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До: Проф. д‐р Петър Генев, д.м. 

Председател на Научното жури 

Определено със Заповед Р‐109‐305/07.08.2020 г. 

на Ректора на Медицински Университет ‐ Варна 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

 
От:  проф.  д‐р  Антон  Божидаров  Тончев,  д.м.н.  –  ръководител  на 

катедрата  по  анатомия  и  клетъчна  биология,  Медицински  Унивеситет 

"Проф. Д‐р Параскев Стоянов" – 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 

(Протокол  №  26/13.07.2020)  и    Заповед  на  Ректора  на  Медицински 

Университет  ‐  Варна  (Р‐109‐305/07.08.2020  г).  съм  определен  за  член  на 

Научно жури за конкурса. С Протокол №1 от Заседание на Научното Хури 

съм  определен  да  представя  становище  избор  на  АД  „Доцент”  по 

специалност „Обща и клинична патология”.  
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Кандидат:  

Гл.  ас.  д‐р  Деян  Людмилов  Дженков,  д.м.,  административен  асистент  в 

Катедрата  по  обща  и  клинична  патология,  съдебна  медицина  и 

деонтология при МУ–Варна.  

 

І. Биографични данни и кариерен профил на кандидата  

Д‐р  Деян  Дженков  е  роден  през  1973  г.  През  1991г.  завършва 

Природо‐математическа  гимназия  в  град  Силистра,  в  клас  със  засилено 

обучение  по  биология.  Завършва  Медицина  през  1999  г.  (Тракийски 

университет, Стара Загора). След завършването си работи като ординатор 

в Oтделение по патоанатомия в МБАЛ „Силистра”.  

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. През 2008 година полага успешно изпит 

за  специалност  по  „Патологоанатомия  и  цитопатология“.  През  2016  г.  е 

зачислен  като  докторант  на  самостоятелна  подготовка  с  дисертационен 

труд  на  тема:  „Експресия  на  транскрипционен  фактор  ZBTB20  в  глиални 

тумори на централната нервна система”. Защитава успешно тази тема и и 

придобива  ОНС  „Доктор”  по  патологоанатомия  и  цитопатология  през 

2019г.  

 

II. Оценка на учебна и преподавателска дейност 

Д‐р  Дженков  заема  длъжността  административен  асистент  в 

Катедрата  по  обща  и  клинична  патология,  съдебна  медицина  и 

деонтология  при  МУ–Варна.  Владее  отлично  английски  език  (писмено  и 

говоримо). 
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Приложената  академична  справка  показва,  че  средната  годишна 

учебна  натовареност  (аудиторна  и  извънаудиторна)  на  д‐р  Дженков  

надвишава  необходимия  норматив  за  нехабилитирани  преподаватели  в 

МУ‐Варна.  Д‐р  Дженков  е  ангажиран  активно  и  пълноценно  с 

преподавателската  дейност  в  англоезичното  обучение  на  студенти  по 

медицина и дентална медицина. 

Д‐р  Дженков  има  24  години  трудов  стаж  като  патолог,  през  14  от 

които е преподавал в Катедрата по обща и  клинична патология,  съдебна 

медицина и деонтология в МУ – Варна.  

Горепосочените  факти  ми  дават  основание  да  заключа,  че 

кандидатът  протежава  необходимия  професионален  опит  и  лични 

качества за придобиване на АД „Доцент”. 

 

III. Оценка на научните трудове на кандидата  

 Основните  научни  интереси  на  д‐р  Дженков  са  в  областта  на 

невроонкологията  и  патологията  на  нервната  система  като  по‐широка 

тема. 

Деян  Дженков  участва  в  конкурса  с  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 ”. С 

този  труд  д‐р  Дженков  покрива  Kритерий  А  от  минималните 

изисквания за заемане на АД „Доцент“,  съгласно ЗРАСРБ и ПРАС на 

МУ‐Варна. 

 11  равностойни на монографичен труд публикации  ‐ публикувани в 

списания, които са реферирани в Scopus и Web of Science. Сумарната 

тежест на тези публикации надхвърля значително 100 точки, с което 
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се покрива Критерий В от минималните изисквания за заемане на АД 

„Доцент“, съгласно ЗРАСРБ и ПРАС на МУ‐Варна. 

 

 9  допълнителни публикации,  извън  горепосочените 11,  в  списания, 

които са реферирани и индексирани в Scopus и Web of Science 

 13 публикации в нереферирани списания с научно рецензиране  

Сумарно, тези публикации генерират тежест от над 200 точки, с което се 

покрива  Критерий  Г  от  минималните  изисквания  за  заемане  на  АД 

„Доцент“, съгласно ЗРАСРБ и ПРАС на МУ‐Варна. 

 

 3 публикации, извън задължителните, за покриване на минималните 

изисквания, които носят допълнителни точки към Критерий Г. 

  Д‐р Дженков  е  предоставил документация  за  общо 42  цитирания  с 

тежест  над  200  точки,  които  покриват  Критерий  Д  от  минималните 

изисквания  за  заемане  на  АД  „Доцент“,  съгласно  ЗРАСРБ  и  ПРАС  на МУ‐

Варна. 

 

IV. Обща оценка за съответствието на кандидата спрямо задължителните 

условия  и  задължителните  количествени  критерии  и  наукометрични 

показатели 

На  база  представената  справка–самооценка  за  изпълнение  на 

Националните минимални  наукометрични  показатели,  аз  заключавам,  че  

д‐р  Деян  Дженков  покрива  тези  критерии  и  в  пълнота  отговаря  на 

изискванията  за  заемане  на  академичната  длъжност  „Доцент“  според 

Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника на МУ‐Варна. 
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V. Заключение 

Ще гласувам положително за присъждането на АД „Доцент“ на д‐р 

Деян Людмилов Дженков, дм в конкурса 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. 

 

 

09.10.2020г.                                                                               
 
 

 
 
/проф. д‐р Антон Тончев, д.м.н./ 

 
 


