
 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

 

От проф. д-р Красимир Иванов, дмн 

Ректор на Медицински университет „Проф. д-р Параскев 

Стоянов“ – Варна 

 

По повод конкурс, обявен в ДВ бр. бр.72 от 18.09.2015 г. за академичната 

длъжност „Професор” в областта на висшето образование 7. „здравеопазване и спорт”, 

от професионално направление 7.1. „медицина” и научната специалност 

„Неврохирургия” за нуждите на Катедрата по Неврохирургия и УНГ болести към 

Медицинския факултет на МУ – Варна и Клиника по Неврохирургия към УМБАЛ „Св. 

Марина” ЕАД – Варна.  

 Със заповед заповед № Р-109-347 от 04.12.2015 г. на ректора на МУ – Варна съм 

избран за член на Научно жури. 

В конкурса участва единствен кандидат – доц. д-р Явор Петков Енчев, д.м.н. 

Изпълнява всички необходими изисквания за участие в конкурс за академична длъжност 

„професор“, изброени в Правилника за академично развитие на Медицински 

университет „Параскев Стоянов“ – Варна. 

 

Доц. Енчев е роден на 26.06.1975 г. Завършва с пълен отличен ПМГ „Св. Климент 

Охридски“ гр. Силистра. Завършва Медицински Университет – София с пълно отличие 

през 2000 година, след което придобива специалност по Неврохирургия през 2006 г.. 

Има 8 години лекарски стаж по специалността. През 2009 г. придобива и магистърска 

степен по „Здравен мениджмънт“ в МУ – Варна с отличен успех. Академичната кариера 

на кандидата започва с редовна доктурантура в Медицински университет – София през 

2004г., след което през 2012 г. я продължава в Медицински университет – Варна. Същата 

година след проведен конкурс заема академична длъжност „Доцент“. От 2012 г. е 

назначен на длъжност Началник Клиника по неврохирургия към УМБАЛ „Света 

Марина” ЕАД. През 2007 г.. след успешност защитена дисертация на тема “Приложение 



 

 

на невронавигацията в краниалната неврохирургия“ получава научно-образователна 

степен „доктор“. На 26.06.2015 г. доц. Енчев е защитава успешно дисертационен труд на 

тема „Предотвратими грешки и усложнения в неврохирургията“ и придобива научна 

степен „доктор на науките“.  

Активният му стремеж към усъвършенстване се наблюдава още през 

студентските години, като е участвал в редица кръжоци и преминал стажове в различни 

департаменти (кардиопулмолгия, кардиология, колоректална хирургия) във водещи 

международни центрове. Като лекар усъвършенства уменията си след 5 месечна 

специализация в Катедрата по неврохирургия на University of Helsinki, гр. Хелзинки, 

Финландия (2002 г.), 2 месечна специализация (DAAD scholarship) в Катедрата по 

неврохирургия на Philipps University- Марбург, Германия (2005 г.), 2 месечна 

специализация в the Division of Pediatric Neurosurgery, Department of Neurosurgery, Jikei 

University School of Medicine, Токио, Япония (2006 г.), посещава практически 

неврохирургични обучения. Участва в над 50 специализирани научни конференции в цял 

свят – България, Босна и Херцеговина, Бразилия, Великобритания, Германия, Гърция, 

Естония, Израел, Италия, Киргистан, Македония, Мароко, Румъния, САЩ, Тайван, 

Турция, Франция, Хърватска, Швеция, Южна Корея, Япония и др. Утвърждавайки се 

като професионалист е поканен лектор на над 10 международни научни роприятия. 

Прави впечатление будната му дейност като млад лекар, спечелвайки през 2004- 

Финансов грант от МУ- София за изследователски проект „Въведение на функционалния 

магнитен резонанс в краниалната безрамкова стереотаксия - преход от образно 

ръководена неврохирургия към функционална невронавигация” в конкурса „Млад 

изследовател 2004”. 

Рядко срещана отдаденост към професията и хуманизъм намират проява в 

доброволческата дейност на доц. Енчев през 2008 г. в в Катедрата по неврохирургия на 

University Hospital “Es Salud”- Арекипа, Перу и 2009 г. като доброволец обучаващ 

неврохирург в „Програма за специализация по неврохирургия в Етиопия” . 

 През 2014 г. доц. Енчев издава монографичен труд на тема „Безопасност на 

пациентите в неврохирургията”. Трудът е рецензиран от признати и ерудирани учени с 

национално значение в областите на неврохирургията. Разглежда проблемите на 

предотвратимите грешки и усложнения в неврохирургията по най-съвременен начин. 

Монографията допринася за обобщаването на резултатите от дългогодишните 

проучвания и собствен опит в тази област, което позволява да се оформи съвременен 

стандарт за поведение. 

Владее свободно английски, руски и испански. 



 

 

Член е на Българско Дружество по Неврохирургия, European Association of 

Neurosurgical Societies /EANS/, European Society for Pediatric Neurosurgery /ESPN/, 

International Society for Pediatric Neurosurgery /ISPN/, Southeast Europe Neurosurgical 

Society /SeENS.  

Представя 75 реални публикации в сборници и списания, 127 публикувания 

резюмета от национални и международни неврохирургични конгреси, едно съатворство 

в учебник и 2 дисертационни труда.  След придобиване на научно звание „Доцент”, 

кандидатът има публикувани общо 29 научни пълнотекстови публикации и 55 абстракти 

от доклади и постери, представени на международни и национални научни форуми. 

Тематичният обхват на научните му трудове е изключително широк, като 

обхваща следните теми: невроонкология, невронавигация, невроендоскопия, детска 

неврохирургия, спинална неврохирургия, съдови заболявания на цнс, интрацеребрални 

хематоми, хирургични усложнения, безопасност на пациентите в неврохирургията, 

епилепсия, инфекциозни заболявания на цнс, неврология, военна неврохирургия, 

палеоневрохирургия, лъчетерапия, невротравматология и други. 

Публикациите на Доц. д-р Я. Енчев, дмн имат 226 цитирания (автоцитиранията са 

изключени) (справката е изготвена от Библиотеката на МУ- Варна, Изх. 

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

Science, Scopus и Google Scholar),  а общият му Impact Factor (IF) е 66.077.  

Доц. Я. Енчев води лекции и упражнения на студенти от Факултет по медицина. 

Научен ръководител е на трима докторанти, двама от които са защитили успешно 

докторски дисертации за придобиване на ОНС „Доктор”. Член е на държавна изпитна 

комисия по Неврохирургия.  

Практическата дейност на доц. Енчев е високо оценена, извършва оперативни и 

консултантски дейности с много голям обем и много висока степен на сложност. За 

периода 09.2012 – 09.2015 г. има извършени 997 операции.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 

Научната активност на доц. д-р Явор Енчев, д.м.н. отговаря на изискванията за 

придобиване на академична длъжност „професор“, определени в правилника за 

развитието на академичния състав в Медицински университет„Проф. д-р П. Стоянов“ – 

Варна. Той е хирург с отлично развитие, доказан специалист на международно ниво. 

Наред с това се включва в научните изследвания и учебно-преподавателската дейност. 



 

 

Доц. Енчев притежава доказани организационни и административни качества, добър 

опит на хирург, демонстрира ерудиция в преподавателската и лечебната си  дейност.  

Считам, че доц. Явор Енчев, д.м. покрива академичните и наукометрични 

критерии за заемане на академичната длъжност „Професор“ при Медицински 

университет – Варна. 

 

 

гр. Варна     Проф д-р Красимир Иванов, дмн 

07.01.2016     /…………............................... / 


