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ДО  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАУЧНО ЖУРИ, 

ОПРЕДЕЛЕНО СЪС ЗАПОВЕД № Р-109-225/23.06.2017 Г. 

НА РЕКТОРА НА МУ – ВАРНА 

         

 

РЕЦЕНЗИЯ 

от проф. д-р Стефан Тодоров Сивков, дм 

Катедра „Анатомия, хистология и ембриология”, МУ- Пловдив 

Бул. Васил Априлов 15А, Пловдив 4002 

email: st.sivkov@yahoo.com 

 

 

Относно: Провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент“ по научна 

специалност Анатомия, хистология и цитология, обявен за нуждите на МУ-Варна, Катедра 

„Анатомия, хистология и ембриология“ (обявен в ДВ, бр. 33 от 25.04.2017 г.), съгласно 

Заповед № Р-109-279/17.07.2017 г. 

 

Кандидат по обявения конкурс 

В конкурса участва един кандидат - д-р Стоян Павлов Павлов, дм, главен асистент  в 

Катедрата по анатомия, хистология и ембриология на МУ – Варна. 

Представен е необходимият пълен комплект от административни документи според 

изискванията на ЗРАСРБ и Регламента за заемане на академична длъжност „Доцент“ от 

правилника на МУ-Варна. 

 

І. Анализ на кариерния профил на кандидата 

1. Образование и квалификация 

Кандидатът д-р С. Павлов завършва висшето си образование по медицина във МУ – 

Варна през 2001г. През 2006 придобива специалност пo Анатомия, хистология и цитология, 

а през 2012 г. ОНС “Доктор” по докторска програма Анатомия, хистология и цитология в 

Катедрата по анатомия, хистология и ембриология на МУ – Варна. 

2. Трудов стаж и специализации 

Д-р Павлов има 14 г. 5 м. и 29 дни трудов стаж по специалността, който представлява и 

преподавателски стаж. От 2002 до 2006 г. е асистент, от  2006 до 2010 г. е старши асистент, а 

от 2010 г. - главен асистент в Катедрата по анатомия, хистология и ембриология на МУ – Варна. 

През 2013-2014 е работил е като научен асистент към Анатомичен Център, Медицински 

Факултет на Университета в Кьолн, Германия.   

3. Учебна натовареност и преподавателска дейност 

От представената справка се вижда, че аудиторната учебна заетост (включваща лекции, 

упражнения и изпити) през последните 5 години надхвърля значително определената по 

Правилника (2011/12 – 656 часа, 2012/13 – 633 часа, 2013/14 – 248 часа, 2014/15 – 677 часа, 

2015/2016 – 641 часа) и съчетана с много добрата научна дейност е индикация за организиран 

преподавател и изследовател. 

Д-р Павлов е водил пълни курсове от учебни занятия (лекции, упражнения и изпити) по 

всички раздели на анатомията на български и английски език със студенти от специалностите 

по медицина и дентална медицина и на български език за специалностите от  Медицински 

колеж. Участвал е с отделни лекции в СИД по невробиология за студенти по медицина 

обучавани на български и английски език. Водил е подготвителен курс на английски език по 

анатомия на човека за чуждестранни студенти. 

4. Административно-академична дейност 

Д-р  Павлов  има административен опит като отговорник за дисекционния сектор към 

Катедрата по анатомия, хистология и ембриология от 2006 до 2010 г. От 2008 е член на 
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постоянната комисия по Европейска програма ЕРАЗЪМ към Медицински Университет – Варна. 

От  2010 до 2014 е административен асистент и ресорен отговорник за хистологичните 

лаборатории към Катедрата по анатомия, хистология и ембриология.  

 

ІІ. Общо описание на представените материали по конкурса. 

Нямам критични бележки по същество за представените в конкурса материали. 

Документацията е пълна и точна, представена е в логична последователност според 

изискванията на конкурса.  

