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До  

Председателя на Научно Жури, 

определено със Заповед № Р-109-225/23.06.2017 г. 

на Ректора на Медицински университет – Варна 

„Проф. д-р Параскев Стоянов“ 

 

 

Приложено представям: Становище  

според Заповед № Р-109-279/17.07.2017 г. на Ректора на МУ – Варна 

във връзка с конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент“ 

по научна специалност Анатомия, хистология и цитология, 

обявен за нуждите на МУ - Варна, кат. „Анатомия и клетъчна биология“ 

в ДВ, бр. 33/25.04.2017 г. 

 

Изготвил становището: Проф. д-р Ваня Горанова Стефовска, д.м. 

Научна специалност Анатомия, хистология и цитология 

кат. „Анатомия и клетъчна биология“ към МУ - Варна 

ул. „Марин Дринов“ 55, 9002 гр. Варна 

e-мейл: vanya.goranova@mu-varna.bg 

              stefovskav@yahoo.com 

тел: 052 677 079 

мoб: 0897984699 

 

І. Анализ на кариерния профил на кандидата 

В конкурса участва един кандидат: д-р Стоян Павлов Павлов, д.м. 

Той е роден на 21.6.1976 г. в гр. Варна, женен е и има две деца. 

За участие в конкурса е представил Заявление до Ректора на МУ - Варна с необходимия 

пълен комплект административни документи за разглеждане от НЖ според изискванията на 

ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Регламента за академичната длъжност „Доцент“ от Правилника на 

развитието на академичния състав на МУ - Варна, актуален към 30.06.2016 г. както следва: 

1. Творческа автобиография  

2. Нотариално заверено копие на диплома за ОКС „Магистър" (серия МУ, у.и. №  

020624, рег. № 7207/2001 и приложението към нея) по специалност медицина към 

МУ – Варна. 

3. Нотариално заверено копие на диплома за придобита ОНС „Доктор" № 011/18.5.2012 

от МУ – Варна. 

4. Нотариално заверено копие на свидетелство за призната специалност в сферата на 

здравеопазването (рег. № 016841/10.1.2006). 

5. Удостоверение за стаж по специалността. 

6. Удостоверение за преподавателски стаж.  

7. Справка за учебна натовареност. 

8. Равностойни на монографичния труд публикации - 8 пълнотекстови публикации в 

чуждестранни научни списания, 3 от които с импакт фактор. 

9. Списък на научните публикации. 

10. Копие от научните публикации. 

11. Резюме на научните трудове. 

12. Списък с участия в национални и международни научни прояви, участия в проекти. 

13. Копия от програми и сертификати, удостоверяващи участието в научните форуми. 

14. Справка за приносите на научните трудове. 

15. Медицинско свидетелство. 

http://mu-varna.bg/BG/Research/Pages/DV-33-2017.aspx
mailto:vanya.goranova@mu-varna.bg
mailto:stefovskav@yahoo.com
http://mu-varna.bg/BG/Research/Documents/konkursi%202017/DV%2033/%D0%A2%D0%92%D0%9E%D0%A0%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%90%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F.docx
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16. Свидетелство за съдимост. 

17. Доказателство за регистрация в Google Scholar и Research Gate. 

18. Декларация за достоверност на представените документи. 

19. Справка за импакт фактор, издадена от библиотеката на МУ – Варна. 

20. Справка за цитирания, издадена от библиотеката на МУ – Варна. 

21. Копие (превод) от трудов договор с Университета в Кьолн. 

 

ІІ. Общо описание на представените материали по конкурса 

По отношение всички материали по конкурса предоставената документацията е точна, 

изчерпателна и подредена. При разглеждането й установих, че кандидатът д-р Павлов 

отговаря на условията за завършено висше образование по медицина, при това с отличен 

успех 5.93, има положена специалност по Анатомия, хистология и цитология през 2006 г., 

заемал е последователно академичните длъжности: асистент (от 2002 г. до 2006 г.), старши 

асистент (от 2006 г. до 2010 г.) и главен асистент (от 2010 г. до сега), със стаж по 

специалността и както преподавател в МУ – Варна над 14 г., а от 2012 г. притежава 

научно-образователната степен „Доктор“ по същата специалност.  

От справката за учебната натовареност става ясно, че през последните 5 години д-р 

Павлов има средна годишна аудиторна заетост от около 650 ч. без академичната 2013/14 г., 

когато за 5 месеца в рамките на един семестър е бил научен асистент в Анатомичния център на 

МФ в Унивеситета в Кьолн, Германия. Дори тогава той има 248 ч. заетост, което надвишава 

изискването от 100 ч. на МУ – Варна. 

 

ІII. Оценка на научните трудове на кандидата за цялостното му академично развитие 
От следната таблица става ясна съпоставката на броя на научните публикации на 

кандидата спрямо задължителните според Правилника на развитието на академичния състав 

на МУ - Варна: 

 

№ по ред от 

документа-

цията 

Изисквания на МУ-Варна 
Брой 

задълж. 
Брой на   

д-р Павлов 

8. 

Равностойни на монографичния труд 

публикации 
8 8 

- в списания с Impact Factor 3 7 

9. 

Оригинални научно-изследователски 

трудове - публикации (без равностойните 

на монографичния труд) 

25 27 

- в списания с Impact Factor 0 3 

 

Представените 8 на брой пълнотекстови публикации в чуждестранни научни списания 

като равностойни на монографичния труд не повтарят тези за придобиване на образователната 

и научна степен „Доктор“. Всички представени публикации са излезли от печат. 

