
РЕЦЕНЗИЯ 
от професор Радослав Александров Гърчев, дм, дмн 

Ръководител на Катедрата по физиология, МФ, МУ-София 

Относно: Обявен конкурс в ДВ бр. 94 от 14.11.2014 година за академичната длъжност 
„ПРОФЕСОР" 

към Медицински университет-Варна с кандидат 
доцент д-р Златислав Стоянов Димитров, дм, дмн 

Със заповед на Ректора на МУ-Варна Р-109-6 от 05.01.2015 съм определен за член на 
научно жури по процедура за придобиване на академичната длъжност „професор" към 
Катедрата по физиология и патофизиология, Медицински университет-Варна в област на 
висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 
направление 4.3 Биологически науки, научна специалност „Физиология на животните и 
човека". 

Със заповед № Р-109-36/28.01.2015 г. съм определен за официален рецензент по 
процедура за придобиване на академична длъжност „професор" към Катедрата по 
физиология и патофизиология, Факултет по медицина, МУ-Варна. 

На обявения в ДВ. бр. 94 от 14.11.2014 година конкурс за професор, единствен кандидат 
подал документи е доцент д-р Златислав Стоянов Димитров дм, дмн, доцент в Катедрата 
по физиология и патофизиология. Към датата на издаване на документа за трудов стаж -
24.11.2014 г. доцент Стоянов има общ стаж по специалността 28 г. 5 м. и 28 и общ 
преподавателски стаж 27 г. 3 м. и 23 дни. 

За конкурса доцент д-р Златислав Стоянов Димитров дм, дмн е представил всички 
необходими документи съгласно изискванията на Закона за развитие на академичния 
състав и Правилника на Медицински университет-Варна за неговото прилагане. 

Всички представени материали са прецизно описани и прегледно подредени. 
Декларирам, че нямам общи публикации с кандидата. 

Кратки биографични данни 
Златислав Стоянов Димитров е роден на 30.05.1959 г. в гр. Варна. През1985 г. завършва 

висше образование, специалност медицина във ВМИ-Варна (днес МУ-Варна). От 1985 г. до 
1987 г. е ординатор в ЗС град Обзор. През периода 1987-1991 г. е асистент, 1991-1996 г. -
старши асистент, 1996-2003 г. е главен асистент в Катедрата по физиология, МУ-Варна. От 
2003 г. е доцент по научната специалност „Физиология на животните и човека" в Катедрата 
по физиология и патофизиология, МУ-Варна. От 1991 година има специалност по 
физиология. През периода 1998 - 2000 година е докторант на самостоятелна подготовка 
към Катедра по физиология. От 2000 г. е „доктор" по научната специалност „Физиология на 
животните и човека". Темата на дисертацията му е:„Функционална мозъчна асиметрия: 
ръкост и пол". От юли.2013 г. е „доктор на науките". Темата на дисертацията му е „Мозъчна 
асиметрия и леворъкост: теории за произхода и свързани психофизиологични феномени". 

Учебно- преподавателска дейност 
Доцент д-р Златислав Стоянов, дм, дмн започва преподавателската си дейност през 

1987 година. Водил е упражнения като асистент а след това като хабилитиран 
преподавател и лекции на студенти по медицина, фармация и специалностите от 
медицинските колежи. Общата учебна натовареност значително надхвърля изискуемия 
норматив. Водил е занятия по специалностите „Физиологична психология" - на студенти, 
бакалаври и магистри, от специалност „Психология" на ВСУ „Черноризец Храбър" и 
„Анатомия и физиология на човека" - на студенти от специалност „Медицинска 
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електроника" на ТУ-Варна. Автор е на учебната програма по физиология на студентите по 
физиология, физиологична психология и анатомия и физиология на човека. 

Доцент Стоянов е участвал в написването на ръководство за практически упражнения по 
физиология на човека издадено през 2002 година. Участвал е също така и в написването 
на клинико-физиологичен компендиум „Ендокринна система" през 2009 година. 

Доцент Стоянов има изключителен опит в организацията на преподаването като 
дългогодишен преподавател, ръководител на Катедра и заместник Декан на Медицински 
факултет, Медицински университет- Варна. 

