврохирургия и УНГ болести” и УНС 

“Неврохирургия” към факултет “Медицина” при МУ – Варна и Клиниката 

по неврохирургия към МБАЛ “Света Марина” – ЕАД, гр. Варна.  

 

Конкурсът е съгласно заповед Р–109–347 от 04. 12. 2015г.  

на Ректора на МУ “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна  

и е обявен в ДВ бр. 72/18.09.2015г. 

 

Кандидат по обявения конкурс:  

Доц. д-р Явор Петков Енчев, дмн, началник на Клиника по неврохирургия 

на УМБАЛ „Света Марина“ гр. Варна.  

 

 

Рецензент:  

Проф. д-р  Николай Стефанов Габровски, дмн, началник на 

Неврохирургичен комплекс и началник на Клиника по Неврохирургия  на 

УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов”.  Национален консултант по Неврохирургия към 

МЗ. 

 

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

медицина през 2000г. в Медицинска академия – София с пълен отличен. 

За периода 2000-2011г. работи като лекар в Клиника по неврохирургия, 

УМБАЛ „Александровска” – София, впоследствие – Клиника по 
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неврохирургия, УМБАЛ „Св. Ив. Рилски” – София. След март 2011г. е 

избран за Началник на Клиника по неврохирургия на УМБАЛ „Св. Марина”, 

гр. Варна, където работи и до днес. 

Доц. д-р Явор Енчев придобива специалност „Неврохирургия“ през 

2006г. 

През 2007г. защитава дисертация на тема: „Приложение на 

невронавигацията в краниалната неврохирургия” за присъждане на 

образователна и научна степен „Доктор“. 

През юли 2012г. е избран за “Доцент” по неврохирургия към Катедра 

“Неврохирургия и УНГ болести” при МУ – Варна.  

През 2014г. доц. д-р Енчев публикува монографичен труд: 

„Безопасност на пациентите в неврохирургията”. 

През 2015г. защитава дисертация на тема: „Предотвратими грешки 

и усложнения в неврохирургията” за придобиване на образователна и 

научна степен „Доктор на медицинските науки“.  

Доц. д-р Явор Енчев е специализирал многократно във водещи 

европейски и световни неврохирургични центрове, под ръководството на 

изявени специалисти, лидери в своите области: петмесечна 

специализация в Катедрата по неврохирургия на Университета на 

Хелзинки, гр. Хелзинки, Финландия, под ръководството на Проф. Ю. 

Хернесниеми; двумесечна специализация в Катедрата по неврохирургия 

на Philipps University, Марбург, Германия, под ръководството на Проф. Х. 

Берталанфи; двумесечна специализация в отделението по детска 

неврохирургия, Клиника по неврохирургия, Jikei University School of 

Medicine, Токио, Япония, под ръководството на Проф. Ш. Ой. 

Доц. д-р Явор Енчев е член на множество научни организации. Член 

е на редакционните колегии на значими неврохирургични издания. Активен 
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участник в десетки научни форуми и организатор на някои от тях. Владее 

и ползва свободно 3 чужди езика.  

Доц. д-р Явор Енчев е бил научен ръководител на трима 

докторанти, двама от които вече са защитили научна и образователна 

степен “Доктор”.  

В конкурса доц. д-р Енчев се явява с 2 дисертационни труда, 1 

монографичен труд, 75 реални научни публикации в български и чужди 

периодични издания отпечатани в пълен размер, 127 публикувани 

резюмета на научните доклади и представяния, автор е на 1 глава в 

учебник и има 12 публикувани рецензии. 

Научните трудове на доц. д-р Енчев  са с 226 цитирания, според 

изготвена от Библиотеката на МУ-Варна справката с изх. 

№1747/4.11.2015г., въз основа автоматизираната информация от базите 

данни Web of Science, Scopus и Google Scholar и при изключване на 

автоцитиранията. 

Общият импакт фактор на научните трудове е 66.077, според 

изготвена от Библиотеката на МУ – Варна справката с изх. 

№1746/4.11.2015г. 