 

ІII. Оценка на научните трудове на кандидата за цялостното академично развитие. 
1. Обща характеристика на научната продукция и публикационна активност 

Кандидатът се представя в конкурса с 82 научни труда от периода от 2003 до 2016 г., които 

включват: автореферат на дисертация (1 бр.) монография (1 брой), публикации в международни 

списания (7 броя), публикации в български издания (26 броя), учебници (1 брой) и участия в 

научни форуми (47 броя). 

2. Научна активност – разпространение на научно-практическите постижени на кандитата 

сред научната общност 

От представените 47 участия на научни форуми 25 са на международни конгреси и 

конференции. Резюметата от 2 участия  са отпечатани в международни списания с импакт 

фактор (Surgical and Radiologic Anatomy, European Neuropsychopharmacology).   

От представените 82 научни труда д-р Павлов е единствен автор в 4 от тях и водещ автор в 

32  (44%) . 

3. Участие в изпълнение и ръководство на проекти 

Д-р Павлов е участвал в 7 научно-изследователски проекта, от които 3 международни.  

4. Научно-творчески постижения (научен авторитет) (допълнителни показатели: 

научно-изследователска дейност - членство в организации, редколегии, журита, награди, 

рецензии) 

Д-р Павлов е член на Българско анатомично дружество, Български лекарски съюз, Center 

for Inquiry. 

 

  ІV. Оценка на монографичния труд и публикациите, представени за участие в 

конкурса. 

По-съществените научни области на проучвания във връзка с монографията, 

публикациите и участията в научни форуми са върху аксоналната регенерация, развитието на 

съдовата стена, имплантологията,  приложната морфометрия, дигиталната микроскопия, 

образният анализ и извличането и анализът на данни.  

1. Основна тема, разработвана от кандидата в научните му трудове, е 

неврорегенерацията и се състои в характеризиране на морфологичния субстрат на 

възстановяващата се функция след аксотомия. Основен принос от научно-изследователската 

работа в тази област е изясняването на значението на сензорната обратна връзка за 

функционалното  възстановяване след периферна нервна увреда .   

2. В изследванията на кандидата върху развитието на  съдовата стена са описани 

хистологичните изменения при формирането на основните слоеве на артериалната и венозната 

стена на магистралните артерии и вени на подбедрицата и ходилото в периода от началото на 

втори триместър до раждането 

3. В областта на имплантологията е изучена реакцията на организма към  
силиконови гръдни протези и по-специално наличието на синовиална метаплазия в зоната на 

контакт между протезата и организма; наличието на „избягал“ екстра- и интрацелуларен 

силикон, независимо от дизайна на импланта; реактивна калциноза като резултат от 

естествената прогресия на реакцията на организма към силиконовата протеза.  

4. От научно-приложна и научна-образователна гледна точка като принос може 

да се посочи прилагането на компонентен анализ за комплексна оценка на показатели за 

възстановяване при ГМТ, въвеждането на виртуална микроскопия в обучението по цитология и 
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обща хистология и микроскопска анатомия и оптимизиране методите на анализ на 

дигитализирани микроскопски образи. 

Обобщение: Кандидатът за доцент притежава необходимата подготовка и умения за 

провеждане на качествени научни изследвания. Това е намерило израз в научна продукция 

реализирана на високо теоретично и методологично ниво, със забележими приноси - 

оригинални и потвърдителни и научно-приложни и научно-образователни. 

   
V. Отражение (цитиране) на публикациите на кандидата в националната и чуждестранна 

литература (публикационен имидж).  
От общо 35 публикации 7 броя са с IF. Правят впечатление публикациите в 

международни списания с много висок рейтинг като: Restorative Neurology and Neuroscience, 

Experimental Neurology, Experimental Brain Research, Journal of Materials Science: Materials in 

Medicine, Neurorehabilitation and Neural Repair, Annals of Anatomy, Muscle and Nerve.  

Общият IF от цялостната публикационна активност на кандидата е 27.369, а 

индивидуалният е 2.531. Индивидуалният му h-индекс е 8 (без самоцитирания).   

Към момента на подаване на документите за конкурса кандидатът е представил справка 

за 118 цитирания на научни трудове в публикации в международни научни издания, като се 

изключат самоцитиранията от съавтори. 