Научно-изследователска дейност 
Доцент Стоянов дм, дмн е представил пълния списък на публикуваните от него статии -

17 в чуждестранни списания и 43 публикувани в научни списания в България. 
За настоящия конкурс доцент д-р Златислав Стоянов, дмн е представил за участие в 

конкурса за заемане на академичната длъжност „Професор" списък на публикациите извън 
тези свързани академичното звание доцент. В този списък е включена една монография 
различна от монографичния/хабилитационния труд представен за участие в конкурса за 
професор, 11 статии, публикувани в чуждестранни научни списания, 19 статии публикувани 
в България и 3 статии, публикувани в рецензирани научни сборници на научни звена или 
доклади от научни прояви, разписани в пълен текст. Преставена е една статия под печат. 
Основната част от публикациите е в престижни списания с импакт фактор. В 
представените за участие в конкурса за заемане на академичната длъжност „Професор" 
трудове доц. Златислав Стоянов е: първи или единствен автор - в 22 публикации; втори 
автор - в 9 публикации; трети автор - в 1 публикация; четвърти автор - в 1 публикация; 
последен автор - в 2 публикации. 

Разработваните теми са актуални, използвани са съвременни методи. Сътрудничеството 
със специалисти от други звена е позволило комплексно изясняване на проблемите. 
Голяма част от научните постижения на доцент Стоянов са с определена практическа 
стойност. 

Девет от списанията, в които са публикувани трудове на доц. Стоянов които не са 
свързани с академичното звание доцент са с импакт фактор. Общият импакт фактор е 
7.152. 

Дванадесет резюмета на научни съобщения и доклади на международни научни 
конгреси и симпозиуми са публикувани в чужди списания с импакт фактор. Общият импакт 
фактор от тези резюмета е 22.163. 

Доцент д-р Златислав Стоянов, дмн е представил списък от цитирания на негови 
трудове. Общият брой цитирания е 85. Цитирани са общо 15 труда. Цитирани са една 
дисертация, две монографии, и 15 научни статии. В 9 от тези статии доцент Стоянов е 
първи автор. Чуждестранните списания, в които са забелязани цитиранията са престижни, 
повечето с импакт фактор. 

Наукометричните показатели на доцент д-р Златислав Стоянов, дм, дмн надхвърлят 
количествените критерии, предвидени в правилника на Медицински университет-Варна за 
придобиване на академичната длъжност «професор». 

Доцент Стоянов има публикувани три монографии: «Цивилизация и цивилизованост на 
човека: някои социални, биосоциални и невробиологични предпоставки» 2002 г.; «Мозъчна 
асиметрия и леворъкост: причини и отражения в поведението» 2011 година. Третата 
«Психофизиология на пола» 2014 година е представена като монографичен 
хабилитационен труд и е рецензирана отделно. 

Монографичен хабилитационен труд - Психофизиология на пола. Монографията 
"Психифизиология на пола" на доц. Златислав Стоянов представлява едно системно 
проучване на проблема за половите различия. Тя се основава на собствени изследвания в 
тази област и на системен анализ на литературни източници по този проблем. 
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Монографията е прецизна научна разработка. Тя е пример за критично оценяване на 
данните от литературата и стриктно научно представяне на популярна тема въз основа и 
на собствени изследвания, които характеризират българската популация. Изложени са 
собствени данни с оригинален характер, полезни за прецизирането на представите за 
същността и невробиологичните основи на психофизиологичните различия между мъже и 
жени. Показано е, че полът е реален модулатор на връзката между личностови черти и 
психофизиологична реактивност: При мъже е намерена положителна корелация между 
нивата на личностова тревожност и сърдечно-съдовата реактивност при стрес, а при жени 
корелацията е негативна. Освен това при мъже е намерена негативна корелация между 
нивата на невротизъм и сърдечно-съдовата реактивност при стрес, а при жени 
корелацията е позитивна.Чрез оценка на пръстовата формула 2П:4П е установено, че при 
мъже по-високи пренатални нива на тестостерона се асоциират с по-високи нива на 
реактивна тревожност и с висока съдова реактивност спрямо умствен стрес по-късно в 
живота. 

