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Р Е Ц Е Н З И Я

от проф. д-р Христо Стефанов Гагов 

Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски”

Относно конкурс за “доцент” по професионално направление 4.3. „Биологически 

науки”, научна специалност „Физиология на животните и човека”, 

обявен в ДВ бр. 22/16.03.2021 г. от Тракийския Университет

1. Обща част

Конкурсът за академичната длъжност “доцент” в област на висшето образование 

4. Природни науки, математика и информатика, по професионално направление 4.3. 

„Биологически науки”, специалност „Физиология на животните и човека” бе обявен в 

ДВ бр. 22/16.03.2021 г. за нуждите на кат. „Физиология, патофизиология и 

фармакология“ към Медицинския факултет (МФ) на Тракийския Университет -  Стара 

Загора (ТрУ). Единствен кандидат по този конкурс е гл. ас. д-р Цветелин Койчев 

Георгиев, дм. От прегледа на представените документи се вижда, че процедурата по 

конкурса е спазена и че документите отговарят на изискванията на Закона за развитие 

на академичния състав на РБ и Правилника за неговото приложение.

2. Биографични данни за кандидата

Гл. ас. д-р Цветелин Георгиев завършва през 2008 г. Медицинския факултет на 

ТрУ със специалност лекар. В резултат на обучение в периода 2011 -  2014 г. придобива 

специалност по Физиология през 2014 г. През 2014-2016 г. е докторант в ТрУ и през 

2016 г. придобива ОНС „доктор“ за дисертация на тема „Значение на ангиотензин II и 

вазопресин за контрактилитета на небременна матка у плъхове при норма и диабет“.

От 2009 г. до 2017 г. е асистент, а от 2017 г. до днес е главен асистент към МФ на ТрУ, 

катедра „Физиология, патофизиология и фармакология“.
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3. Научни трудове

3 .1 . Общ преглед на научните трудове и тяхното цитиране

Гл. ас. д-р Цветелин Георгиев участва в този конкурс като съавтор в 36 научни 

публикации, от тях 11 са в международни списания реферирани и индексирани в базите 

данни Scopus и/или Web of Science, от които 9 имат импакт фактор (ИФ). От останалите 

11 са публикувани в български списания с ИФ, реферирани и индексирани в базите 

данни Scopus и Web of Science с импакт ранг (ИР), а станалите 14 статии се намират в 

други бази данни. В четири публикации с ИФ и 1 с ИР гл. ас. Цветелин Георгиев е 

първи автор. Четири публикации в пълен текст са в списания с Q2, останалите -  в Q3 и 

Q4. Всички представени научни трудове са в областта на конкурса. Извън Scopus и Web 

of Science попадат голем брой интересни публикации, реферирани и индексирани в 

други бази данни, които са били публикувани преди приемането на новите минимални 

критери на НАЦИД за академичните длъжности. Част от последните дават около 

половината цитирания в реферирани и индексирани списания в Scopus и Web of 

Science. Всички публикации на кандидата по показатели В и Г събират общо 347 т. 

Преценявам публикационната активност на кандидата по този конкурс за достатъчна за 

заемането на академичната длъжност „доцент“.

Забелязаните цитирания на гл. ас. д-р Цветелин Георгиев са 53. От тях 25 са в 

списания с ИФ или ИР, от тях 12 излизат в Scopus на името на кандидата. Неговият h- 

индекс в същата система след елиминиране на автоцитиранията е 3 (28.05.2021 г.). 

Половината от цитатите в списания с ИФ не излизат в Scopus или Web of Knowledge 

при търсене на името на гл. ас. Цветелин Георгиев, защото статиите са публикувани в 

списания, които те не реферират. Такава е напр. негова публикация в Trakia Journal of 

Sciences от 2011 г., която има 3 цитирания в списания с ИФ.
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Гл. ас. д-р Цветелин Георгиев активно е презентирал в научни форуми. 

