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С Т А Н О В И Щ Е 

 

От: проф. д-р Таня Тимева, дм  

Ръководител сектор по асистирана репродукция   

при САГБАЛ „Д-р Щерев“ ЕООД, гр. София, 

Преподавател в Русенски Университет „Ангел Кънчев“, 

 факултет „Обществено здраве и здравни грижи“, катедра “Здравни грижи“ 

 

 

Относно: Конкурс за заемане на академичната длъжност "Доцент", по 

специалност „Акушерство и гинекология“, професионално направление  7.1. Медицина, 

област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт за нуждите на Факултет 

„Медицина“, Катедра „Акушерство и гинекология“ и Клиника „Гинекология“ към 

МБАЛ “Света Анна-Варна“ АД, обявен в Държавен вестник (бр. 62/06.08.2019 г.) 

            

Представям настоящото становище, съгласно ЗРАСРБ, Правилника за неговото 

прилагане, Правилника за развитие на академичния състав в Медицински университет - 

Варна като член на Научното жури по настоящия конкурс, съгласно заповед № Р-109-

318/07.10.2019 г. на Ректора на МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов"- Варна.  

 

Д-р Станислав Христов Славчев, дм е кандидат за заемане на академичната 

длъжност.  

 

I. Обобщени данни от творческата биография на кандидата 

 

Д-р Станислав Славчев завършва медицина през 1996 г. и от 2011 г. е асистент към 

Катедрата по АГ, а от 2008 г. до момента е лекар-ординатор в клиника по „Гинекология“ 

към МБАЛ “Св. Анна“ - Варна. Той придобива специалност по „Акушерство и 

гинекология“ през 2009 г. и седем години по-късно защитава своята докторантура на 

тема: Ролята на радикалната хистеректомия с илиачна и/или парааортална лимфна 

дисекция за оптимална циторедукция при авансирал епителен яйчников карцином като 

придобива ОНС „Доктор“ (2016 г.). От април 2018 г. д-р Славчев заема академичната 

длъжност „Главен асистент“ към Катедрата по АГ. 

Както от темата на дисертационния му труд, така и от завършените курсове за 

следдипломнна квалификация и допълнителна специализация ясно личи неговия 

интерес в областта на гинекологичните оперативни техники при неопластични 
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заболявания. Доказателство за това са и посетените пет конгреса, четири от които 

международни с онкологична насоченост през последните две години. (10-ти Годишен 

световен конгрес за ракови заболявания в Барселона, 2017, Втори Световен конгрес за 

рака, Болоня, 2018 и т.н.). 

 

II. Данни относно количествените показатели на представената научна 

продукция и качествените критерии по отношение научно-изследователската и 

учебно-преподавателската дейност и приноси на кандидата 

 

Д-р Станислав Славчев представя като документ за участие в конкурса академична 

справка в табличен вид с включени 9 публикации в реферирани и индексирани издания 

и още 12 в нереферирани с научно рецензиране издания, на две от които е първи автор. 

5 от публикациите са в чуждестранни издания на руски език с тематика касаеща 

стоматологични проблеми по време на бременност. Д-р Славчев представя и справка за 

цитиранията – общо 6 в базите данни Scopus и Web of Science. Справката в Google scholar 

сочи, че публикационната активност на автора и позоваванията на научните му трудове 

са 4 през 2013 г. и 1 през 2014 г. Допълнително към документите са приложени още 3 

публикации извън справката за покриване на минималните критерии,  в които 

кандидатът участва като член на авторския колектив.    

Кандидатът представя списък с 5 участия в национални и международни научни 

прояви, където тематиката засяга различни аспекти на цервикалната неоплазия, както и 

клиничен случай на рискова бременност при вродена аномалия на матката, на който д-р 

Славчев е първи автор. Представена е също монография на тема: „Съвременни аспекти 

в ранната диагностика и лечение на карциномите на женската полова система" издадена 

през 2018 г. с библиография съдържаща 307 автора. В този хабилитационен труд д-р 

Славчев разглежда петте основни карциноми на женските полови органи. Авторът е 

отделил специално внимание на карцинома на шийката на матката, карцинома на 

ендометриума и карцинома на яйчника. Съвременните тенденции при злокачествените 

заболявания на женските полови органи показват въздържане от извършване на големи 

(свръхрадикални) операции във връзка с въвеждането на таргетната терапия при 

овариален карцином и усъвършенстваните схеми на лъче- и химиотерапия. Застъпени в 

монографичния труд са съвременни подходи като молекулярната диагностика и 

геномният анализ на раковите заболявания, отговорни за по-добро разбиране на 

патогенезата, биологичното поведение и прогнозата на туморите. Това създава 

възможности за индивидуален подход към пациентите и приложение на т. нар. медицина 
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базирана на доказателства. Бих изтъкнала като изключително добър подход при прочита 

на монографичния труд, обособяването на библиографската справка след всяка отделна 

глава. Научният труд представя наличните до момента данни за епидемиологията, 

патогенезата и рисковите фактори на отделните карциноми, хистологичните 

класификации, методите за скрининг, диагноза и стадиране, както и съвременните 

препоръки за лечение на преинвазивните и инвазивни форми. Именно това го превръща 

в изключително стойностен и ценен като помагало за справка в ежедневната клинична 

работа на гинеколога.   

Кандидатът е представил научни трудове, в които има оригинални научни и 

приложни приноси, които са получили положителна оценка от колегията. Адмирирам 

представената справка от д-р Славчев за приносите от различните научни разработки, 

които са систематизирани по направления: онкогинекология, диагностика на 

предтерминно раждане, казуистика в акушерството и гинекологията и болести на 

дъвкателния апарат и устната кухина, свързани с бременността.  

Към изискуемата документация за участие в конкурса е и удостоверение за 

приблизително 21 години трудов стаж като лекар и повече от 10 години след 

придобиване на специалност. Д-р Славчев представя и удостоверение за 

преподавателски стаж – 5 г. и 4 месеца, от които повече от 1 година като главен асистент 

към Катедрата по АГ към МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна. Кандидатът 

провежда практически упражнения по Акушерство и гинекология на студенти от МУ – 

Варна. Справката за учебната натовареност показва общо годишен брой часове между 

186 и 423, което надвишава изискванията залегнали в Правилника за развитие на 

академичния състав МУ Варна: преподавател не по-малко от пет години, с учебна 

натовареност не по-малко от 100 часа средно/годишно.  

 

III. Заключение 

 

Въз основа на всичко изложено дотук давам своята положителна оценка и 

препоръчвам на Научното жури да избере Д-р Станислав Христов Славчев, дм да 

заеме академичната длъжност „Доцент" в МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов"- Варна по 

научна специалност „Акушерство и гинекология". 

 

 

Дата:                              Изготвил становището:   

 

10.11.2019 г.                 /проф. д-р Таня Тимева, дм/ 


