
СТАНОВИЩЕ

От: доцент д-р Мария Папазова, дф 
Департамент по

Институт по невробиология към Българска Академия на Науките

Относно: Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент ” в областта на 
Висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление 4.3. Биологически науки, по научната специалност 
„ Физиология на животните и човека ”, обявен за нуждите на катедра „ Физиология, 
патофизиология и фармакология ”, Медицински факултет, Тракийски университет, 
гр. Стара Загора, обявен в ДВ бр. 22/16.03.2021 г.

Съгласно заповед 1083/14.05.21г.на ректора на Тракийски университет, гр. 

Стара Загора, съм определена за член на научно жури в конкурс за заемане на 
академичната длъжност „Доцент“, обявен за нуждите на катедра „Физиология, 

патофизиология и фармакология“ по научната специалност „Физиология на животните 

и човека“. Единственият кандидат в този конкурс е гл. ас. Д-р Цветелин Койчев 

Георгиев, дм. Представените от него материали съдържат всички документи по 

процедурата и отговарят на изискванията на Правилника на Тракийския университет -  

гр. Стара Загора за прилагане на ЗРАСРБ.

1. Анализ на кариерния профил на кандидата.

Д-р Цветелин Койчев Георгиев получава Образователно-квалификационна 

степен „Магистър“ по специалност „Медицина“ през 2008 г. в Медицински факултет 

на Тракийския университет - Стара Загора. Веднага след напускане на студентската 

скамейка печели конкурс за асистент през 2009 година в Тракийския университет, 

Медицински факултет, в катедрата „Физиология, патофизиология и фармакология“. От 

2017 г. до момента, той е на позиция главен асистент. През 2010 г. повишава 

квалификацията си на преподавател във висшите училища, като участва в 
чуждоезиково обучение на Нов български университет и има придобито равнище В2 за 
чуждоезикова специализация по английски език по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“. През 2016 г. придобива ОНС “Доктор” с дисертация на тема 

“Значение на Ангиотензин 2 и Вазопресин за контрактилната активност на небременна



матка у плъхове в норма и при диабет”. През 2014 година придобива специалност по 

физиология в Медицински факултет на Тракийски университет, град Стара Загора.

2. Обща характеристика на представените научни трудове.

Гл. ас. Д-р Цветан Георгиев, дм, е представил списък от 37 статии, които са 

разделени в следните групи:

> Публикации за ОНС „Доктор“ - 4, публикации;

> Публикации, покриващи минималните изисквания за академичната длъжност 

„Доцент“ -  7;

> За сумиране на точки по раздел Г от Заключителни разпоредби на Правилника 

за прилагане на Закона за Развитието на Академичния Състав в Република 
България от наукометричните показатели за Област 4. Природни науки, 

математика и информатика -  14 публикации;
> Публикации в международни списания, реферирани и индексирани в други бази 

данни 3, а не 2, както са описани от колегата. /Тук има малка техническа 

грешка, която е допусната вероятно от автоматичното софтуерно номериране и 

това е понижило броя на статиите в списъка с една/.

> Публикации в български списания, реферирани и индексирани в други бази 

данни - 9.
Представени са и 62 участия в международни и национални научни форуми и са 

изнесени научни съобщения във вид на доклади и постери. Импакт факторът на д-р 

Георгиев е 23,373. Забелязани са общо 53 цитирания в наши и чуждестранни научни 

издания.
В Документ 14 „Справка -  декларация“ са сумирани групите показатели и 

съответните точки, изисквани от Закона за развитието на академичния състав на 

Република България (ЗРАСРБ) за заемане на академичната длъжност „Доцент“.

3. Оценка на научните приноси.

Научните направления, по които д-р Георгиев работи, са както следва:
3.1. In vitro проучване върху пептидергичната регулация на гладкомускулната 

съкратителна активност;



3.2. Разработване на методики и експериментални модели при малки и големи 

животни; 3.3. Ех vivo и in vivo ЕПР проучване на редокс модулиращия капацитет на 

природни и синтетични антиоксиданти.

