
ДО Председателя на Научно жури. 
Определено със Заповед № 1083 / 14.05.2021 

на Ректора на Тракийски университет 
гр. Стара Загора

Г1РОФ Д-Р ИВАН ПЕНЧЕВ ЕЕОРЕИЕВ, ДВМН

СТАНОВИЩ Е

По конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент“
област на виеше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; 
професионално направление: 4.3. Биологически науки; 
научна специалност: Физиология на животните и човека.
към катедра “Физиология, патофизиология и фармакология“, Медицински факултет. Тракийски 
университет, гр. Стара Загора 
обявен в ДВ бр. 22/16.03.2021 г.

От: доц. Люба Динева Митева, дб
област на виеше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; 
професионално направление: 4.3. Биологически науки 
научна специалност: Молекулярна биология
към катедра „Молекулярна биология. Имунология и медицинска генетика“. Медицински 
факултет. Тракийски университет, гр. Стара Загора 
Тел: +359-42-664274
e-mail: lmiteva@mf.uni-sz.bg; lvuba.miteva@trakia-uni.bu

По обявения конкурс за академична длъжност „доцент“ по „Физиология на животните и 
човека“, към катедра “Физиология, патофизиология и фармакология“, Медицински факултет, 
Тракийски университет, гр. Стара Загора е подал всички необходими документи и е допустант до 
участие от Комисията по прием на документи, само един кандидат -  гл. ас. д-р Цветелин 
Койчев Георгиев.

Участникът в конкурса е представил всички необходими документи съгласно Закона за 
развитие на академичния състав в Република България и правилника за неговото приложение и 
правилника за развитие на академичния състав в Тракийски университет, гр. Стара Загора.

Кариерно развиви гие на кандидата:
През 2008г. гл. ас. д-р Цветелин Койчев Георгиев придобива ОКС ..Магистър" специалност 
Медицина в Медицински факултет, Тракийски университет, гр. Стара Загора. През 2009г. след 
спечелен конкурс е избран за асистент по физиология, към катедра “Физиология, патофизиология 
и фармакология“. Медицински Факултет. Тракийски Университет. Стара Загора.
През 2014г. придобива специалност по Физиология в Медицински Факултет. Тракийски 
Университет гр. Стара Загора. България.
През 2016г. успешно защитава дисертационен труд на тема: ..Значение на Ангиотензин 2 и 
Вазопресин за контрактилната активност на небременна матка у плъхове в норма и при диабет“ и
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придобива ОНС „доктор“ по научна специалност „Физиология на животните и човека“. Година 
по-късно, от 2017г до днес, заема академична длъжност „главен асистент“ към катедра 
‘ Физиология, патофизиология и фармакология“, Медицински факултет, Тракийски университет, 
гр. Стара Загора.
През своето кариерно развитие гл. ас. д-р Цветелин Койчев Георгиев е участвал в редица курсове 
и специализации, член е на Българския лекарски съюз, на Българското дружество по 
физиологични науки и на Българското пептидно дружество.

Оценка на научно-изследователската дейност на кандидата:
Кандидатът има защитен дисертационен труд на тема: „Значение на Ангиотензин 2 и Вазопресин 
за контрактилната активност на небременна матка у плъхове в норма и при диабет“, с което 
кандидатът покрива критерий А, равностоен на 50 точки.

Научно-изследователската дейност на д-р Георгиев е съсредоточена върху три основни 
направления:

1) ин витро проучвания пърху пептидергичната регулация на гладкомускулната 
съкратителна активност, фокусирани върху ангиотензин II (Анг II), аргинин-вазопресин 
(АВП) и грелин медиираната регулация на гладкомускулната активност на пикочен мехур, 
матка и различни сегменти на стомашно-чревния тракт;

2) разработване на методики и експериментални модели при малки и големи опитни 
животни с цел повишаване на възможностите на експерименталните модели с приложение 
в диагностиката и лечението на функционални и метаболитни заболявания като 
мегаболитен синдром, хормонален дисбаланс. бъбречни увреждания;

3) ех vivo и in vitro ЕПР проучване на антиоксиданген или прооксидантен ефект на природни 
и синтетични антиоксиданти в тъканни хомогенати и плазма.