Представени са материали от участия в 62 научни конференции, от тях 12 са в чужбина, 

а 52 са международни, национални и локални в България.

3.2. Оценка на научните приноси

Приносите на гл. ас. д-р Цветелин Георгиев са с научен и научно-приложен 

характер. Имам следната забележка към тяхното представяне -  те са формулирани по- 

скоро като изводи от проведените изследвания. Затова броят им е много голям и са 

твърде фрагментирани. Приносите му са в три научни направления.

1. Ин витро изследвания на пептидергичната регулация на гладкомускулната 

съкратителна активност.

Проучено е влиянието на пептидните хормони ангиотензин II (AT II), аргинин- 

вазопресин (вазопресин) и грелин върху регулацията на съкратителна активност на 

гладкомускулни (ГМ) препарати от стените на органите пикочен мехур, матка и 

сегменти на стомашно-чревния тракт на плъх. Опитите са проведени със здрави 

плъхове и модел на болни от диабет животни, които са третирани със стрептозотоцин. 

Ин витро изследванията са проведени с методики, включващи модифициране на: 

i) използваните разтвори, ii) начина на адаптация на тъканните препарати (нишки) от 

ГМ стени на изследваните кухи органи, iii) регистрацията и дигитализацията 

измерваните съкращения чрез програма ISOSYS-Advanced 1.0, iv) анализ чрез 

оригинални компютърни програми на допълнителни критерии за оценка на 

гладкомускулната съкратителна активност и др. Тези нови подходи са позволили 

детайлен анализ на ефектите на изследваните пептиди и техните вътреклетъчни 

сигнални вериги върху на съкратителната активност на ГМ препарати. В резултат на 

това е установено, че стреч-активируемите Са2+-канали имат водеща роля за

спонтанното детрузорно съкращение и че има пряка връзка между повишения
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извънклетъчен Са2+ и увеличената сила на съкращенията на същите препарати чрез 

Са2+-зависима активация на стреч-активируемата киназа c-jun N-terminal kinase (JNK). 

Освен това за първи път са сравнявани кинетични и механични (силови) 

характеристики на ATi- и АТг-рецептор-зависимите съкращения на пикочен мехур и е 

определено значението на потенциал-зависимите Са2" канали и на Са2+ освобождаване 

от рианодин- и ИФз-чувствителни Са2+ канали на саркоплазмения ретикулум за ГМ 

съкращение на същия орган. Специално внимание е отделено на орексичния хормон 

грелин, за който е установено, че инхибира предизвиканите в присъствие на AT II и 

вазопресин детрузорни контракции. Освен това е показано, че прилагането на грелин и 

мелатонин нормализира времевите параметри на детрузорната хиперактивност към АТ 

II и понижените силови параметри на вазопресин-индуцираното съкращение при 

плъхове със стрептозотоцин-индуциран захарен диабет.

При други изследвания върху същия животински модел е определена ролята на 

ATi- и АТг-рецепторите и на вазопресиновите Vi рецептори върху съкратителната 

активност и нейните кинетични параметри на in vitro препарати от различни отдели на 

храносмилателния (ХС) тракт на плъх е оглед изясняване на механизмите, отговорни за 

нарушения мотилитет при патологични състояния като гастро-езофагеален рефлукс, 

болест на Крон и др.

Подобни изследвания са проведени и върху ГМ препарати от рога на 

небременна матка от здрави и диабетни плъхове. Използването на нов аналитичен 

подход за обработка на получените данни са позволили на гл. ас. Цветелин Георгиев да 

потвърди, че AT II влияе синергично чрез ATi- и АТг-рецептори. Намерено е, че 

захарният диабет мощно подтиска AT II- и вазопресин-предизвиканите съкращения на 

същите препарати. Подобно на ХС тракт добавянето на мелатонин и грелин подобрява 

чувстителността на маточните ГМ към AT II и вазопресин.
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2. Разработване на методики и експериментални модели при малки и големи 

опитни животни.

