
С Т А Н О В И Щ Е
от: Проф. д-р Иван Пенчев Георгиев дн, ВМФ, ТрУ Стара Загора, Научна
специалност -  „Физиология на животните и човека“
Относно конкурс за заемане на академичната „Доцент“ по научна специалност 

„Физиология на животните и човека“, професионално направление 4.3. 
Биологически науки, област на виеше образование 4. Математика, 
информатика и природни науки.

1. Информация за конкурса
Конкурсът е 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.

В конкурса е подал документи и участва само един кандидат, гл.ас. д-р 
Цветелин Койчев Георгиев, от катедра “Физиология, патофизиология и 
фармакология“, Медицински факултет, Тракийски Университет, гр. Стара Загора. 
Документите по конкурса са представени съгласно изискванията на Закона за развитие 
на академичния състав, Правилника за неговото приложение и Правилника за развитие 
на академичния състав в Тракийски университет и Приложение 8.3, в т.ч. Декларация 
за достоверност на предоставените материали и информацията в тях и Справка- 
Декларация за изпълнение на минималните национални изисквания в област на виеше 
образование 4.Природни науки, математика и информатика, професионално 
направление 4.3.Биологически науки за заемане на академичната длъжност „Доцент“. 
Документите по конкурса са много прецизно подготвени и са съпроводени с 
необходимите доказателства.

2. Справка за кариерното развитие на кандидата в конкурса
Цветелин Георгиев завършва медицина през 2008 г. в МФ на ТрУ Стара Загора 

и получава ОКС „Магистър“ със специалност лекар. През 2009 г., след успешно 
издържан конкурс, е избран за асистент по „Физиология на животните и човека“ към 
катедра „Физиология, патофизиология и фармакология на МФ, а през 2017 г. е 
повишен в длъжност „главен асистент“, която заема до момента на конкурса. През 
2014 г. придобива специалност „Физиология“, а през 2016 г., след успешно защитена 
дисертация, придобива ОНС „Доктор“.

3. Изпълнение на изискванията за заемане на академичната длъжност 
Кандидатът в конкурса участва с една значителна по обем и съдържание научна 

продукция по научната специалност „Физология на животните и човека“. Представя 
общо 36 научни публикации, от които 4 бр. не подлежат на оценка тъй като са за 
придобиване на ОНС „Доктор“. В настоящия конкурс за заемане на академичната 
длъжност „Доцент“ остават 32 научни публикации като с 21 от отпечатаните в 
списания в Web of science и Scopus кандидатът покрива минималните национални 
изисквания за академичната длъжност „Доцент“ в област на виеше образование 4. 
Природни науки, математика и информатика, професионално направление 
4.3.Биологически науки“, съответно по т.ВЗ (7 бр. -  114 т. при изискуеми 100 т.) и т. Г 
(14 бр. -  233 т. при изискуеми 200 т.). Анализът на представената декларация за 
изпълнение на минималните национални изисквания показва, че гл. ас. Цветелин 
Георгиев изпълнява изискванията и покрива останалите точки по групи показатели А
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(50 т.) и Д (50 т.). Обстоятелството, че в преобладаващата си част публикациите са в 
списания с IF или SJR е много важен индикатор за високата им научна стойност и за 
качеството на проведените изследвания, което намира израз и във високия общ им пакт 
фактор -  23,4 (10,4 от публикации в пълен текст и 12,9 от резюмета от научни 
форуми). Показателни в това отношения са и цитиранията на статиите на кандидата - 
53 на брой, като 25 са в специализирани научни издания, индексирани и реферирани в 
Web of science и Scopus, а останалите са отразени и в други бази данни като Google 
scholar, Research gate и др. Ще отбележа и големия брой участия на кандидата в научни 
форуми в страната и чужбина -  общо 62 като за качеството на представените 
разработки може да се съди по факта, че част от тях са публикувани макар и като 
резюмета в специализирани научни списания -  Acta Physiologica, European Urology 
Suppliments и др., а други в пълен текст в съответни сборници. Към научният актив на 
д-р Георгиев бих добавил и участието в работните групи на 7 проекта, от които 1 към 
ФНИ и 6 университетски. Тематиката на всички проекти е в сферата на научните 
интереси на кандидата.

4. Оценка на учебно-преподавателската дейност на кандидата
Тъй като конкурсът е за академична длъжност, отдавам приоритетно значение 

на учебно-преподавателската дейност на кандидата, която заема важно място в 
комплекса от критерии за оценка на университетските преподаватели. Гл. ас. Георгиев 
има 12 години преподавателски стаж в МФ на ТрУ. Както е видно от издадената 
Справка за преподавателската дейност от Деканата на МФ след започването на работа 
в катедрата по „Физиология, патофизиология и фармакология“ на Медицински 
факултет през 2009 г. като асистент, а от 2017 г. до момента на конкурса като главен 
асистент той води практични занятия със студентите от МФ на ТрУ по дисциплината 
„Физиология на човека“ от отделните специалности на МФ, а имено: „Медицина“ (със 
студентите обучаващи се на български и английски език); „Медицинска сестра“; 
„Акушерка“; Медицинска рехабилитация и ерготерапия“; „Лекарски асистент“ и 
„Социални дейности“. Много добро впечатление прави фактът, че кандидатът извежда 
част от лекционен курс на български и на английски език по избираемите дисциплини 
„Избрани въпроси от физиологията на ендокринната система“ и „Възрастови 
физиологични промени у човека и механизми за адаптация при необикновени 
условия“. Това е твърде показателно за широтата на неговите познания в различни 
области на физиологията и ендокринологията на човека. Освен това, от друга Справка 
от Деканата на МФ се вижда, че на кандидата ще бъдат осигурени достатъчен брой 
лекционни часове по изброените по-горе дисциплини, с което се покрива изискването 
за наличие на определен минимум преподавателска дейност.

