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До Научното жури,  

назначено със заповед 

№ …Р-109-316. 

 На Ректора на  

             Медицински Университет – Варна  

 

 

 

 

Становище 

От 

от проф. д-р Атанас Димитров Щерев 

специалист по акушерство, гинекология ,репродуктивно здраве и организация и 

управление на здравеопазването и социалната сфера 

в         Русенски университет „Ангел Кънчев“ http://www.uni-ruse.bg ул. "Студентска" 8, 

Русе, пк. 7017  

   Бургаски университет„Проф.д-р Асен Златаров“,8010 гр.Бургас Бул.Проф.д-

рЯкимов1 

          Медицински комплекс „Д-р Щерев”, кв. „Разсадника”, ул.” Христо Благоев” 25-

31, София 1330; тел. + 359 888 939310; email: ashterev@gmail.com 

 

Член на Научно жури, определено със заповед № Р-109-316                                    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-109-316 .на Ректорa на МУ-Варна съм определен за член на научното 

жури и съм посочен да изготвя становище. 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 

http://www.uni-ruse.bg/


2 
 

/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 2008г. 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 езици.   

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“ 

2010г. – „Колпоскопия и деструктивно лечение на преканцерозите на маточната 

шийка“ 

2010г. – „Диагностична лапароскопия в гинекологията“ – I-во ниво 

2011 г. – „Високорисково раждане“ 

2011 г. - „Диагностична лапароскопия в гинекологията“ – II-ро 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 областите акушерство и 

гинекология: ехографска диагностика в акушерството и гинекологията, колпоскопия, 

предтерминно раждане, диагностична лапароскопия и хистероскопия, които правят 

кандидата високоспециализиран и подготвен лекар и преподавател. По показател 

професионална квалификация той изпълнява изискванията за хабилитация.  

 

Научноизследователска дейност  



3 
 

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 (общо 30бр.):  

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 

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 световноизвестни 

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 трудове. 

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. 

I. Направление - Онкогинекология 
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II. Направление – Патология на бременността - диагностика на предтерминно 

раждане  

III. Направление - Редки случаи в акушерството и гинекологията  

IV. Направление - Болести на дъвкателния апарат и устната кухина свързани с 

бременността  

Научно-преподавателска дейност 

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

специалност  “Акушерство и гинекология” от м.09.2011 до м.09.2015г. За академичните 

години 2016/2017 г. и 2017/2018 г. д-р Славчев е хоноруван преподавател. От м.04.2018 

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 г. – 423 часа 

По този показател д-р Станислав Славчев изпълнява минималните изисквания според 

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

В заключение: Той отговаря на изискванията на Закона за развитие на академичния 

състав в Република България и на  Правилника за развитие на академичния състав в МУ-

Варна Това ми дава основание да препоръчам на уважаемите членове на научното жури 

да гласуват ДА за присъждане на академичната длъжност „Доцент“ на д-р Станислав 

Христов Славчев, д.м. 

 

 

  10  XI  2019 г.                                                                         Подпис:…………………………………. 

 

 