Разработени са опитни модели и техники за диагностика на функционални и 

метаболитни заболявания като метаболитен синдром, хормонален дисбаланс и 

бъбречни увреждания. Те включват комбинация от ехография и кръвен прогестерон за 

определене на диагностични критерии за овариалната хипофункция при биволици и на 

промени в диелектричните свойства на еритроцитната мембрана при опитни животни с 

индуцирани метаболитни нарушения, породени от гликозилиране и оксидативен стрес.

3. Ех vivo и in vitro ЕПР проучване на антиоксидантен или прооксидантен ефект 

на природни и синтетични субстанции.

Разработени са методики на базата на ЕПР спектрофотометрия за определяне 

протективния ефект на природни и синтетични антиоксиданти върху тъканни 

хомогенати.

Всички тези приноси утвърждават гл. ас. д-р Цветелин Георгиев като изграден 

специалист по физиология, особено в направленията функция на мускулите, 

ендокринната регулация, вътреклетъчната сигнализация и др. Той има сериозни 

познания и умения и в областта на софуерното инженерство с принос за изследване 

кинетичните параметри на ГМ съкращения. Отбелязвам също така интересни научно- 

практически разработки за решаване на конкретни проблеми от областта на 

диагностиката, профилактиката и терапията.

3.3. Участие в научни проекти

Гл. ас. д-р Цветелин Георгиев има значителен опит в научно-проектната 

дейност. Той е ръководил 2 проекта и ръководи 1 от 2021 г. към Тракийския 

Университет, и е участвал в шест други към същата институция. Освен това е бил 

участник в един национален проект към МОМН в периода 2 0 1 0 -2 0 1 3  г. (ДДВУ 02/24
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2010-2013). Този опит свидетелства за умения на кандидата за академичната длъжност 

„доцент“ да планира, изпълнява и отчита научни проекти в областта на конкурса, а 

също и за способността му да работи в екип.

3.4. Преподавателска дейност

Гл. ас. д-р Цветелин Георгиев е бил дванадесет години без прекъсване 

преподавал към МФ на ТрУ. Той е извеждал и извежда упражнения по предмета 

„Физиология на човека“ за студенти по „Медицина“, „Лекарски асистент“, „Акушерка“, 

„Медицинска сестра“ и „Социални дейности“ като има обща годишна натовареност за 

периода от 360 до 622 часа. Съавтор е на електронен курс по „Неврофизиология“, на 

мултимедиен учебник по „Физиология на ендокринната система“ и на учебното 

помагало „Протоколна тетрадка по физиология“ за студенти-медици. Участвал е в 

актуализирането на няколко учебни програми по предмети в областта на конкурса. 

Няма данни да е бил научен ръководител на дипломанти.

3.5. Административен опит

Няма данни за административен опит на гл. ас. д-р Цветелин Георгиев.

3.6. Други активности

Гл. ас. д-р Цветелин Георгиев членува в Българския лекарски съюз, Българското 

дружество за физиологични науки и Българското пептидна дружество. През 2014 и 

2015 г. осъществява мобилност по програма „Еразмус+“ в Медицинския факултет на 

Университета „Намък Кемал“, гр. Текирдаг, Република Турция. Придобил е 

специалност по „Физиология“. Следдипломните му специализации и курсове са 11. Те 

са в областта на хуманната медицина, статистиката, компютърните програми,

английския език и педагогиката.
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3.8. Награди

Награждаван е за публикационната си активност от Тракийския Университет 

през 2017 г.

