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СТАНОВИЩЕ 

 

  от  професор д-р Петър Иванов Генев, дм, ръководител Катедра 

по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология  

при Медицински университет Варна, 

 

Относно: Процедура за заемане на академичната длъжност „доцент”    

в област на висше образование 7. Образование и спорт, професионално 

направление 7.1 Медицина  и научна специалност ”Обща и клинична 

патология”.  

На заседание на Факултетния съвет на Факултета по медицина и  

Заповед на Ректора на МУ- Варна (Р-109-305/07.08.2020 г). съм определен 

за член на Научно жури за конкурса. С Протокол №1 съм определен за 

председател на журито и да представя становище относно предоставената 

документация. Необходимите за участие в конкурса документи е 

предоставил само един кандидат - д-р Деян Людмилов Дженков, д.м., в 

момента административен асистент в Катедрата по обща и клинична 

патология, съдебна медицина и деонтология при МУ–Варна.  

 

І. Биографични данни и кариерно развитие на кандидата: 

Д-р Деян Дженков е роден на 31.03.1973 г.  в гр. Добрич. Завършва 

Природо-математическа гимназия „Свети Климент Охридски“ - Силистра 

в профилирана паралелка с биология (1987-1991). През 1999 г. завършва 

магистърска степен, специалност Медицина в Тракийски университет, 

Медицински факултет, гр. Стара Загора. В периода 10.12.1999-20.03.2006 

работи като ординатор в Oтделение по патоанатомия в МБАЛ „Силистра”.  



2 

 

От 2006 г. след конкурс е избран за редовен асистент към Катедра по 

обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология към 

Медицински университет - Варна, Има призната специалност 

„Патологоанатомия и цитопатология“  от 18 февруари, 2008 г. По време на 

пребиваването му в Катедрата, д-р Дженков оформя научни интереси, 

предимно в областта на патологията на нервната система и биологичното 

поведение на туморите. От 2016 г. е зачислен като докторант на 

самостоятелна подготовка и разработва дисертационен труд на тема: 

„Експресия на транскрипционен фактор ZBTB20 в глиални тумори на 

централната нервна система”, който успешно защитава през 2019 г. и 

придобива образователна и научна степен «Доктор» по научната 

специалност: Патологоанатомия и цитопатология (диплома № 340 от 

23.05.2019 г. МУ-Варна) 

Д-р Дженков има повече от 20 години трудов стаж като патолог, от 

които 14 са свързани с преподаване - само в Катедрата по обща и клинична 

патология, съдебна медицина и деонтология в МУ – Варна. 

 През годините д-р Дженков е положил сериозни усилия за 

повишаване на квалификацията си в диагностичната патология – редовно е 

посещавал курсове, диагностични семинари и други форми на 

следдипломно обучение на различна тематика в страната и в чужбина. 

 В момента д-р Дженков заема длъжността административен асистент 

в Катедрата по обща и клинична патология, съдебна медицина и 

деонтология при МУ–Варна.  

  

ІІ. Наукометрични данни 

     Д-р Деян Дженков е представил за оценка общо 37 пълнотекстови 

публикации на български или английски език, разпределени както следва: 

• дисертационен труд на тема: „Експресия на транскрипционен фактор 

ZBTB20 в глиални тумори на централната нервна система ” 



3 

 

• 11 публикации, равностойни на монографичен труд, реферирани и 

индексирани в Scopus и Web of Science 

• 9 публикации в реферирани  и индексирани в същите база данни 

• 13 публикации в нереферирани списания с научно рецензиране  

• 3 публикации, извън задължителните за покриване на минималните 

изисквания  

 Основните научни постижения в дисертационния труд са свързани с 

опита за изясняване на биологичното поведение на мултиформения 

глиобластом и по-конкретно с ролята на  транскрипционния фактор 

ZBTB20 в това отношение. Определена е локализацията на 

имунохистохимичната експресия на ZBTB20 върху биопсични материали 

от глиоми с различна степен на диференциация. Получените резултати 

установяват нови факти и обогатяват съществуващи знания за патогенезата 

на глиалните тумори. Това дава възможност глиалните тумори да се 

стратифицират допълнително за по-добра оценка на прогнозата 

терапевтичните възможности.  

 Успешната защита на дисертационния труд е свидетелство, че 

Kритерий А от минималните изисквания за заемане на академичната 

длъжност „доцент“, съгласно ЗРАСРБ е изпълнен. 

