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Секция „Дерматовенерология” към Медицински факултет, Тракийски университет, гр.Стара 

Загора 

 

на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен 'доктор' 

професионално направление 7.1 Медицина 

докторска програма 03.01.21 «Дерматология и венерология» 

Автор: Д-р Стоян Иванов Павлов 

Тема: „Витамин Д статус и системни инфламаторни прояви при пациенти с псориазис вул-

гарис” 

Научен ръководител: Доц. Д-р Ст. Рачева, дм 

 

1. Общо представяне на процедурата и докторанта 

Представеният комплект материали на електронен  носител е в съответствие правилника 

на МУ-Варна и процедурата за придобиване на научна и образователна степен „Доктор“ към 

Медицински университет ''Проф. Параскев Стоянов'' – Варна. 

. 

2. Актуалност на тематиката 

 Представеният ми за становище дисертационен труд на тема: „Витамин Д статус и 

системни инфламаторни прояви при пациенти с псориазис вулгарис” е много актуален, съ-

ществен и с голямо практическо значение. Системното възпаление, както и ролята на витамин 

Д в патогенезата на разнообразна патология се обсъждат и представляват съвременни проб-

леми. Псориазисът като системно възпалително заболяване не прави изключение и предста-

вените от кандидата резултати хвърлят нова светлина върху патогенезата и евентуалното 

терапевтично повлияване на заболяването 

3. Познаване на проблема 

Запознатостта на докторанта с проблема е видна от обзора на дисертационния труд (32 

страници), който включва 380 цитирания, от тях 14 на български език, като повечето са от 

последните години. Добро впечатление прави изтъкването на приноса на Българската дер-

матологична школа в учението за псориазиса. Обзорът е добре структуриран, показва висока 

информираност на кандидата и свидетелства за възможността за правилно анализиране. Целта 

на дисертационниат труд е ясно формулирана. Поставени задачите са конкретни и могат да 

доведат до постигането ù.  

 

4. Методика на изследването 
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Използвани са съвременни научно-изследователски и статистически методи. Методи-

ката на изследването позволява постигане на поставената цел и получаване на адекватен от-

говор на задачите, решавани в дисертационния труд. Използваните статистически методи 

правят получените резултати реални и обективни.  

 

5. Характеристика и оценка на дисертационния труд и приносите 

Кандидатът, д-р Стоян Павлов, представя дисертационен труд на тема „Витамин Д статус и 

системни инфламаторни прояви при пациенти с псориазис вулгарис”, разположен върху 158 

стандартни печатни страници. Трудът е структуриран съобразно изискванията и съдържа 

увод, цел и задачи, материал и методи, резултати, обсъждане, изводи, приноси и библиогра-

фия.  

 Намирам намаерените резултати за актуални и интересни с оглед на съвременната 

теория за патогенезата на псориазис  като системно възпалително заболяване. Резултатите са 

добре графично визуализирани. Предложена е терапевтична схема с практическо приложение 

за компенсиране на недостига на витамин Д при пациентите със занижени нива.  Направените 

изводи отговарят на поставените цели на дисертационния труд. Приносите са обединени в 

няколко групи: оригинални, научно-теоретични и научно-практически и потвърдителни.  

. 

6. Преценка на публикациите и личния принос на докторанта 

Авторът предоставя 3 публикации (всички на английски език) и 2 участия в научни фо-

руми с доклади или презентации по темата на дисертационния труд. Кандидатът няма са-

мостоятелни статии – единствен автор, но е първи автор и в 3-те публикации.  

 

Критични бележки: Намирам, че заглавието на дисертационния труд може да се промени на 

„Витамин Д статус и системни инфламаторни прояви при пациенти с псориазис”, поради 

факта, че част от включените пациенти са с артропатичен псориазис. Така направените кри-

тични бележки не намаляват качеството на представения труд. Не откривам елементи на 

плагиаризъм и намирам представените данни за оригинални и интересни.  

 

7. Автореферат 

Автореферата съдържа 79 страници и включва в съкратен вид основните раздели на 

дисертационния труд. Автореферата е направен според изискванията. Съдържанието и ка-

чеството на автореферата отразява основните резултати, постигнати в дисертацията. 
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Заключение 

 След като се запознах внимателно с представената ми документация за професионал-

ното и научно развитие на д-р Павлов считам, че дисертационният труд на тема: „Витамин Д 

статус и системни инфламаторни прояви при пациенти с псориазис вулгарис” съдържа на-

учни, научно-приложни и приложни резултати, които представляват оригинален принос в 

науката и отговарят на всички  изисквания на Закона за развитие на академичния състав в 

Република България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника на МУ - 

Варна.  

Дисертационният труд показва, че докторанта Д-р Павлов притежава задълбочени тео-

ретични знания и професионални умения по научна специалност Дерматология и венероло-

гия, като демонстрира качества и умения за самостоятелно провеждане на научно изследване. 

Поради гореизложеното, убедено давам своята положителна оценка за проведеното из-

следване, представено от рецензираните по-горе дисертационен труд, автореферат, постиг-

нати резултати и приноси, и предлагам на почитаемото научно жури да присъди образова-

телната и научна степен ‘доктор’ на Д-р Стоян Иванов Павлов в докторска програма по 

„Дерматология и венерология”.  

 

 

 

 

 

8.03. 2017 г.      Изготвил становището: .................................. 

                            Доц. Д-р Развигор Дърленски, дм 