Приноси на научните трудове на доц. д-р Златислав Стоянов, дм, дмн 
Публикации по проблеми на мозъчната асиметрия и на (лево/десно) ръкостта. 

(номера по списъка: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 33, 34, 35). 
Чрез трудовете в тази група за първи път у нас проблемът за мозъчната асиметрия и 
леворъкостта е комплексно обобщен и систематично представен от невробиологична, 
психофизиологична, поведенческа и социална гледни точки. 

Научно-теоретични приноси 
На критичен анализ са подложени теориите за произхода на леворъкостта -

генетични, за въздействията на околната среда, еволюционни. Доказана е стабилността на 
пропорциите и съответствието им с теоретичните очаквания на генетичните модели на 
Annett и на McManus. Това са и единствените популационни проучвания на пропорциите на 
мануална доминантност в България. Потвърдено е съществуването на стабилни полови 
различия в пропорциите на типовете мануална доминантност в българската популация -
честотата на леворъкостта (недесноръкостта) е по-висока сред мъже. Тези данни 
са полезни за дискусията относно етиологичната роля на половите хормони в 
генезата на ръкостта. Намерено е, че съществува специфичност в пръстовата формула 
2П:4П при леворъки лица и публикацията на данните е една от първите в света по този 
проблем. Установени са данни в подкрепа на хипотезата на Geschwind и Galaburda, 
според която по-високи от нормалните интраутеринни нива на тестостерон, действайки 
през критични периоди от феталното развитие на мозъка, обуславят леворъкост. Чрез 
анализ на сезонното разпределение на ражданията на леворъки (недесноръки) е 
потвърдено предположението на Geschwind и Galaburda, че сезонът на зачеване е 
негенетична случайна променлива, която повлиява латералността и ръкостта (може би 
поради сезонни вариации в хормоналните нива и въздействия върху феталния мозък). Въз 
основа на анализ на пропорциите на ръкостта сред родени от рискови бременности и на 
анализ на когнитивните способности се привеждат доводи срещу схващанията, че 
леворъкостта е по принцип патологичен феномен. Направен е комплексен сравнителен 
анализ на когнитивните функции, личностовите черти и психофизиологичната реактивност 
при леворъки и десноръки. Доказано е, че когнитивният потенциал и когнитивните профили 
на леворъки и десноръки не се различават съществено. Показано е, че значима разлика в 
личностовите черти от афективната сфера (екстраверсия, невротизъм, личностова и 
реактивна тревожност) и в темперамента на лица с различен тип мануална доминантност 
липсва, но са констатирани някои известни от литературата тенденции - за по-висока 
невротичност при леворъките. Чрез анализ на съдовата реактивност по време на ментален 
стрес при леворъки и десноръки е затвърдена представата за по-изразена 



психофизиологична реактивност при леворъките. Изследването на съдовата реактивност 
по време на ментален стрес е развитие и надграждане на предишни собствени 
изследвания, показали по-висока реактивност при леворъки, въз основа на спектрален 
анализ на вариативността на сърдечната честота по време на ментален стрес. 
Натрупаният комплекс от данни позволява да се приеме, че по своите отражения ръкостта 
е полиморфен феномен - може да има различно изразени проекции във висши 
интегративни функции на мозъка, в невро-автономен и в невро-ендокринен контрол, 
говорещи за свързани с типа на ръкостта особености във функционирането на хипоталамо-
хипофизо-гонадната ос. 

Научно-приложни приноси 
За първи път у нас в клинични изследвания сред болни от шизофрения са анализирани 

измерения на мозъчната асиметрия. Върху моделите на опосредствената асоциативна 
памет и на псевдонеглижирането са потвърдени предположенията, че при шизофрения 
съществуват едновременно лявохемисферна и дяснохемисферна дисфункция. Показано е, 
че относителният дял на леворъките сред болните от шизофрения надвишава повече от 
два пъти относителния дял на леворъките в българската популация. 

Публикации по проблеми на психофизиологичната реактивност и зависимостта й от 
личностовите черти (публикации от списъка 8, 16, 31). 

