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Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по 

научната специалност „Урология“ в катедра „Сестрински хирургични 

грижи“ на факултет „Здравни грижи“, МУ Плевен за нуждите на 

Клиника по урология на УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен. Конкурсът 

е обнародван в Държавен вестник бр. 110/29.12.2020 год.  

Единствен кандидат – Д-р Владислав Росенов Дунев, д.м. 

 

Владислав Росенов Дунев е роден на 02.05.1977 г. в гр. Пловдив. Д-р 

Владислав Дунев завършва медицина в Медицински университет- Плевен 

през 2002 г. През 2002 работи като лекар в СМП в гр. Горна Оряховица. От 

2003 до 2008 г. специализира урология в Клиника по урология, УМБАЛ „Д-р 

Георги Странски“ ЕАД, гр. Плевен. От 2003 до 2019 г. работи като лекар 

ординатор, докторант, хоноруван асистент и по-късно асистент и гл. асистент 

в Клиника по урология, УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД, гр. Плевен. 

През 2008 година придобива специалност по урология. От 2014 г е асистент 

по урология към Медицински университет, Плевен, а от 2018 -главен 

асистент.. През 2020 година  започва работа в УМБАЛ „Света Марина“ - 

Плевен като лекар в отделението по урология. През 2014 г. защитава 

дисертация на тема „Парафином на мъжките гениталии–оперативно лечение 



и резултати“ и с това придобива ОНС “Доктор” по научна специалност 

“Урология”.  

През 2017 г. придобива квалификация по „Здравен Мениджмънт“ към 

Технически университет, Габрово.  

Следдипломната му квалификация включва редица курсове както в България 

така и в чужбина. Член е на Български лекарски съюз, Българска урологична 

асоциация, European Association of Urology. Владее писмено и говоримо 

английски, немски и руски език и притежава компютърна грамотност. 

Д-р Дунев участва в конкурса  с  54 пълно текстови публикации в списания, 

като е самостоятелен или водещ автор в 15 от тях.  18 от тях са публикувани 

в списания, реферирани и индексирани в Scopus и Web of Science, а 36 са в не 

реферирани списания. Останалите 60 публикации са резюмета на доклади от 

национални и международни конференции и конгреси (17 в международни и 

43 в България). Научните трудове на Д-р Дунев са цитирани 29 пъти, като 23  

са в български и 6 в чужди публикации. Общият импакт фактор на Д-р Дунев  

е   48,319. Д-р Дунев участва в един научен проект на МУ-Плевен. 

Преподавателската дейност на Д-р Владислав Дунев е със средна 

натовареност 196 часа годишно  (общо 589 часа за последните три години).  

Изнася лекции пред студенти по медицина българо- и англоезично обучение. 

Участва в разработването на учебната програма и лекционния курс на 

студентите във факултет „Медицина“. Взема участие в провеждането на 

изпити и упражнения по урология. Организира и провежда  практически 

курсове. 

Научните трудове на кандидата могат да бъдат групирани в седем основни 

направления:  

1.  Парафином на мъжките гениталии 

2. Преждевременна еякулация 

3. Деривация на урината при авансирали злокачествени заболявания на 

женските гениталии  

4.  Редки клинични случаи 

5.  Радикална простатектомия и еректилна дисфункция 



6. Oперативно лечение при карцином на простатната жлеза 

7. Други мултидисциплинарни проучвания 

Като най-важни приноси от научната дейност на Д-р Владислав Дунев, д.м. 

могат да бъдат определени изследванията на парафинома ма мъжките 

гениталии, епидемиологичните данни, иновативните разработки за 

чувствителността на пениса към различни стимули връзката със сексуалната 

функция и използваната пластика при парфином. За първи път в страната е 

проучена и въведена пластика с перфорирано и неперфорирано разцепено 

кожно ламбо за възстановяване на кожата на пениса, както и пластика с 

билатерални скротални ламба. Д-р Дунев има съществени приноси и в 

проучването на преждевременна еякулация, като и деривацията на урината 

при авансирали злокачествени заболявания на женските гениталии, 

състоянието на еректилната функция след двустранна нервосъхраняваща 

робот-асистирана и ретропубична радикална простатектомия, изследванията 

свързани с лимфното метастазиране при карцином на простатата и др. 