Високата компютърна грамотност, която д-р Георгиев притежава, му е 

помогнала да разработи методи за изолиране и адаптация на гладкомускулни ивици от 

органи с резервоарна функция, както и методики за усилване дигитализиране и 

регистриране на сигнали от механичната активност на гладко-мускулни тъкани ивици. 

Научният екип специално създава оригинални компютърни програми KORELIA: IzoSys, 

Dymamics, Processing. Програмните продукти са предназначени за преобразуване на 

данните в подходящ за последваща обработка цифров формат, което редуцира до 

минимум вероятността за допускане на техническа грешка. Разработките имат не само 

научна, но и научно-приложна стойност, свързана с анализ на ангиотензин 2 и 

Аргинин-вазопресин стимулирана съкратителна активност на препарати от маточни 

рога на небременна матка при здрави плъхове и при такива със стрептозотоцин - 

индуциран диабет. Разработени са и експериментални модели на метаболитни 

нарушения, изследвана е ролята на витамин D върху тяхното развитие при прилагане 

на високо фруктозна диета при плъхове. Изследванията са подкрепени от резултати, 

свързани с проследяване на протектиращия ефект върху мултиорганното съдържание 

на биомаркерите на оксидативния стрес, предизвикан от прилагане на природни и 
синтетични антиоксиданти в тъканни хомогенати и кръвна плазма и кръвен серум. 

Много добро впечатление прави хабилитационната справка, която д-р Цветелин 

Георгиев е изготвил. Открояват се дълбочината на неговите знания, както и 

способността му да анализира получените резултати, да поставя научни цели с обем на 

научни направления, да подбира адекватна методика за тяхната реализация, както и да 

анализира компетентно наблюдаваните явления. Приемам изцяло така формулираните 

Приноси с оригинален характер, Приноси с потвърдителен характер и Приноси, 

отправени като препоръка към клиничната практика. Разработките на д-р Цветелин 

Георгиев са свързани с участието му в 10 научни проекта, на три от които той е 

ръководител, а на другите съизпълнител.

4. Оценка на преподавателската дейност.

Според приложената справка за преподавателската дейност на гл. ас. д-р 

Цветелин Койчев Георгиев, дм, издадена от Декана на Медицински факултет при



Тракийския университет става ясно, че д-р Георгиев има средна годишна натовареност 

от 360 до 622 часа. в зависимост от промените на учебните планове. Той води както 

практически упражнения по физиология на човека на студентите по специалност 

„Медицина“, така и практически упражнения на студентите от специалност 

„Акушерка“, „Медицинска сестра“, „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“, 

„Медицински лаборант“. Д-р Георгиев е водил упражнения и лекции по физиология на 

човека на студентите по медицина и на английски език с хорариум 120 часа лекции и 

90 часа упражнения.

Учебно-преподавателската дейност на кандидата включва и участие в 

административни дейности като актуализиране на учебната програма по физиология за 

студенти от специалност „Медицина“ на български и на английски език, участие в 

актуализиране на учебната програма по „Избрани въпроси от физиологията на 

ендокринната система“, която е избираема дисциплина за студентите от специалност 

„Медицина“ на български и на английски език. Д-р Цветан Георгиев е съавтор в 

разработване на Мултимедиен учебник за студенти по медицина, Електронен курс на 

неврофизиология, както и в Протоколна тетрадки за практически упражнения по 

физиология. Участвал е като член на изпитни комисии на семестриални изпити по 

физиология на човека за студенти от специалност „Медицина“ на български и на 

английски език.

5. Заключение.

Рецензираните от мен показатели на научната и учебната дейност на д-р 

Цветелин Койчев Георгиев безспорно формират профила на млад преподавател, с 

висока научна компетентност и сериозна професионална квалификация. Представените 

в конкурса научни трудове надхвърлят изискуемите количествени показатели, 

заложени в Правилника на Медицинския факултет на Тракийски университет. Не 

познавам лично кандидата, но от предоставените ми за рецензия материали изразявам

убеденото си становище, че д-р Георгиев отговаря на всички изисквания на ЗРАЗРБ и

убедено предлагам на уважаемите членове на научното жури да присъдят на д-р 

Цветелин Койчев Георгиев академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност 

“Физиология на животните и човека” към катедрата Физиология патофизиология и 
фармакология на Медицински факултет към Тракийски университет Стара Загора^-у

10.07.2021 г.