 

1. Обща характеристика на научната продукция и публикационна активност 

 Представените списъци с трудовете на д-р Павлов включват общо 93 броя, от които 35 

на брой публикации в български (24 броя) и чуждестранни издания (11 броя)  (док. № 9, #1-35) 

и 58 участия в конгреси/конференции/симпозиуми (47 броя), научни проекти (7 броя) и 

научни/образователни форуми (4 броя)  (док. № 12, #36-93). В 36 от тях той е водещ автор, а в 

15 - втори автор. 

 

http://mu-varna.bg/BG/Research/Documents/konkursi%202017/DV%2033/%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82.doc
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2. Научна тематика и научно-практически постижения на трудовете на кандидата 

Научните изследвания и постижения на д-р Павлов са предимно в областта на 

неврорегенерацията след аксотомия на лицевия и други нерви с акцент върху значението на 

сензорната обратна връзка, като в тази област е и неговата дисертация (29 от трудовете). Общо 

теоретичните и практическите му приноси в това отношение са изчерпателно представени в 

док. № 14. Редица от тези приноси са оригинални и се отнасят до различни аспекти на 

регенераторните механизми при сензорна стимулация и мускулната реинервация при увреда 

на периферни нерви и експериментален модел на гръбначно-мозъчна компресия при плъхове. 

Друга изследователска тема е развитието на съдовата стена на артериите и вените на 

подбедрицата при човека по време на феталното развитие, при подрастващи и възрастни (17 от 

трудовете). Представени са някои съществени морфологични взаимоотношения в динамика 

между интима и медия при тези кръвоносни съдове във възрастов аспект. 

Останалите научни интереси на кандидата са най-вече в областта на силиконовата 

гръдна имплантология, морфометрията, дигиталната микроскопия, образния и статистическия 

анализ. Отразени са в 36 от трудовете на д-р Павлов. 

При разглеждане публикациите на д-р Павлов впечатление прави впечатление 

задълбоченото, последователно и изчепателно представяне на същностни аспекти с 

научно-фундаментална и прилижна значимост. 

 

3. Участие в научно-изследователски проекти 

Д-р Павлов е участвал като изпълнител в 3 международни проекта с Германия и 4 

институционални проекта на МУ – Варна предимно от областта на невроанатомията. 

 

ІV. Отражение на публикациите на кандидата в националната и чуждестранна 

литература (публикационен имидж) 
От представената справка за Impact Factor (IF) (док. № 19) е видно, че до 25.5.2017 г. д-р 

Павлов има общ IF = 27.369 (док. № 19), индивидуален IF = 2.531 (док. № 14) и общо 219 на 

брой цитирания (док. № 20). Тези високи показатели демонстрират много добър 

публикационен имидж, международно разпространение и признание на резултатите от 

научните му изследвания. 

 

V. Комплексна, качествена оценка на учебно-методическата, преподавателската, вкл. 

научно ръководство на студенти и административна дейност на кандидата 
Д-р Павлов е дългогодишен и опитен преподавател в Катедрата по анатомия и клетъчна 

биология на МУ – Варна. Провеждал е учебни занятия по всички раздели на макро- и 

микроскопската анатомия на човека за специалностите медицина, дентална медицина, 

медицински лаборант и рехабилитатор в българоезичната и англоезичната програма, като има 

съществен принос при разработването на учебни материали и тестове особено за 

електронното обучение. Съавтор на един учебник, участвал е в 4 научно-образователни 

форума и е изнасял анатомични лекции на специализанти по хирургия. Освен това за 5 месеца 

през 2013/14 г. е бил научен асистент и преподавател в Анатомичния център на Унивеситета в 

Кьолн. 

През последните 2 години д-р Павлов е осъществявал научно ръководство на трима 

студента – един от специалност мед. лаборант и двама от специалност медицина.  

От 2008 г. той е член на постоянната комисия по програма „ЕРАЗЪМ“ към МУ – Варна. 

По административна линия е бил административен асистент и ресорен отговорник на 

дисекционния сектор и хистологичната лаборатория за продължителни периоди. 

Във всички сфери на своята професионална дейност той винаги проявява висока 

компетентност, отдаденост към работата си и колегиалност. 

Членува в Българския Лекарски Съюз и Българското Анатомично Дружество. 
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VІ. Заключение (отговаря или не отговаря на задължителните и специфични условия и 

наукометрични критерии за академичната длъжност „Доцент“) 

След като се запознах подробно с предоставената ми документация и направих цялостна 

оценка на научно-изследователската, учебно-преподавателската и административна дейност 

на д-р Стоян Павлов Павлов, д.м., единствен участник в конкурса за заемане на 

академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност Анатомия, хистология и 

цитология за кат. „Анатомия и клетъчна биология“ към МУ – Варна, считам, че кандидатът 

напълно отговаря по всички изисквания на ЗРАСРБ и Регламента за заемане на АД „Доцент“ 

от правилника на МУ – Варна. 

 

VII. Предложение за заемане на длъжността 

Като имам пред вид високите постижения в количествено и качествено отношение на 

кандидата д-р Павлов, д.м. спрямо задължителните показатели според изискванията на 

ЗРАСРБ и Регламента за заемане на академична длъжност „Доцент“ от правилника на МУ - 

Варна, както и въз основа на отличните ми многогодишни лични впечатления от неговата 

цялостна професионална дейност, предлагам на останалите членове на почитаемото Научно 

Жури да гласуват положително при избора на д-р Стоян Павлов Павлов за заемане на АД 

„Доцент“ по научната специалност Анатомия, хистология и цитология за нуждите на кат. 

„Анатомия и клетъчна биология“ към МУ - Варна. 

 

 

     
22.8.2017 г.              Изготвил становището: ………………………… 

МУ - Варна  (Проф. д-р Ваня Горанова Стефовска, д.м.) 