Д-р Дунев  е въвел следните съвременни оперативни методи с  висока степен 

на сложност: 

 Ендоскопска ретроградна интраренална хирургия 

 Перкутанна нефролитотомия (PCNL) при бъбречно-каменна болест 

Д-р Дунев е усвоил следните съвременни оперативни методи с  висока степен 

на сложност: 

 Лапароскопска радикална простатектомия при простатен карцином 

 Лапароскопска радикална нефректомия  при тумор на бъбрека с 

трансабдоминален достъп 

 Лапароскопска радикална нефректомия  при тумор на бъбрека с 

екстаперитонеален достъп 

 Лапароскопска радикална цистектомия при карцином на пикочния мехур 

 

Представена е справка за съответствие с минималните национални 

изисквания както следва: 



Група 

показатели 

Съдържание Доцент 

(брой точки) 

Д-р Дунев, дм 

А Показател 1 Дисертация 

„Парафином на 

мъжките 

гениталии–

оперативно лечение и 

резултати“ +6 

публикации 

50 50 

В Показатели 3 или 4 =10 

публикации в 

реферирани списания 

100 135 

Г Сума от показателите от 5 

до 9 -1 публикация в 

реферирано списание, 

36 в нереферирани  

200 216.05 

Д Сума от показателите от 

10 до 12  1 цитирания в 

реферирани и 11 в 

нереферриани 

издания 

50 70 

Общо  400 471.05 

 

 

От таблицата се вижда, че Д-р Дунев изпълнява всеки от критериите на 

националните минимални изисквания и покрива всички критерии в ПРАС на 

МУ-Плевен за длъжността „доцент“. 

В заключение, считам, че предоставените ми научни трудове и 

преподавателската дейност покриват критериите на МУ-Плевен за заемане на 

академичната длъжност „доцент“, което ми дава основание да гласувам 

положително и да препоръчам на членовете научното жури да изберат Д-р 



Владисла Росенов Дунев, д.м. за „Доцент“ по урология към катедра 

„Сестрински хирургични грижи“ на МУ-Плевен.  

 

08.03.2021г.                                         Подпис:           

Гр. Плевен                                        /Доц. д-р Пенчо Тончев, д.м./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                ТО ТНЕ CНAIRМAN OF ТНЕ SCIENTIFIC                

                                   JURY DETERМINED ВУ ORDER № 288/02.02.2021 

                                   OF ТНЕ RECTOR OF ТНЕ MU - PLEVEN 

 

                STANDPOINT 

                                                             bу 

                             Associate Prof. Pencho Tonchev MD, PhD 

                                           Medical University - Pleven 

Subject: competition for the academic position of "Associate Professor" in the 

scientific specialty "Urology" in the Department of Surgical Nursing at the 

Faculty of Health Care, MU Pleven for the needs of the Clinic of Urology at 

the University Hospital "St. Marina" - Pleven. The competition was published 

in the State Gazette no. 110 / 29.12.2020 The only candidate - Dr. Vladislav 

Rosenov Dunev, PhD. 

Vladislav Rosenov Dunev was born on May 2, 1977 in the city of Plovdiv. Dr. 

Vladislav Dunev graduated in medicine at the Medical University of Pleven in 

2002. In 2002 he worked as a doctor at the emergency department in Gorna 

Oryahovitsa. From 2003 to 2008 he specialized in urology at the Clinic of Urology, 

University Hospital "Dr. Georgi Stranski" EAD, Pleven. From 2003 to 2019 he 

worked as a urologist in training, Ph.D student, part-time assistant and later 

assistant and chief assistat at the Clinic of Urology, University Hospital "Dr. 

Georgi Stranski" EAD, Pleven. In 2008 he acquired a degree in urology. Since 

2014 he has been an assistant of urology at the Medical University of Pleven, and 

since 2018 - chief assistant. In 2020 he started working at the University Hospital 

"St. Marina" - Pleven as a doctor in the urology department. In 2014 he defended a 

dissertation on "Paraffinoma of male genitalia - surgical treatment and results" and 

thus acquired Ph.D degree in the scientific specialty "Urology". 