Заключение

В заключение кандидатът по този конкурс има ОНС „Доктор“, необходимото 

научно творчество, ръководил е и е бил член на научни проекти, има научни и научно- 

приложни приноси, необходимия брой цитирания, множество участия в научни 

форуми, специалност по Физиология и голям брой допълнителни следдипломни 

квалификации. Всички тези дейности са по тематиката на конкурса и удовлетворяват 

критериите за академичната длъжност „доцент” на Закона за развитие на академичния 

състав на Република България и на Правилника за неговото приложение. Това ми дава 

основание да препоръчам на уважаемото Научно жури да гласува ЗА избирането на 

гл. ас. д-р Цветелин Койчев Георгиев за “доцент“ по професионално направление 4.3. 

„Биологически науки”, научна специалност „Физиология на животните и човека” за 

нуждите на катедра „Физиология, патофизиология и фармакология“ към Медицинския 

факултет на Тракийския Университет.

Подпис:
I

7̂

София, 07.06.2021 г. (проф. д-р Христо Гагов)
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BY PROF. DR. HRISTO STEFANOV GAGOV, PhD

FACULTY OF BIOLOGY, SOFIA UNIVERSITY “ST. KLIMENT OHRIDSKI”

Regarding: a procedure for the academic position of “Associate professor” in the scientific 
specialty Physiology, professional field 4.3. Biological sciences, announced in State Gazette

№ 22/ 16.03.2021

1. Common part
The procedure for the academic position of “Associate professor”, field of higher 

education 4. Natural sciences, mathematics and informatics, professional field 4.3. Biological 
sciences, specialty Human and animal physiology was announced in State Gazette № 22/ 
16.03.2021 for the needs of the Department of Physiology, pathophysiology and 
pharmacology at the Medical Faculty (MF), Trakia University (TrU) -  Stara Zagora. The only 
candidate for this competition was Chief assistant Dr. Tsvetelin Koychev Georgiev, PhD. The 
review of the candidate’s documents shows that they are in accordance with the requirements 
of the Law for the development of the academic staff in Bulgaria and the regulations for its 
application.

2. Biographical data about the candidate
Chief assistant Dr. Tsvetelin Koychev Georgiev graduated Medical Faculty of TrU in 

2008 with the professional qualification” Master of medicine”. As a result of postgraduate 
education in the period 2011 - 2014, he acquired a degree Specialty in Physiology in 2014 and 
in 2016 defended a doctorate dissertation on the topic “Significance of angiotensin 2 and 
vasopressin for non-pregnant uterine contractility in norm and diabetes”. From 2009 to 2017 
he was an assistant, and from 2017 until today he is a Chief assistant at MF in TrU, Dept, of 
Physiology, pathophysiology and pharmacology.

3. Scientific work
3.1. Overview of the scientific publications and their citation
Chief assistant Dr. Tsvetelin Georgiev participates in this competition as a co-author 

of 36 scientific publications, 11 of which are referred in international journals and indexed in 
the databases Scopus and/or Web of Science, 9 of which have impact factor (IF). 11 of the 
remaining are published in Bulgarian journals with IF, referenced and indexed in the 
databases Scopus and Web of Science with impact rank (IR), and the remaining 14 articles are 
in other databases. In four publications with IF and 1 with IR Chief assistant Dr. Tsvetelin 
Georgiev is the first author. Four full - text publications are in journals with Q2, the rest are in 
Q3 and Q4. All submitted scientific papers are in the field of competition. Outside of Scopus 
and Web of Science there are large number of interesting publications, referenced and 
indexed in other databases that were published before the adoption of the new NACID 
minimum criteria for the academic positions. Some of the latter give about half of the 
citations in referenced and indexed journals in Scopus and Web of Science. All publications 
of the candidate on indicators C and D collect a total of 347 points. I consider the publication 
activity of the candidate in this competition to be sufficient for the academic position of 
"Associate Professor".