По критерий В, кандидатът участва с хабилитационна справка, фокусирана върху ролята на 
оксидативния стрес, приложението на някои антиоксиданти. върху Ангиотензин II - медиирания 
контрактилитет на висцерални гладки мускули при експериментално индуцирани животински 
модели на метаболитни нарушения. По този критерий д-р Георгиев участва с общо 7 научни 
публикации, публикувани в издания референтни и индексирани в световната база данни на Web 
of science и/или Scopus, съгласно кварталите на които, кандидатът събира общо 114т и 
мнималното задължителното изискване от 100т по критерии В за АД „доцент“ е изпълнено.

По критерий Г, кандидатът участва с общо 14 научни публикации, публикувани в издания 
референтни и индексирани в световната база данни на Web of science и/или Scopus, съгласно 
квартилите на които, кандидатът събира общо 233т. Съответно, задължителното минимално 
изискване от 200т но критерий Г за АД „доцент“ е изпълнено.
Гл. ас. д-р Цветелин Койчев Георгиев представя също и I 1 научни публикации в национални и 
международни списания реферирани и индексирани в други база данни, извън Web of science и 
Scopus, като 5 от тях са в списание на Тракийски университет- Trakia Journal of Sciences. 
Въпреки, че тези публикации съгласно ППЗРАСРБ не се допускат за IIII 4.3. Биологически 
науки, считам че те имат своя принос в академичното развитие на кандидата.

Гл. ас. д-р Цветелин Койчев Георгиев представя списък и доказателствен материал за 53 
забелязани цитата, като участва в настоящия конкурс за АД „доцент“ с общо 25 цитата, с които
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кандидатът покрива задължителното минимално изискване от 50т по критерий Д за АД 
„доцент“.
Гл. ас. д-р Цветелин Койчев Георгиев също представя 62 участия в научни форуми, в национални 
и международни научни форуми. Бил е част ог научния екип на един национален научен проект, 
финансиран от Фонд "Научни изследвания"; ръководител на три и участник в 6 научни проекти 
финансирани от Тракийски университет.

Учебно-преподавателска дейност:
Гл. ас. д-р Цветелин Койчев Георгиев има общ преподавателски стаж от 12 години към катедра 
"Физиология, патофизиология и фармакология“, Медицински факултет, Тракийски университет, 
гр. Стара Загора, където последователно заема АД „асистент“ и „главен асистент“. Годишната 
му учебната натовареност варира от 360 до 622 часа.
Гл. ас. д-р Цветелин Койчев Георгиев е провеждал практически упражнения по задължителната 
дисциплина „Физиология на човека“ за специалностите „Медицина“, включително на английски 
език; „Лекарски асистент“; „Акушерка“; „Медицинска сестра“; „ Медицинска рехабилитация и 
ерготерапия" и „Социални дейности“. Провеждал е част от лекционен курс за студенти от 
специалност „Медицина" по две свободно-избираеми дисциплини, както и е участвал в 
провеждането на семестриални изпити на студенти от посочените специалности.

Заключение:
Въз основа на представените ми за становище материали и документи, считам че научно
изследователската дейност и приноси на гл. ас. д-р Цветелин Койчев Георгиев напълно 
съответстват на профила на обявения конкус за АД „доцент" по научна специалност 
„Физиология на животните и човека“. Гл. ас. д-р Цветелин Койчев Георгиев покрива 
изискуемите наукометрични показатели съгласно Закона за развитие на академичния състав в 
Република България и правилника за неговото приложение и правилника за развитие на 
академичния състав в Тракийски университет, гр. Стара Загора. Той е изграден учен, утвърден 
специалист, със значителен преподавателски стаж и с потенциал да допринесе и в бъдеще за 
Учебно-преподавателска и научно-изследователската дейности на катедрата.