 Д-р Дженков представя 11 публикации, равностойни на 

монографичен труд, като част от тях са продължение на тематиката на 

дисертационния труд. В няколко работи са разгледани различни аспекти в 

биопсичната диагностика на глиобластомите: значението на CK АЕ1/АЕ3, 

EMA и Ki-67; предложен е диагностичен алгоритъм; морфологични, 

генетични и епигенетични данни са проследени в исторически план. 

Останалите публикации в тази група са казуистики.  

 Сумарната тежест на тези публикации е над 163 точки (при изискуем 

минимум от 100 точки), с което се покрива Критерий В от минималните 

изисквания за заемане на академичната длъжност „доцент“. 
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Д-р Дженков е представил списък на 9 публикации в пълен текст, 

реферирани и индексирани в световни база данни (SCOPUS и WEB of 

Scienc 

es). Според Академичната справка от Библиотеката на МУ – Варна на тези 

изисквания отговарят 10 публикации. Мнозинството от тях са описания на 

случаи, отново предимно в сферата на невропатологията. Особен интерес 

представлява статията за приноса на Ханс Йоаким Шерер в определянето 

на някои от ритмичните структури в хистологичната картина на 

мултиформените глиобластоми. Въпреки че акцентът е върху 

историческия план, детайлното описание на находките е определено 

съвременно. 

 Към Критерий Г, д-р Дженков е посочил още 13 публикации, 

отпечатани в пълен текст в неферирани списания. Освен невропатологията, 

тези публикации обхващат и други сфери на онкопатологията, както и 

проблематика. свързана с преподаването на патология.  

 Прави впечатление, че публикации 3с и 11с са отпечатани в Cureus, 

списание което се реферира и е индексирано в световните бази данни. Това 

е без особено значение, понеже в Критерий Г двете групи се отчитат общо 

и сборът точки е приблизително 210 (Академична справка от 

Библиотеката) - над минималните изисквания за заемане на академичната 

длъжност „доцент“, (200 точки), с което критерий Г е изпълнен. 

 Извън минималните изисквания, д-р Дженков представя други три 

статии в пълен текст, две от които отпечатани в реферирани списания 

(Cureus, Glioma) и съответно биха могли да се отчетат към Критерий Г. 

 

Д-р Дженков е предоставил документация, потвърждаваща общо 42 

цитирания: 2 - в монографии; 34 в реферирани научни издания и 6 - в 

нереферирани списания. Тези данни също са много над минималните 
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наукометрични изисквания за академичната длъжност „доцент“ и покриват 

критерий Д. 

 

Лични впечатления за кандидата 

Познавам д-р Дженков от около 15 години, от времето, когато 

започна специализация по патология в УМБАЛ  Света Марина“ – Варна. 

Свидетел съм на първите му стъпки, както в диагностичната патология, 

така и в научната дейност. Като специализант той се представи много 

добре и прояви делови качества – любознателност, изпълнителност, 

способност за работа в колектив, прецизност и отговорност в ежедневната 

диагностика, които продължава да усъвършенства, вече като асистент и 

специалист.  

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представената документация отговаря на нормативните документи 

на МУ-Варна. Научната продукция на кандидата съответства на 

изискуемите критерии.  

Кандидатът притежава необходимите теоретични познания, 

професионални умения и концептуално виждане да генерира научна идея, 

да събере екип, който да намери верния начин за осъществяването и, а 

също така и да извлече полезни за диагностичната практика изводи, т.е. 

всички необходими качества за провеждане на самостоятелни научни 

проучвания и ръководство на докторанти. Освен това, кандидатът има  

необходимия стаж и педагогически опит, за да посрещне новите 

предизвикателства на хабилитацията.  

 

Приемам справката за научни приноси без забележки. Оценявам 

високо личните и професионални качества на кандидата, както и неговите 
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възможности за кариерно развитие и убедено представям позитивно 

становище.  

На тези основания ми е особено приятно да изпълня задълженията си 

на председател на Научното жури и да гласувам позитивно на д-р Деян 

Дженков да бъде присъдена академичната длъжност „ДОЦЕНТ” по  

професионалнo направление 7.1. Медицина (Обща и клинична патология) 

за нуждите на Катедрата по Обща и клинична патология, съдебна 

медицина и деонтология към Медицински факултет на МУ – Варна. 

 

07.10.2020                                                                                 

                                                                                     /проф. П.Генев/ 

 