Важен елемент при оценка на учебната дейност на кандидатите за заемане на 
академични длъжности е подготовката на учебни помагала и материали за студентите. 
В тази връзка ще отбележа, че кандидатът е съавтор на: Мултимедиен учебник по 
„Физиология на ендокринната система“ за студентите по медицина; Електронен курс 
по „Неврофизиология“ за студенти по „Специална педагогика“ и Протоколна тетрадка 
за упражнения по физиология -  3 издания. Провел е две мобилности по Програма 
Еразъм+ с цел обучение в Медицинския факултет в Текерда, Р Турция.

5. Кратка характеристика на представените научни публикации и оценка 
на научните приноси на кандидата
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Основен акцент в научната тематика на публикациите на кандидата са 
проучванията върху нервно-хормоналната регулация на съкратителната способност на 
гладката мускулатура на някои резервоарни органи като стомах, чревен тракт и матка в 
норма и при често срещани метаболитни нарушения в глюкозния и липидния 
метаболизъм, които са в основата на някои социално значими болести -  захарен 
диабет, сърдечно-съдови заболявания и др.

Намирам за правилно групирането на приносите в научните трудове в три 
основни групи, а имено: 1. In vitro изследвания на регулаторната роля на ангиотензин 
II и на различни невро- и гастроинтестинални пептиди върху гладкомускулната 
контрактилна активност на отделни сегменти на стомашно-чревния и уринарния тракт;
2. Създаване и усъвършенстване на експериментални модели при опитни животни и 
съответни методики на изследване; 3. Ех vivo и in vitro ЕПР проучване на натурални и 
синтетични антиоксиданти. След внимателен анализ на получените резултати в 
публикациите и изданията, в които са отпечатани определено считам, че най- 
съществени са оригиналните приноси на кандидата по първото и второто направление. 
Неслучайно по тези направления са и болшинството от публикациите в списания с IF и 
SJR както и дисертационния му труд за ОНС „Доктор“ и свързаните с него статии 
както и главата от колективната монография, издадена в чужбина, чийто съавтор е д-р 
Георгиев.

Считам проведените от кандидата изследвания и получените резултати по 
горните направления за изключително актуални и с важно научно и научно-приложно 
значение. През последните години все повече нараства интересът на научната общност 
към някои сравнително слабо проучени нарушения в мотолитета на 
гастроинтестиналния тракт и пикочно-половата система при захарен диабет, сърдечно
съдови заболявания и др., в които водещо място в етиопатогенезата имат нарушенията 
във въглехидратния и липидния метаболизъм. Оценявам високо разработените от 
кандидата и научната група на катедрата по „Физиология, патофизиология и 
фармакология“ на МФ експериментални модели и методи за изследване in vivo в опити 
с плъхове и in vitro, с препарати от различни части на стомашно-чревния и уринарния 
тракт с оглед тестване ефекта на различни пептиди върху съкратителната им 
активност.

Ще отбележа само по-важните оригинални резултати и приноси в научните 
публикации на гл.ас. Цветелин Георгиев. Акцентът в изследванията по първото научно 
направление е върху ролята на ангиотензин II (Анг II), аргинин-вазопресин (АВП) и 
грелин за регулацията на съкратителната активност на гладките мускули върху 
препарати от пикочен мехур, матка и различни сегменти на стомашно-чревния тракт 
на здрави плъхове и при такива с експериментално индуциран със стрептозицин 
диабет. Създадени са оригинални експериментални модели за проучване на 
отношението доза:време на въвеждане на тези пептиди, с което се създават 
възможности за по-пълно изследване на техните ефекти и параметрите на отчитане на 
гладкомускулната активност. С важно приносно значение е разработеният и 
приложеният начин за усилване на регистрираните сигнали от механичната активност 
на гладкомускулните ивици с оглед тяхното оптимизиране и дигитализиране. В тази 
връзка, оценявам високо използваният нов подход за анализ на гладкомускулната 
активност чрез преобразуване на данните в цифров формат, което позволява по
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прецизен анализ и обработка на получените резултати. Така се създава възможност за 
определяне не само абсолютната сила (амплитудата) на съкращението, но и т.нар. 
интегрална мускулна сила на съкращението чрез изчисляване на площта под кривата 
(AUC). Важен оригинален характер имат и данните от измерването на специфични 
времеви параметри: The, T(c-hc), Тс, Thr, Tchr, като за пръв път е извършен анализ на 
периода от началото на съкращението до намаляване на амплитудата до 50%, чрез 
който се стандартизират различните по продължителност съкращения. Всичко това 
позволява по-обективен анализ на мускулните съкращения и по-цялостна 
характеристиката на функционалното състояние на гладката мускулатура както в 
норма, така и при различни нарушения. С важно значение за физиологията и особено 
за клиничната практика, са получените експериментални данни за благоприятните 
ефекти на грелина, ангиотензин II, вазопресина и мелатонина върху нарушените 
функции на детрузора на пикочния мехур и контрактилитета на различните сегменти 
на стомашно-чревния тракт и маточните рога.