Научно-теоретични приноси 
Показано е, че полът е важен модулатор на връзката между нивата на личностова 

тревожност и на невротизъм и сърдечно-съдовата реактивност при стрес. 
Публикации по проучвания, интерпретиращи 2П:4П (номера по списъка: 20, 21, 32). 
Научно-приложни приноси 
За първи път у нас в научни изследваня е използвано отношението между дължините на 

2-и и 4-и пръст на ръката (2П:4П), възприемано като индиректен маркер за пренаталните 
нива на тестостерона. За първи път у нас, в контекста на схващанията за шизофренията 
като резултат от нарушения в нормалното развитие на мозъка, и в търсене на 
етиопатогенетичната роля на различни пренатални въздействия, е използвано 2П:4П в 
качеството му на индиректен маркер за пренаталните нива на тестостерона 

Научно-теоретични приноси 
Показано е, че еднотипни с 2П:4П полови различия съществуват и в други 

пръстови оношения - 2П:5П, ЗП:4П, ЗП:5П и 4П:5П, с което са потвърдени някои от 
известните литературни данни. Поставен на обсъждане е въпросът дали и други 
пръстови отношения, освен 2П:4П, могат да бъдат използвани като биометричен 
маркер за пренаталните нива и отношения на половите стероиди. 

Публикации по проучване на регулаторните ефекти на витамин D върху калциево-
фосфорната обмяна при заместване на бъбречната функция в стадий 5 на хронично 
бъбречно заболяване (номера по списъка: 22, 28, 29). 

Научно-приложни приноси 
Дефиниран е естествен изследователски клинико-физиологичен модел за проучване на 

регулаторните ефекти на аналози на витамин D върху калциево-фосфорната обмяна -
хроничното бъбречно заболяване в V-ти стадий. В рамките на този модел е осъществено 
проучване на регулаторните ефекти на алфакалцидол върху калциево-фосфорната 
обмяна, както и сравнително проучване на плейотропни ефекти на алфакалцидол и 
калцитриол върху инфламаторния статус при пациенти на диализно лечение, което се 
прави за първи път у нас. 

Публикации, посветени на невробиологичните предпосавки и патофизиологичните 
механизми на тревожността и депресивните разтройства (номера по списъка: 11, 25, 
30). 
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Научно-теоретични приноси 
Осъществени са пионерни изследвания за ефектите на VIP, въведен в СА1 полето на 

хипокампа на плъхове с експериментален модел на депресия (билатерална олфакторна 
булбектомия). Установено е, че VIP, приложен едностранно (ляво или дясно) в СА1 поле на 
хипокампа намалява повишеното в резултат на булбектомията състояние на тревожност, 
т.е. проявява анксиолитичен ефект. Установено е, че VIP, въведен едностранно в СА1 поле 
на хипокампа на фона на инхибирани VPAC рецептори (чрез VIP6-28), напълно 
нормализира повишеното в резултат на булбектомията състояние на тревожност. 
Демонстрираният анксиолитичен ефект насочва към предполагаемо участие на 
хипокампалните РАС1 рецептори в механизма на тревожното състояние. 

Научни обзори за имуномодулаторния и противотумурен ефект на пробиогиците и 
рекомбинантния човешки еритропоетин (номера по списъка: 1, 17). 

Научно-приложни приноси 
Изложени са иновативни виждания за включването на пробиотиците и еритропоетина в 

новоочертаващото се направление в лечението на злокачествените новообразувания -
биотерапията. 

Приемам изцяло научните приноси на доц. Златислав Стоянов. 

Участие в проекти 
Доцент Стоянов е участвал в международен изследователски проект финансиран от 

Research Support Scheme of the Open Society Institute / Higher education Support Programme 
- Grant №: 1363/653/1996. Депозиран в SNAP (Soros Network Archival Portal) под № RSS 
0257/1996-98. 

Ръководени докторанти, специализанти и дипломанти 
Доцент Златислав Стоянов е ръководил дипломант към ВСУ „Черноризец Храбър", 

специалност „Психология" и специализант по научната специалност „Физиология на 
животните и човека". Доцент Стоянов е осъществил научно ръководство на успешно 
защитили докторанти един по научната специалност „Физиология на животните и човека" и 
един по научната специалност „Психиатрия". Към настоящият момент е научен 
ръководител на редовен докторант по научната специалност „Медицинска психология" към 
Катедрата по психиатрия и медицинска психология, Факултет по медицина, МУ- Варна. 