In 2017 he acquired a qualification in "Health Management" at the Technical 

University, Gabrovo. His postgraduate qualification includes a number of courses 

both in Bulgaria and abroad. He is a member of the Bulgarian Medical Union, 

Bulgarian Urological Association, European Association of Urology. He is fluent 

in written and spoken English, German and Russian and has computer literacy. 



Dr. Dunev participated in the competition with 54 full-text publications in journals, 

being an independent or leading author in 15 of them. 18 of them are published in 

journals, referenced and indexed in Scopus and Web of Science, and 36 are in non-

refereed journals. The other 60 publications are abstracts of reports from national 

and international conferences and congresses (17 in international and 43 in 

Bulgaria). Dr. Dunev's scientific works have been cited 29 times, 23 in Bulgarian 

and 6 in foreign publications. The total impact factor of Dr. Dunev is 48,319. Dr. 

Dunev participates in a scientific project of MU-Pleven. 

The teaching activity of Dr. Vladislav Dunev has an average workload of 196 

hours per year (a total of 589 hours for the last three years). Gives lectures to 

medical students in Bulgarian and English language training. Participates in the 

development of the curriculum and lecture course of students at the Faculty of 

Medicine. Participates in conducting exams and exercises in urology. Organizes 

and conducts practical courses. The candidate's scientific works can be grouped 

into seven main areas: 

1. Paraffin of the male genitalia 

2. Premature ejaculation 

3. Urine derivation in advanced malignancies of the female genitalia 

4. Rare clinical cases 

5. Radical prostatectomy and erectile dysfunction 

6. Surgical treatment of prostate cancer 

7. Other multidisciplinary studies 

As the most important contributions from the scientific activity of Dr. Vladislav 

Dunev are: studies of male genital paraffinoma - epidemiological data, innovative 

developments in the sensitivity of the penis to various stimuli related to sexual 

function and the surgical treatment of paraffinoma. For the first time in the 

country, plastic with perforated and non-perforated split skin flap was studied and 

introduced to restore the skin of the penis, as well as plastic with bilateral scrotal 

flap. Dr. Dunev has made significant contributions in the study of premature 

ejaculation, as well as urine derivation in advanced malignancies of the female 

genitalia, the state of erectile function after bilateral nerve-preserving robot-

assisted and retropubic radical prostatectomy, research associated with lymph node 

metastasis in prostate cancer etc. 



Dr. Dunev has introduced the following modern operative methods with a high 

degree of complexity: 

• Endoscopic retrograde intrarenal surgery 

• Percutaneous nephrolithotomy (PCNL) in kidney stone disease 

Dr. Dunev has mastered the following modern operative methods with a high 

degree of complexity: 

• Laparoscopic radical prostatectomy for prostate cancer 

• Laparoscopic radical nephrectomy for transabdominal kidney tumor 

• Laparoscopic radical nephrectomy for kidney tumor with extraperitoneal access 

• Laparoscopic radical cystectomy for bladder cancer 

A statement of compliance with the minimum national requirements is provided as 

follows: 

Indicators Contents Associate 

Professor 

(points) 

Dr. Dunev PhD 

A Indicator 1 Dissertation 

"Paraffinoma of the 

male genitalia - 

surgical treatment and 

results" +6 publications 

50 50 

B Indicators 3 or 4 = 10 

publications in peer-

reviewed journals 

100 135 

G Sum of indicators from 5 to 

9 -1 publication in 

peer-reviewed journal, 

36 in non-peer-

reviewed 

200 216.05 

D Sum of indicators from 10 to 

12 1 citations in 

referenced and 11 in 

50 70 



non-referenced 

editions 

Total  400 471.05 

 

The table shows that Dr. Dunev fulfills each of the criteria of the national 

minimum requirements and covers all the criteria in the PRAS of MU-Pleven for 

the position of "Associate Professor". 

In conclusion, I believe that the scientific papers and teaching activities provided to 

me meet the criteria of MU-Pleven for the academic position of "Associate 

Professor", which gives me reason to vote positively and recommend to the 

members of the scientific jury to choose Dr. Vladisla Rosenov Dunev , PhD for 

"Associate Professor" in Urology at the Department of Surgical Nursing at MU-

Pleven. 

 

 08.03.2021                                                         Signature:  

 Pleven                                                                / Assoc. Dr. Pencho Tonchev, MD / 