Тематичната характеристика е както следва: 

- Дисертационни трудове –  2 броя. 

- Невроонкология –  88  броя. 

- Невронавигация – 29 броя. 

- Невроендоскопия – 22 броя. 

- Спинална хирургия – 25 броя. 

- Детска неврохирургия – 43 броя. 

- Други теми – 6 броя. 

- Съдови заболявания на ЦНС – 31 броя. 

- Интрацеребрални хематоми – 12 броя. 
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- Хирургични усложнения – 15 броя. 

- Безопасност на пациентите в неврохирургията – 22 броя. 

- Епилепсия – 4 броя. 

- Инфекциозни заболявания на ЦНС – 4 броя. 

- Неврология – 4 броя. 

- Военна неврохирургия – 1 броя. 

- Палеоневрохирургия – 1 броя. 

- Лъчетерапия – 3 броя. 

- Невротравматология – 3 броя. 

- Други – 9 броя. 

Някои от трудовете са класифицирани в повече от един от 

разделите. 

 

Дисертационен труд за придобиване на образователна и научна 

степен „Доктор” на доц. д-р Енчев е на тема: „Приложение на 

невронавигацията в краниалната неврохирургия”. Темата е от особено 

значение за неврохирургичната практика и дискутира развитието на една 

авангардна технологична иновация, позволила много по-прецизна 

ориентация на неврохирурга в интракраниалните структури. Създаването 

на тридименсионален модел на нервните, костните и съдови структури и 

използването на тези, базирани на предоперативни изследвания данни за 

ръководене на хирурга по време на интервенцията стана реалност през 

последните 2 десетилетия. Миниатюризирането на компютърните 

системи, увеличаването на изчислителната мощ, подобряването на 

образната диагностика и напредъкът в софтуерното моделиране, 

позволиха създаване на бързи, удобни и надеждни системи за 

невронавигация, приложими в ежедневната хирургична дейност. Именно 

на този процес и на ролята на системите за невронавигация в 
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съвременната неврохирургия е посветен дисертационния труд на доц. д-р 

Енчев – едно безспорно съвременно и стойностно проучване, част от което 

е намерило място като публикация в най-престижните неврохирургични 

периодични издания.  

Другия дисертационен труд на доц. д-р Енчев, за придобиване на 

научна и образователна степен „Доктор на науките” от 2015г. е на тема: 

„Предотвратими грешки и усложнения в неврохирургията”. Авторът на 

дисертационния труд е подходил нестандартно като е избрал тема, която 

не е свързана с изучаване на конкретна нозологична единица, а е в 

областта на управление и организация на процесите в неврохирургията. 

Намирам това за похвално. Търсенето на системни проблеми и 

дефинирането на методите за тяхното преодоляване, особено по един 

толкова достъпен и лесно възпроизводим начин – чрез чеклисти, е едно от 

съществените предимства и принос на дисертационния труд. 

Дисертацията отразява една упорита работа по особено важен за 

съвременната неврохирургия проблем – предотвратяването на някои 

грешки и усложнения. Темата е разгледана задълбочено, а направените 

изводи имат пряко отражение в ежедневната неврохирургична клиничната 

практика. 

Тематичния анализ на научната продукция на доц. д-р Енчев 

показва, че най-голяма е неговата активност в областта на 

невроонкологията. Наред с проучванията за метастази с различни 

локализации, сфеноорбиталните менингиоми и лимфомите, както типично 

клинични научни изследвания, са осъществени и проучвания с 

фундаментален характер като проучването при болни с глиоми на 

плазмените нива на два ангиогенни фактора - Vascular Endothelial Growth 

Factor (VEGF) и Basic Fibroblast Growth Factor (bFGF), както и 

определянето на ликворните нива на VEGF. Подобен подход съчетаващ 
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опита от клиничната практика с резултатите от фундаменталните 

проучвания е ключов за по-доброто ни разбиране за процесите на 

онкогенезата, а от там и за по-добрите ни възможности за прогнозиране 

на хода на заболяването. Това отразява най-актуалните виждания в 

научната област което заслужава адмирации. 