Друга научна дейност 
Доцент Златислав Стоянов е бил рецензент на научни статии в Psychiatry Research, 

Perceptual and Motor Skills, Scripta Scientifica Medica (МУ-Варна), WebmedCentral (UK) , има 
участия в научно жури: за ОНС „Доктор" - 3, За НС „Доктор на науките" - 1, за академична 
длъжност „Доцент" - 2. Два пъти е бил председател на научно жури. Член е на 
редакционни колегии на Известия на Съюза на учените - Варна: Серия „Медицина и 
екология", Авиационна, морска и космическа медицина (България), Асимметрия (Русия), 
WebmedCentral Physiology (UK), WebmedCentral Plus (UK). 

Краткосрочни специализации и квалификационни курсове 
През 1996 година доц. Стоянов е бил на специализация в Лаборатория по сравнителна 

физиология на сензорните системи в Института по еволюционна физиология и биохимия 
И. М. Сеченов, Руска Академия на Науките, Петербург. Участвал е в квалификационни 
курсове през 1994 г., ВМИ-София, „Основи на физиологията за биомеханични 
приложения", Програма Tempus, JEP 3310-93/2; през 1995 г., ВМИ-София, „Биомеханика и 
физиология на физическата работа", Програма Tempus, JEP 3310-93/3; през 1997 г., МУ-
София, „Компютърни методи за функционално изследване на сърдечно-съдовата 
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система", Програма Tempus, JEN 3310; през 2014 г., МУ-Варна, Интерактивни методи на 
обучение", Проект №BG051 Р0001-3.1.09.0013. 

Административна дейност и участие в научни и професионални организации 
Доцент Стоянов е заместник Декан на медицински факултет, МУ-Варна. Член е на 
Българско дружество по физиологични науки, Съюз на учените - Варна, Български 
лекарски съюз. International Organization of Psychophysiology, на Експертния съвет към 
„Регионална агенция за предприемачество и иновации -Варна". 

Познавам доцент Стоянов като добър организатор. Той е отзивчив, коректен и етичен в 
отношенията с колегите си. Той е трудолюбив, упорит, последователен и изключително 
прецизен и отговорен към професионалните си задължения. Отличава се със сериозни 
научни интереси, комуникативни способности и перспективно мислене. Той изпъква с 
оригинални идеи и методични решения и отлични възможности за работа в екип. 

Доцент д-р Златислав Стоянов Димитров, дм, дмн е изграден преподавател с дълъг 
преподавателски стаж и богат професионален теоретичен и практически опит. 
Мултидисциплинарната му теоретична и практическа подготовка дава възможност да се 
изправи пред всякакви предизвикателства в ежедневната му работа. 

Доцент Стоянов е задълбочен изследовател, с доказани теоретични и практически 
приноси. Притежава разностранни познания, необходими за адекватното разчитане на 
получените опитни данни. Неговата научна дейност се отличава с индивидуален почерк и 
непрекъснат стремеж към нововъведения. 

Доцент Стоянов умело съчетава преподавателската, научната, ръководната и 
обществената дейност. Ползва се с авторитет и доверие сред своите колеги. Сътрудничи 
успешно с изследователи от други катедри и специалности. 

Въз основа на положителната оценка на учебно-преподавателската дейност, високата 
научна значимост на научните трудове, получените значими научно-приложни приноси и 
отзвукът, който те са намерили в научната литература, считам, че доцент Стоянов 
притежава всички качества да придобие академичната длъжност «Професор». 

На основание на всички достойнства, характеризиращи д-р Златислав Стоянов 
Димитров дм, дмн, доцент в Катедрата по физиология и патофизиология при МУ-Варна 
убедено подкрепям присъждането му на академичната длъжност «Професор». 

Лични впечатления 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

София 05.03.2015 Професор д-р Радослав Гърчев, дм, дмн 
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