The noted citations of Chief assistant Dr. Tsvetelin Georgiev are 53. 25 of them are in 
journals with IF or 1R, 12 of which are published in Scopus in the name of the candidate. His 
/7-index in the same system after the elimination of auto-citations is 3 (28.05.2021). Half of 
the citations in journals with IF do not appear in Scopus or Web of Knowledge when 
searching for the name of Chief assistant Dr. Tsvetelin Georgiev, because the articles are 
published in journals that they do not refer to. Such is, for example, his publication in the 
Trakia Journal of Sciences from 2011, which has 3 citations in journals with IF.

Chief assistant Dr. Tsvetelin Georgiev has actively presented in scientific forums. 
Materials from participations in 62 scientific conferences are presented, 12 of them are 
abroad, and 52 are international, national and local in Bulgaria.

3.2 Evaluation of the scientific contributions
The contributions of Dr. Tsvetelin Georgiev are of scientific and scientifically applied 

nature. I have the following remark on their presentation - they are formulated rather as 
conclusions from the conducted researches. That is why their number is very large and they 
are too fragmented. His contributions are in three scientific fields.

1. In vitro studies of peptidergic regulation of smooth muscle contractile activity.
The effect of the peptide hormones angiotensin II (AT II), arginine vasopressin (vasopressin) 
and ghrelin on the regulation of contractile activity of smooth muscle (SM) preparations from 
the walls of the bladder, uterus and segments of the gastrointestinal tract of rats was studied. 
The experiments were performed with healthy rats and a model of diabetic animals treated 
with streptozotocin. In vitro studies were performed using methodologies including 
modification of: i) the solutions used; ii) the way of adaptation of tissue preparations (strips) 
from SM walls of the studied organs; iii) registration and digitization the measured 
contractions using the ISOSYS-Advanced 1.0 program; iv) analysis through original 
computer programs of additional criteria for assessment of smooth muscle contractile activity, 
etc. These new approaches have allowed detailed analysis of the effects of the studied 
peptides and their intracellular signal pathways on the contractile activity of SM preparations. 
As a result, it was found that stretch-activated Ca2~ channels play a leading role in 
spontaneous detrusor contraction and that there is a direct relationship between increased 
extracellular Ca2+ and increased contraction force of the same preparations by Ca2~ - 
dependent activation of stretch-activated kinase c- June N-terminal kinase (JNK). In addition, 
for the first time, the kinetic and mechanical (force) characteristics of ATI- and AT2- 
receptor-dependent bladder contractions were compared and was determined the significance 
of potential-dependent Ca2~ channels and Ca"+ release from ryanodine- and IP3-sensitive Ca2̂  
channels of the sarcoplasmic reticulum for SM abbreviation of the same organ. Special 
attention is paid to the orexigenic hormone ghrelin, which has been found to inhibit AT II and 
vasopressin-induced detrusor contractions. In addition, it has been shown that the 
administration of ghrelin and melatonin normalizes the time-parameters of detrusor 
hyperactivity to AT II and the decreased strength parameters of vasopressin-induced 
contraction in rats with streptozotocin-induced diabetes mellitus

In other studies on the same animal model, it was determined the role of ATI and AT2 
receptors and vasopressin VI receptors on the contractile activity and its kinetic parameters of 
in vitro preparations from different segments of gastrointestinal (GI) tract of the rat in order to



clarify the mechanisms responsible for impaired motility in pathological conditions such as 
gastro-esophageal reflux, Crohn's disease and others.

Similar studies have been performed on SM preparations of uterine horns of non
pregnant uterus from healthy and diabetic rats. The use of a new analytical approach in 
processing of the obtained data allowed Dr. Tsvetelin Georgiev to confirm that AT II acts 
synergistically through ATI and AT2 receptors. Diabetes mellitus has been found to potently 
inhibit AT II- and vasopressin-induced contractions of the same preparations. Like the GI 
tract, the addition of melatonin and ghrelin improves the sensitivity of uterine SM to AT II 
and vasopressin.