Впечатление правят някои редки невроонкологични случаи като 

представянето на нов случай (15-ти в литературата) на радиационно 

индуцираните глиоми последващи радиотерапия на краниофарингиоми, 

проучването на орбиталните лимфоми и други.  

Невроонкологичните проблеми са анализирани и през особено 

съществената за съвременната неврохирургия тема за динамиката в 

качеството на живот на пациентите – подход, който значително промени 

разбирането ни за успех от проведеното лечение.  

Интерес представлява първата по рода си публикация на 

интракраниални липоми верифицирани посредством PET-CT.  

Международен приносен характер има фундаменталното 

проучване на ролята на човешкия JC вирус като канцерогенен или ко-

канцерогенен фактор в комплексния процес на глиална туморна индукция 

и развитие. 

Другата област на значителна научна активност на доц. д-р Енчев е 

детска неврохирургия. Според мен дейността в тази област трябва да се 

разглежда едновременно с приносите в изучаването на невронавигацията 

и невровендоскопията. Именно съчетаването на различните методи и 

техники е основание за приносния характер на част от съобщенията - 

докладвана е изолирана невронавигирана невроендоскопска 

фораменопластика на форамена на Monro и са анализирани предимствата 

й и други.  Значителен интерес представлява и интернационалното 

пилотно анкетно проучване на невронавигираната невроендоскопия, 
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според което невронавигацията разширява обхвата на 

невроендоскопските интервенции. Използвания метод е съвременен и 

интересен, а направените изводи са с международен приносен характер. 

С международен приносен характер е проучването на 

приложението на 3D ултразвук-базирана невронавигация в хирургията на 

гръбначномозъчни тумори особено за групата на екстрамедуларните 

процеси, където информативността на метода е значителна. 

С приносен характер за международната литература е 

историческия синтез на развитието на невроендоскопията, както и 

историческия анализ за невронавигацията, намерили високо 

международно признание и публикувани във водещи списания.  

Именно съчетаването на тези съвременни техники  при лечение на 

различна спинална, съдова и друга неврохирургична патология е в 

основата на повечето съобщения и приноси в научната дейност на доц. д-

р Енчев. Резултатите са: разширяване на хирургичните индикации, 

намаляване на хирургичния риск и ятрогенната увреда, подобряване на 

крайния резултат.  

Макар и с по-малък обем, трябва да се споменат научните 

резултати и в области като невротравматологията, функционалната 

неврохирургия и инфекциозните заболявания на ЦНС, които включват 

целия спектър на съвременната неврохирургия. Наличието на подобни 

съобщения показва широките научни интереси на доц. д-р Енчев и 

демонстрира натрупването на опит и познание във всяка от важните 

области на неврохирургията.  

Трябва да се спомене и успеха на научния труд посветен на 

развитието на военната неврохирургия и прехода към съвременните 

системи за военна сигурност и взаимопомощ.  

 



8 

 

В заключение мога да заявя, че въз основа на предоставената 

документация и гореизложеното, доц. д-р Явор Енчев отговаря на 

заложените в Закон за развитието на академичния състав в Република 

България и в правилника на МУ-Варна критерии за заемане на 

академичната длъжност „Професор”. Извън наукометричните параметри, 

които са повече от убедителни, личното ми мнение, основано на научната 

продукция и приноси, дългогодишните усилия, международните изяви  и 

професионалните качества на доц. д-р Енчев е, че той е напълно 

подходящ за тази длъжност.  

Това дава основание за моя положителен вот за избора на доц. 

д-р Явор Енчев за заемане на академична длъжност „Професор” по 

научна специалност „Неврохирургия“ за нуждите на Катедра 

“Неврохирургия и УНГ болести” и УНС “Неврохирургия” към факултет 

“Медицина” при МУ – Варна и Клиниката по неврохирургия към МБАЛ 

“Света Марина” – ЕАД, гр. Варна. 

 

 

04. 01. 2016г.  

София                                 

............................................... 

         проф. д-р Н. Габровски, дмн  

 