София /доц. д-р Мария Папазова, дф/

)



STATEMENT
From: Associate Professor Dr. Maria Papazova, Ph.D.

Department of
Institute of Neurobiology at the Bulgarian Academy of Sciences

Subject: Competition

for the academic position of "Associate Professor" in the field of Higher 
Education 4. Natural sciences, mathematics and informatics, professional 

field 4.3. Biological Sciences, in the scientific specialty "Animal and Human 
Physiology", announced for the needs of the Department of Physiology, 

Pathophysiology and Pharmacology, Faculty of Medicine, Thracian 
University, Stara Zagora, announced in SG no. 22/16.03.2021

According to Order 1083 / 14.05.21 of the Rector of the Thracian 
University, Stara Zagora, I have been appointed a member of the scientific 
jury in a competition for the academic position of "Associate Professor", 
announced for the needs of the Department of Physiology, 
Pathophysiology and Pharmacology, the scientific specialty "Animal and 
Human Physiology". The only candidate in this competition is Ch. Assistant 
Professor Dr. Tsvetelin Koychev Georgiev, MD The materials presented by 
him contain all documents on the procedure and meet the requirements of 
the Regulations of the Thracian University - Stara Zagora for application of 
the Law on the Protection of the Rights of Persons with Disabilities.

1. Analysis of the candidate's career profile

Dr. Tsvetelin Koychev Georgiev received a Master's degree in Medicine in 
2008 at the Medical Faculty of the Thracian University - Stara Zagora. 
Immediately after leaving the student bench, he won a competition for an 
assistant in 2009 at the Thracian University, Faculty of Medicine, in the 
Department of Physiology, Pathophysiology and Pharmacology. From 2017 
until now, he has held the position of Chief Assistant.
In 2010 he improved his qualification as a lecturer in higher education by 
participating in foreign language training at the New Bulgarian University 
and has acquired level B2 for foreign language specialization in English 
under the Operational Program "Human Resources Development". In 2016 
he acquired ONS "Doctor" with a dissertation on "Significance of 
Angiotensin 2 and Vasopressin for the contractile activity of the non



pregnant uterus in normal rats and in diabetes." In 2014 he acquired a 
degree in physiology at the Medical Faculty of the Thracian University, 
Stara Zagora.

2. General characteristics of the presented scientific papers

Ch. Assistant Professor Dr. Tsvetan Georgiev, MD, presented a list of 37 
articles, which are divided into the following groups:
-i Publications for ONS "Doctor" - 4, publications;
-i Publications covering the minimum requirements for the academic 
position "Associate Professor" - 7;
-i For summation of points under section D of Final Provisions of the 
Regulations for application of the Law for the Development of the Academic 
Staff in the Republic of Bulgaria from the scientometric indicators for Area 
4. Natural sciences, mathematics and informatics -14 publications;
-i Publications in international journals, referenced and indexed in other 
databases 3, not 2, as described by the colleague. / There is a small 
technical error here, which was probably made by the automatic software 
numbering and this has reduced the number of articles in the list by one /.
- i Publications in Bulgarian journals, referenced and indexed in other 
databases - 9.
-i 62 participations in international and national scientific forums were 
presented and scientific communications in the form of reports and posters 
were presented. The impact factor of Dr. Georgiev is 23,373. A total of 53 
citations have been noted in Bulgarian and foreign scientific journals.
-i Document 14 "Reference - Declaration" summarizes the groups of 
indicators and the respective points required by the Law on the 
Development of the Academic Staff of the Republic of Bulgaria (LASRB) for 
holding the academic position "Associate Professor".

3. Evaluation of scientific contributions

The scientific fields in which Dr. Georgiev works are as follows:
3.1. In vitro study on peptidergic regulation of smooth muscle contractile 
activity;
3.2. Development of methodologies and experimental models for small and 
large animals; 3.3. Ex vivo and in vivo EPR study of the redox modulating 
capacity of natural and synthetic antioxidants.