В заключение, давам своята положителна оценка и предлагам на уважаемите членове на 
Научното жури. гл. ас. д-р Цветелин Койчев Георгиев да бъде избран за заемане на академична 
длъжност „доцент“ по научна специалност: „Физиология на животните и човека“, 
професионално направление: 4.3. Биологически науки; област на виеше образование; 4. 
Природни науки, математика и информатика за нуждите на катедра "Физиология, 
патофизиология и фармакология“, Медицински факултет. Тракийски университет, гр. Стара 
Загора.

Дата: 14.07.2021 г. изготвил становището:................ г.......тг̂ .............
гр. Стара Загора /доц. Люба Митева, дб/
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TO the chairman of the Scientific Jury 
defined by Order No. 1083 /14.05.2021 

of the Rector of the Trakia University, Stara Zagora 
PROF. IVAN PENCHEV GEROGIEV, PHD

S T A T E M E N T

For the competition of the academic position “Associate Professor”
the Field of higher education: 4. Natural sciences, mathematics and informatics, 
professional field: 4.3. Biological Sciences, 
scientific specialty: Animal and human physiology
for the needs of the Department of Physiology. Pathophysiology and Pharmacology, Faculty of 
Medicine, Trakia University, Stara Zagora 
announced in State Journal, issue 22/16.03.2021

From: assoc, prof Lyuba Dineva Miteva, PhD
the field of higher education: 4. Natural sciences, mathematics and informatics, 
professional field: 4.3. Biological Sciences, 
scientific specialty: Molecular biology
Department of Molecular biology, Immunology and medical genetics 
Medical Faculty, Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria 
tel: +359-42-664274
e-mail: lmiteva@mf.uni-sz.bg ; lyuba.miteva@trakia-uni.bg

For the competition of the academic position “Associate Professor” in scientific 
specialty: Animal and human physiology all necessary documents were submitted and admitted 
to participating by the Commission for admission of documents by one candidate - Chief Assist. 
Prof. Tsvetelin Koychev Georgiev, PhD, at the Department of Physiology, Pathophysiology 
and Pharmacology, Faculty of Medicine. Trakia University. Stara Zagora.

The candidate has submitted all necessary documents according to the Law for 
Development of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria and the Rules for its application 
and the Rules for development of the academic staff at the Trakia University, Stara Zagora.

Career development of the candidate
Chief Assist. Prof. Tsvetelin Koychev Georgiev, PhD graduated from Medical Faculty, Trakia 
University, Stara Zagora in 2008 with a Master degree in Medicine. In 2009, he has been elected 
as an assistant in Physiology at the Department Physiology, Pathophysiology and Pharmacology, 
Faculty of Medicine, Trakia University, Stara Zagora.
In 2014 he acquired a degree in medical specialty of Physiology, Faculty of Medicine, Trakia 
University, Stara Zagora.
In 2016, Tsvetelin Koychev Georgiev successfully defended a PhD thesis titled: "Significance 
of Angiotensin 2 and Vasopressin on the contractile activity of non-pregnant uterus in normal 
and diabetic rats". Respectively, he obtain a PhD degree in a scientific specialty Animal and
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human physiology. A year later, from 2017 to present, he holds the academic position “Chief 
assistant professor" at the Department Physiology, Pathophysiology and Pharmacology, Faculty 
of Medicine, Trakia University, Stara Zagora.
In career development, I svetelin Koychev Georgiev participated in several trainings courses and 
specializations. He is a member of the Bulgarian Medical Association, of the Bulgarian Society 
of Physiological Sciences, and of the Bulgarian Peptide Society.

Scientific research activities of the candidate

The candidate has defended a PhD thesis entitled "Significance of Angiotensin 2 and 
Vasopressin on the contractile activity of non-pregnant uterus in normal and diabetic rats". Thus, 
the candidate has the required 50 points in Criteria A.

Dr. Georgiev's research activities are focused on three main areas:
1) in vitro studies on peptidergic regulation of smooth muscle contraction, precisely 

focused on the effect of angiotensin II (Ang II). arginine-vasopressin (A VP), and ghrelin 
on the smooth muscle activity of the urinary bladder, uterus, and various segments of the 
gastrointestinal tract;

2) the development of methods and experimental animal models - small and bigger 
experimental animals, aimed to increase the applications of experimental models in the 
diagnostic and treatment of functional and metabolic diseases such as metabolic 
syndrome, hormonal imbalance, renal impairment;

3) ex vivo and in vitro EPR study of the antioxidant or prooxidant effect of natural and 
synthetic antioxidants in tissue homogenates and plasma.