2. Development of methodologies and experimental models for small and large 
experimental animals

Experimental models and techniques for the diagnostics of functional and metabolic 
diseases such as metabolic syndrome, hormonal imbalance and kidney damage have been 
developed. These include a combination of ultrasound and blood progesterone for 
determination of diagnostic criteria for ovarian hypofunction in buffalo and changes in the 
dielectric properties of the erythrocyte membrane in experimental animals with induced 
metabolic disorders caused by glycosylation and oxidative stress.

3. Ex vivo and in vitro EPR study of antioxidant or prooxidant effect of natural and 
synthetic substances

Methods based on EPR spectrophotometry have been developed to determine the 
protective effect of natural and synthetic antioxidants on tissue homogenates.

All these contributions confirm that chief assistant Dr. Tsvetelin Georgiev is an 
established specialist in physiology, especially in the areas of muscle function, endocrine 
regulation, intracellular signaling, etc. He has serious knowledge and skills in the field of 
software engineering with a contribution to the study of the kinetic parameters of SM 
contractions. I also note the interesting scientific and practical developments for solving 
specific problems in the field of diagnosis, prevention and therapy.

3.3 Participation in research projects
Chief assistant Dr. Tsvetelin Georgiev has a significant experience in research project 

activities. He has led 2 projects in the past and now leads 1 in 2021 at the Trakia University, 
and has participated in six others at the same institution. In addition, he was a participant in a 
National project at the Ministry of Education, Youth and Science in the period 2010-2013 
(DDVU 02/24 2010-2013). This experience testifies to the skills of the candidate for the 
academic position of "Associate Professor" to plan, implement and report on research projects 
in the field of competition, as well as his ability to work in a team.

3.4. Teaching activity
Chief Assistant Dr. Tsvetelin Georgiev has been teaching at the MF of TrU for twelve 

years without interruption. He has taught and is teaching practical classes on the subject 
"Human Physiology" for students of "Medicine", "Medical Assistant", "Midwife", "Nurse" 
and "Social activities" with a total annual workload of the period from 360 to 622 academic 
hours. He is a co-author of an e-course in "Neurophysiology", of t a multimedia textbook on 
"Physiology of the endocrine system" and the textbook "Protocol notebook on physiology" for 
medical students. He has participated in the updating of several curricula for subjects in the 
field of the competition. There is no data that he was a scientific supervisor of graduates.



3.5. Administrative experience
There is no data on administrative experience of Chief Assistant Dr. Tsvetelin 

Georgiev.
3.6. Other activities

Chief Assistant Dr. Tsvetelin Georgiev is a member of the Bulgarian Medical 
Association, the Bulgarian Society for Physiological Sciences and the Bulgarian Peptide 
Society. In 2014 and 2015 he carried out mobility under the Erasmus + program at the 
Medical Faculty of Namak Kemal University, Tekirdag, Republic of Turkey. He acquired 
specialty in Physiology. His postgraduate specializations and courses are 11. They are in the 
field of human medicine, statistics, computer programs, English language and pedagogics.

3.7. Awards
He was rewarded for his publishing activity by the Trakia University in 2017.

Conclusion
In conclusion, the candidate in this competition has a PhD degree, the necessary 

scientific work, has led and been a member of scientific projects, has scientific and scientific 
applied contributions, the required number of citations, numerous participations in scientific 
forums, specialty in Physiology and a large number of additional postgraduate qualifications. 
All these activities are on the topic of the competition and meet the criteria for the academic 
position of "Associate Professor" of the Law for the development of the academic staff in 
Republic of Bulgaria and the regulations for its application. For all these reasons 1 recommend 
the Scientific Jury to vote “YES” for the election of Chief Assistant Dr. Tsvetelin Koychev 
Georgiev for "Associate Professor" in professional field 4.3. Biological sciences, Scientific 
specialty Human and animal physiology, for the needs of the Department of Physiology, 
pathophysiology and pharmacology at the Faculty of Medicine, Trakia University.

Sofia, 7lh June, 2021 (Prof. Dr. Hristo Gagov)