 

VІ. Комплексна качествена оценка на учебно-методическата и преподавателската 

дейност, вкл. научно ръководство на студенти, докторанти, специализанти. 
Д-р Павлов се е утвърдил през годините като ерудиран преподавател, показващ отлични 

педагогически качества и умения при значителна учебна натовареност. Участва системно в 

изпитни комисии, в разработването на учебни програми и тестове по специалността.   

Имайки предвид сериозната учебна ангажираност и стойностната научна продукция на 

д-р Павлов, които са гаранция за осъществяване на съвременен и качествен учебен процес, 

нямам основания да се съмнявам във високото ниво на преподаване на материала по анатомия, 

хистология, цитология и ембриология. 

  

VІІ. Критични бележки и препоръки. 

Нямам критични бележки по същество за представените в конкурса материали. Що се 

отнася до научната същност на трудовете, с които кандидатът  участвува в конкурса считам, че 

те са написани лаконично, на добър научен език и с висока компетентност. Бих препоръчал в 

бъдещата си научноизследователска дейност д-р Павлов да продължи да задълбочава 

теоретичната интерпретация на наблюдаваните феноменологични ефекти, което ще спомогне 

за разработването на научните основи на неврорегенерацията и в частност аксоналната 

регенерация.   

 

VІІІ. Обща оценка за съответствието на кандидата спрямо задължителните условия и 

задължителните количествени критерии и наукометрични показатели съгл. Регламент за 

заемане на академични длъжностии в МУ-Варна в Раздел IV „Заемане на академична 

длъжност „Доцент“ в МУ-Варна и „Приложение № 1” от Правилника за развитието на 

академичния състав на МУ-Варна. 
Д-р С. Павлов отговаря на общите условия за завършено висше медицинско 

образование, придобита специалност по конкурса, ОНС “Доктор” по научната специалност: 

Анатомия, хистология и цитология, както и на задължителните количествени 

наукометрични критерии, които се изискват за АД „Доцент“. 
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Таблица за задължителните количествени наукометрични критерии 

Критерии 

Изисквания според 

правилника на МУ - 

Варна 

Показатели  

при кандидата 

Придобиване на ОНС „Доктор“ да Да, през 2012 г. 

Автореферат на дисертация да да 

Монография 1 брой 1 брой 

Публикации                                     
 

25 броя 35 броя  

(7 в международни издания;  

26 в български издания) 

Заемана академична длъжност Не по-малко от 5 години Над 14 години (от 2002 г.) 

Призната специалност Да, по специалността на 

конкурса 

Да, по анатомия, хистология 

и цитология  от 2006 

Учебна натовареност Не по-малко от 100 часа 

средно/годишно в 

период до 10 години преди 

обявяване на конкурса 

571 часа средно/годишно за 

последните 5 години 

ІХ. Заключение. Според цялостното му представяне в конкурса считам, че д-р С. Павлов е 

безспорно качествен учен със стойностна научна продукция, висока квалификация и 

работоспособност, богат опит и самостоятелност и отговаря на задължителните и специфични 

условия и наукометрични критерии за АД „Доцент”. 

  

Х. Предложение за заемане на длъжността. 

 Въз основа на гореизложеното и съобразявайки се с постановките на Закона за развитие 

на академичния състав в Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и 

Правилника за развитие на академичния състав на МУ-Варна, препоръчвам на уважаемото 

Научно жури да предложи д-р Стоян Павлов Павлов за избор на академичната длъжност 

"Доцент" по анатомия, хистология и цитология за нуждите на Катедрата по анатомия, 

хистология и ембриология при МУ-Варна.  

 

 

 

Изготвил рецензията, 

ПРОФ. Д-Р СТЕФАН СИВКОВ, ДМ 

 

 23.08.2017 

 Пловдив 

 

 

Рецензията е изготвена в съответствие с изискванията на ЗРАСРБ и  

Правилника за Развитието на Академичния състав на МУ-Варна. 

 


