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До Председателя на Научното жури, 

назначено със заповед 

№ Р-109-318/07.10.2019 

На Ректора на Медицински Университет - Варна 
 
 
 
 
 

Рецензия 

от 

Проф. д-р Славчо Томов Томов, д.м.н. 

Ректор на Медицински Университет - Плевен 

Член на Научно жури, определено със заповед № Р-109-318/07.10.2019 

на проф. д-р Красимир Иванов, дмн - Ректор на 

Медицински Университет„Проф. д-р Параскев Стоянов", Варна. 

 
Относно: Конкурс за за придобиване на академична длъжност „Доцент"  за нуждите 

на Факултет „Медицина" , Катедра „Акушерство и гинекология" и Клиника „Гинекология" 

към МБАЛ „Св. Анна"-Варна. 

 

Кратки сведения за конкурса 

Конкурсът е обявен в Държавен вестник бр. 62/06.08.2019 г. 

Със заповед № Р-109-318/07.10.2019 на Ректора на МУ-Варна съм определен за член 

на научното жури и съм посочен да изготвя рецензия. Процедурата по обявяване на 

конкурса е съобразена с изискванията на Закона за развитие на академичния състав в 

Република България/05.05.2018 г. и с Правилника за развитие на академичния състав 

в МУ-Варна /29.10.2018 г. За конкурса са подадени документи от един кандидат - д-р 

Станислав Христов Славчев. 

 

Кратки данни за кандидата 
 

Д-р Станислав Христов Славчев завършва висше образование по медицина през 

1996 г. в Медицински Университет - гр. Варна. От 1999 до 2008 г. работи като лекар 

ординатор в ЦСМП - Варна и Противошокова зала към МБАЛ „Св. Анна" - Варна. От 

2008 г. и понастоящем работи като лекар акушер-гинеколог в Клиника по Гинекология 

към МБАЛ „Св. Анна" - Варна. Д-р Славчев владее френски, руски и английски език. 
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Придобити специалности и следдипломна квалификация 
 

Д-р Станислав Славчев придобива специалност по „Акушерство и 

гинекология" през 2009 година. 

Следдипломна квалификация: 

2009 г. - ,,Ехографска и доплерова диагностика" 

2010 г. - ,,Колпоскопия и деструктивно лечение на преканцерозите на 

маточната шийка " 

2010 г. - ,,Диагностична лапароскопия в гинекологията " – I ниво 

2011 г. - ,,Високорисково раждане" 

2011 г. - ,,Диагностична лапароскопия в гинекологията" - II ниво  

2016 г. - ,,Диагностична хистероскопия" - I-во ниво 

 
 

Професионален опит 

Д-р Станислав Славчев има богат професионален опит като работи активно 

през последните 11 години в сферата на акушерството и гинекологията, в частност - 

онкогинекологията и лапароскопската хирургия. Притежава квалификации и 

сертификати по високо-специализирани дейности в: ехографска диагностика в 

акушерството и гинекологията, колпоскопия, предтерминно раждане, диагностична 

лапароскопия и хистероскопия. По показател професионална квалификация той 

изпълнява изискванията за хабилитиран преподавател. 

 
Научноизследователска дейност 

Д-р Станислав Славчев е придобил Образователна и научна степен "Доктор " 

през 2016 г. след успешно защитена дисертация на тема: "Ролята на радикалната 

хистеректомия с илиачна и/или парааортална лимфна дисекция за оптимална 

циторедукция при авансирал епителен яйчников карцином". За участието си в 

настоящия конкурс кандидатът се представя със следната научна продукция: 

1. Авторски монографичен труд с общ обем 268 стр. на тема: ,,Съвременни аспекти в 

ранната диагностика и лечение на карциномите на женската полова система " - 2018 

г., издание Сити Център - Варна, общо 100 т. 

2. Публикации: 

А. За покриване на минималните държавни изисквания по ЗРАСРБ от 2018 г. и 

ПРАС на МУ-Варна/ 2018 г.: общо над 233 т. 

o В научни издания, реферирани или индексирани от световноизвестни 

база данни WOS или Scopus: в пълен текст - 9 броя. 

o В нереферирани списания с научно рецензиране или публикувани в 
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редактирани колективни томове : в пълен текст: в списания - 12 броя. 

Б. Статии в нереферирани списания с научно рецензиране извън изискваните 

минимални държавни изисквания - 3 бр. 

3. Участия в международни, национални и регионални научни прояви - 4; участия в 

студентски форуми като ръководител на млади научни работници - 1. 

4. Брой цитирания - 5 в научни издания, реферирани и индексирани в международни 

бази данни с научна информация и 1 цитиране в нереферирано списание с научно 

рецензиране 

5. Д-р Станислав Славчев е самостоятелен автор в 1 научен труд - монографичния, 

първи автор в 3 публикации и трети и последващ автор в 18 научни труда. 