The high computer literacy that Dr. Georgiev possesses has helped him to 
develop methods for isolation and adaptation of smooth muscle strips from 
organs with reservoir function, as well as methods for enhancing 
digitalization and recording signals from the mechanical activity of smooth 
muscle tissue strips. The research team specially creates original computer 
programs KORELIA: IzoSys, Dymamics, Processing. The software 
products are designed to convert the data into a digital format suitable for 
further processing, which minimizes the likelihood of technical error. The 
developments have not only scientific but also scientific and applied value 
related to the analysis of angiotensin 2 and Arginine-vasopressin 
stimulated contractile activity of preparations of uterine horns of non
pregnant uterus in healthy rats and those with streptozotocin-induced 
diabetes. Experimental models of metabolic disorders have also been 
developed, and the role of vitamin D in their development in a high-fructose 
diet in rats has been studied. The studies are supported by results related 
to monitoring the protective effect on the multiorgan content of biomarkers 
of oxidative stress caused by the application of natural and synthetic 
antioxidants in tissue homogenates and blood plasma and blood serum. 
The habilitation report prepared by Dr. Tsvetelin Georgiev makes a very 
good impression. The depth of his knowledge stands out, as well as his 
ability to analyze the obtained results, to set scientific goals with a volume 
of scientific directions, to select an adequate methodology for their 
implementation, as well as to competently analyze the observed 
phenomena. I fully accept the original Contributions, Confirmatory 
Contributions and Contributions made as a recommendation to clinical 
practice. The developments of Dr. Tsvetelin Georgiev are related to his 
participation in 10 research projects, three of which he is the leader, and 
the other co-executor.

4. Evaluation of teaching activity

According to the attached reference for the teaching activity of Ch. 
Assistant Professor Dr. Tsvetelin Koychev Georgiev, MD, issued by the 
Dean of the Medical Faculty at the Thracian University it is clear that Dr. 
Georgiev has an average annual workload from 360 to 622 hours, 
depending on the changes in the curricula. He leads both practical 
exercises in human physiology for students majoring in "Medicine" and 
practical exercises for students majoring in "Midwife", "Nurse", "Medical 
Rehabilitation and Occupational Therapy", "Medical Laboratory Assistant". 
Dr. Georgiev has given exercises and lectures on human physiology to



medical students and in English with a schedule of 120 hours of lectures 
and 90 hours of exercises.
The teaching activity of the candidate includes participation in 
administrative activities such as updating the curriculum in physiology for 
students majoring in Medicine in Bulgarian and English, participation in 
updating the curriculum in "Selected issues in the physiology of the 
endocrine system", which is an elective course for students majoring in 
Medicine in Bulgarian and English. Dr. Tsvetan Georgiev is a co-author in 
the development of a multimedia textbook for medical students, an 
electronic course in neurophysiology, as well as in protocol notebooks for 
practical exercises in physiology. He has participated as a member of 
examination commissions in semester exams in human physiology for 
students majoring in Medicine in Bulgarian and English.

5. Conclusion

The peer-reviewed indicators of the scientific and educational activity of Dr. 
Tsvetelin Koychev Georgiev undoubtedly form the profile of a young 
lecturer, with high scientific competence and serious professional 
qualification. The scientific papers presented in the competition exceed the 
required quantitative indicators set in the Regulations of the Medical 
Faculty of the Thracian University. I do not know the candidate personally, 
but from the materials provided to me for review I express my conviction 
opinion that Dr. Georgiev meets all the requirements of ZRAZRB and I 
strongly suggest to the respected members of the scientific jury to award 
Dr. Tsvetelin Koychev Georgiev the academic position of "Associate 
Professor" in the scientific specialty "Animal and Human Physiology" at the 
Department of Physiology, Pathophysiology and Pharmacology of the 
Medical Faculty at the Thracian University of Stara Zagora. ,y f j

/ /  j
Assoc. Dr. Maria Papazova, Ph.D.

July 10, 2021 
Sofia