According to Criteria B, the candidate submitted a required habi 1 itation thesis focused on the 
role of oxidative stress, the application of some antioxidants, on Angiotensin II -  mediated 
contraction of visceral smooth muscle in experimentally induced animal models of metabolic 
disorders. The habi 1 itation thesis of Dr. Georgiev is based on 7 scientific publications published 
in peer-reviewed and indexed in the Web of science and/or Scopus database journal. According 
to the quartiles of the editions, the candidate obtained 114 points, and the minimum 
requirements of 100 points in Criteria B for "Associate Professor" are fulfilled.

According to Criteria Г, the candidate submitted 14 scientific publications, published in peer- 
reviewed and indexed in the Web of Science and/or Scopus database journals. According to their 
quartiles, the candidate obtained 233 points. Respectively, the minimum requirements of 200 
points in the Criteria Г for "Associate Professor" are fulfilled.
Dr. Tsvetelin Koychev Georgiev also presented 11 scientific publications in national and 
international journals peer-reviewed and indexed in other databases journals. Five of them are 
published in the journal of the Trakia University - Trakia Journal of Sciences. Although these 
publications did not fit the requirements for an academic position in Biological sciences, 
according to the Law. they contribute to the candidate's academic development.
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Dr. Georgiev submitted a list and evidences for 53 observed citations, participating in the current 
competition with a total of 25 citations. Respectively, the candidate meets the minimum 
requirement of 50 points in the Criteria Д for academic position "Associate Professor".
In addition, Tsvetelin Koychev Georgiev also presents 62 participations in national and 
international scientific forums. He was a member of the research team of I national research 
project funded by the Research Fund, a leader of 3 scientific projects and a member in 6 other 
projects funded by the Trakia University.

Teaching activities of the candidate:
Chief Assist. Prof. Tsvetelin Koychev Georgiev has 12 years of teaching experience in 
Physiology at the Department Physiology, Pathophysiology and Pharmacology, Faculty of 
Medicine, Trakia University, Stara Zagora, where he holds consequently academic positions 
"Assistant professor" and "Chief assistant professor". His annual workload varies from 360 to 
622 academic hours.
The candidate, Dr. Tsvetelin Koychev Georgiev conducted practical classes in the discipline 
"Human Physiology" for the following specialties: "Medicine", in Bulgarian and in English 
languages; "Medical Assistant"; "Midwife"; "Nurse": "Medical Rehabilitation and Ergotherapy" 
and "Social Activities". He also conducted selected lectures for Medical students in two elective 
courses, and participated in semester exams for students in all mentioned specialties

Conclusion:

Based on the materials and documents presented to me for statement, I consider that the research 
activities and contributions of Chief Assistant Professor Tsvetelin Koychev Georgiev, PhD fully 
correspond to the profile of the announced competition for the academic position "Associate 
Professor" in the scientific specialty "Animal and Human Physiology". Chief Assistant Professor 
Tsvetelin Koychev Georgiev, PhD fulfills the required indicators according to the Law for 
Development of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria and the Rules for its application 
and the Rules for development of the academic staff at the Trakia University. Stara Zagora. He is 
an established scientist and specialist in Physiology, with significant teaching experience and the 
potential to contribute to further department activities.

In conclusion. I give my positive vote and recommend Chief Assist. Prof. Tsvetelin Koychev 
Georgiev, PhD to be awarded the academic position “Associate Professor” in the scientilie 
specialty “Animal and Human Physiology”, professional field 4.3. Biological Sciences, the field 
of higher education 4. Natural sciences, mathematics, and informatics, for the needs of the 
Department of Physiology, Pathophysiology, and Pharmacology, Faculty of Medicine. Trakia 
University, Stara Zagora.

date: 14.07.2021 Prepared the statement:...........................................
Stara Zagora /assoc, prof Lyuba Miteva, PhD/
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