От представените публикации и цитирания д-р Станислав Славчев 

покрива минималните изисквания по ЗРАСРБ от 2018 г. и ПРАС на МУ-Варна. 

 
 

Научни постижения и приноси: 

Научните постижения и приноси са обособени в 4 направления, които са 

свързани с гинекологичните тумори и проблеми в акушерството. 

 

1. Направление "Онкогинек ология" 

Научни приноси, свързани с изследвания на авансиралия овариален 

карцином 

Научните разработки се базират на дисертационния труд на кандидата и на една 

публикация. Направено е задълбочено проучване на авансиралия епителен овариален 

рак. Основно внимание е отдадено на  хирургичното лечение - вида на 

хистеректомията и обема на лимфната дисекция. Оценени са факторите, отговорни за  

преживяемостга при това заболяване. Особен интерес представлява анализът на 

ретроперитонеалната тазова инвазия и значението й за преживяемостга, което има 

значение за подбора на вида хистеректомия. Подчертава се необходимостта  от   

хистологично изследване на параметрите и влагалището, което е осъществимо само 

след извършена разширена хистеректомия. Процедурата дава възможност за по-

радикална ексциз ия на тумора в областта на таза, елиминирайки и макроскопски 

невидими туморни лезии. Това има значение за постигане на оптимална 

циторедукция. Имайки предвид задълбочения анализ на това заболяване, научната 

разработка има важни научно-теоретични и научно практически приноси. 
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Научни приноси в областга на ранната диагностика и лечение на 

карциномите на женската полова система 

В тази област е монографичният труд на кандидата, който представлява 

широкообхватен материал, разглеждащ шестте основни вида рак на женската полова 

система. Проучени са и са обобщени последните научни данни за епидемиологията, 

патогенезата и рисковите фактори на отделните карциноми, както и 

хистопатологичните класификации, методите за скрининг, диагноза, стадиране и 

терапевтично поведение. Специално място е отделено на ранната диагностика и 

лечение на преканцерозните лезии. Проучени са и съвременните познания за 

патогенезата на заболяванията, което е отражение на напредъка в познанието за 

имунохистохимичните характеристики и генотипизацията на туморите. 

Монографията предлага в синтезиран вариант настоящите възможности за скрининг, 

ранно поставяне на диагноза на инвазивните и преинвазивните лезии, както и за 

терапевтичното поведение. Тя може да послужи като основа за създаване на наръчник 

на практикуващия гинеколог.  

В две от публикациите е представено колективно проучване върху 

аденокарцинома на шийката на матката в ранен стадий Т1а1, третиран с консервативна 

хирургия и влиянието й върху последващите репродуктивни възможности на 

пациентките. Извършен е обзор на литературните данни относно прогностичното 

значение на аденокарцинома като хистологичен тип и на лимфно-съдовата инвазия 

при ранните стадии за подбора на терапевтичния режим и за преживяемостта. 

Научни приноси в областга на карцином на шийк ата на матката IBl, IB2 и  

II ст адий 

 В този раздел са представени 6 публикации, които се базират на 9 годишен 

колективен опит в лечението на карцинома на маточната шийка в IB1, IВ2 и IIВ стадии. 

Направен е анализ на лимфното метастазиране, терапевтичните възможности, 

преживямостта и прогностичните фактори. Подчертава се значението на  

микрометастазите в лимфните възли, което е асоциирано с трикратно по-висока 

честота на далечното метастазиране. По този начин се изтъква значението на лимфната 

дисекция и  адювантната  химиотерапия  при  лечението  на  карцинома   на  маточната   

шийка  в горепосочените стадии. Показано е предимството на лимфната дисекция за 

общата и свободната от рецидив преживяемост. 

Научни приноси, свързани с редките гинекологични тумори 
 

Представени са две публикации, които се отнасят към два редки хистологични 

варианта     на     карцинома     на     шийката    на    матката - Warty карцином и 
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лимфоепителиомоподобния карцином. Анализирана е тяхната честота в популацията 

пациентки с карцином на шийката на матката за период от 9-10 години в пределите на 

една гинекологична клиника. Тези редки тумори са изследвани във  връзка с възрастта 

на пациентките, оперативния подход, патоанатомичната находка, вирусния статус, 

стадия на заболяването, локалното и регионалното разпространение, лимфосъдовата 

инвазия и преживяемостта. Имайки предвид изключителната рядкост на тези 

хистологични видове, предоставената информация може да послужи за обогатяване 

на съществуващите в литературата данни. Относно Warty карцинома, по-

благоприятният изход от заболяването поставя под въпрос агресивния хирургичен 

подход. Въвличането на лимфните възли и лимфносъдовата инвазия при 

лимфоепителиомоподобния карцином имат значение за определяне на прогнозата на 

пациентките. 

2. Направление "Патология на бременностга" 
 

Кандидатът представя две публикации, които разглеждат проблема за 

предтерминното раждане и необходимостта от сигурната му и навременна диагноза. 

Представени са собствени проучвания върху диагностичната стойност на 

биохимичните маркери - фосфорилираната форма на инсулиноподобен растежен 

фактор (pIGFBP-1) и на феталния фибронектин (fFN), изследвани в цервикален секрет 

на бременност 24-34 г.с. като специфични показатели за предтерминно раждане. 

Изготвен е диагностичен алгоритъм, включващ двата биохимични маркера и един 

биофизичен показател - дължина на маточната шийка. Методът има добра негативна 

предсказваща стойност. Използването му може да намали ненужната хоспитализация. 

3. Направление "Редки случаи в акушерството и гинеко логията" 

В две публикации са разгледани редки случаи в акушерството. Едната е 

посветена на вродена аномалия на Мюлеровите канали - Uterus didelphys и клиничен 

случай на тази  аномалия  с диагностицирана  неразвиваща  се бременност  във всяка 

от маточните кухини отговаряща на 7-8 г.с. Направен е литературен преглед на 

данните относно ембрионалния произход на аномалията, честотата и клиничната    

картина, и усложненията, свързани с нея. Другият клиничен случай представя 

предтерминно раждане на жив плод при пациентка със Системен лупус еритематозус. 

Заболяването е предизвикателство за акушер-гинеколога при наблюдение на 

бременността и родоразрешението, тъй като крие висок риск за спонтанни аборти и е 

свързано с нисък процент на живи раждания. 

В следваща публикация е описан клиничен случай на авансирал карцином на 

яйчника, достигнал огромни размери (тегло 18 кг), поради бърз растеж и липса на 

изразени симптоми. 
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4.  Направление "Болести на дъвкателния апарат и устната кухина 

свързани с бременността" 

Доткор Славчев е съавтор в публикации, които разглеждат заболяванията на 

дъвкателния апарат и устната кухина по време на бременността. Проучени са 

физиологичните промени в организма на бременната, които благоприятстват 

настъпването на болестните процеси в устната кухина и имат значение за нормалното 

протичане на бременността и раждането, както и за здравето на плода и новороденото. 

Обсъдени са препоръки за диагностично и терапевтично поведение в различните 

срокове на  бременността. 

Научно-преподавателска дейност 

Д-р Станислав Славчев е асистент към катедра "Акушерство и гинекология", 

специалност " Акушерство и гинекология " от месец септември  2011 г.  до  месец 

септември 2015 г. За академичните години 2016/2017 и 2017/2018 той е хоноруван 

преподавател. От месец април 2018 г. е избран за главен асистент. 

Учебната натовареност на кандидата през последните 5 години е както следва: 

2014/2015 г. -304 часа 

2016/2017   г. -  330 часа 

2017/2018  г. -  366 часа 
 2018/2019 r. - 423 часа 

По този показател д-р Станислав Славчев изпълнява минималните изисквания 

според ППЗРАССБ и на Правилника за академично развитие на МУ-Варна. 

 
Заключение 

Доктор Станислав Славчев отговаря на минималните изисквания на Закона за 

развитие на академичния състав в Република България и на Правилника на Медицински 

университет Варна за заемане на академичната длъжност „Доцент". Той е изграден 

акушер-гинеколог със задълбочени познания и умения, особено в областта на 

онкогинекологията и патологията на бременността. Има отлична професионална 

подготовка и преподавателски опит. Това ми дава основание да препоръчам на уважаемите 

членове на научното жури да гласуват с положителен вот за присъждане на академичната 

длъжност „Доцент" на д-р Станислав Христов Славчев, д.м. 

 
 
 

Дата: 11.11.2019 г. Подпис: 


	Рецензия
	на проф. д-р Красимир Иванов, дмн - Ректор на Медицински Университет„Проф. д-р Параскев Стоянов", Варна.
	Кратки сведения за конкурса
	Кратки данни за кандидата
	Придобити специалности и следдипломна квалификация
	Професионален опит
	Научноизследователска дейност
	Научни постижения и приноси:
	1. Направление "Онкогинек ология"

	Научни приноси в областга на ранната диагностика и лечение на карциномите на женската полова система
	Научни приноси в областга на карцином на шийк ата на матката IBl, IB2 и  II ст адий
	Научни приноси, свързани с редките гинекологични тумори
	2. Направление "Патология на бременностга"
	3. Направление "Редки случаи в акушерството и гинеко логията"
	4.  Направление "Болести на дъвкателния апарат и устната кухина свързани с бременността"
	Научно-преподавателска дейност