Като приноси с важно научно-приложно значение по второто направление бих 
откроил: 1 .Разработването на метод за изолиране и перфузиране на бъбрек, който 
позволява изследване както на някои физиологични процеси, така и на патогенезата на 
нарушенията в бъбречните функции и ефекта на различни фармакологични препарати; 
2.Изследане ролята на високофруктозната диета при експериментални модели с 
плъхове за развитието на различни метаболитни нарушения като инсулинова 
резистентност, хипергкликемия, дислипидемия и в контарктилната способност на 
отделните сегменти на стомашно-чревния тракт. Важен приносен характер имат 
данните за установената протективна роля на витамин D за преодоляване на тези 
нарушения, отчетено по подобряване на липидния профил и параметрите на 
инсулиновата резистентност.

В публикациите по третото научно направление ще отбележа участието на 
кандидата в оптимизиране на методологията по отношение на изследване на различни 
параметри на оксидативния стрес в тъкани и кръв на базата на ЕПР, спектроскопия, 
ELISA и др. Доказан е много добър антиоксидантен и протективен ефект на натурални 
екстракти от някои растения като Curcuma longa L. и Trinospora cordifolia при 
микотоксикози предизвикани от Охратоксин А и блеомицин отчетено по подобряване 
активността на ендогенните ензимни антиоксиданти системи (каталаза, супероксид 
дисмутаза и др.), намаляване концентрацията на малоновия диалдехид и понижаване 
нивата на някои свободни радикали - «N0 радикали, реактивни кислородни видове, 
аскорбатни радикали. Доказан е също така антиоксидатния ефект на синтетичния 
препарат SLCNUgly при стрептозоцин индуциран диабет при плъхове и 
благоприятното повлияване на гликемичния контрол и нарушенията в мотолитета на 
органите в тазовата кухина -  матка, ректум пикочен мехур.

6. Заключение
В заключение, от извършения по-горе анализ на представените материали и 

документи от кандидата в конкурса се вижда, че той покрива напълно, както 
минималните национални изисквания, така и тези на Правилника за развитие на 
академичния състав в ТрУ за заемане на академичната длъжност „Доцент” в 
професионално направление 4.3. Биологически науки. Той има повече от 10 години
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научно-преподавателски стаж и е с важни приноси в областта на изследване функцията 
на изолирани органи и по-специално регулаторната роля in vitro и in vivo ефектите на 
някои пептиди върху контрактилната активност на гладката мускулатура на органите в 
коремната и тазовата кухина. Ето защо, давам висока положителна оценка на 
цялостната учебно-преподавателска и научно-изследователска дейност на кандидата и 
ще гласувам „За“ на заседанието на научното жури и препоръчвам на ФС на МФ в ТрУ 
гл. ас. д-р Цветелин Койчев Георгиев да бъде избран за заемане на академичната 
длъжност „Доцент” по научна специалност „Физиология на животните и човека“ 
в професионално направление 4.3. Биологически науки, област на виеше образование 
4. Математика, информатика и природни науки.

Дата: 23.06.2021 г. 
Стара Загора

Подпис:.......... .1 /T .J..........................
(П роф./-р Йван Пенчев, дн)



OPINION
«Ml /Ш
Й Я В Я дз

by: Prof. Dr. Ivan Penchev Georgiev, Dsc

Department: “Pharmacology, Animal physiology and Physiological Chemistry, Faculty of 
Veterinary Medicine, Trakia University, Stara Zagora,

Scientific specialty - "Animal and Human Physiology”

Subject: Competition fo r  the acquisition o f the academic position o f  Associate Professor in 
"Animal and Human Physiology", professional fie ld  4.3. Biological sciences, higher education 
area 4. Mathematics, informatics and natural sciences.

1. Information about the competition

The competition was announced for the needs of the Department of Physiology, 
Pathophysiology and Pharmacology, Faculty of Medicine, Trakia University, Stara Zagora, 
promulgated in the State Gazete № 22/16.03.2021

Only one candidate submitted documents in the competition, Chief Assistant. Dr. 
Tsvetelin Koychev Georgiev, from the Department of Physiology, Pathophysiology and 
Pharmacology, Faculty of Medicine, Trakia University, Stara Zagora. The documents for the 
competition are presented in accordance with the requirements of the Law for the Development 
of the Academic Staff, the Rule for its application and the Rules for the Development of the 
Academic Staff at the Trakia University, inch Declaration of authenticity of the provided 
materials and the information in them and Reference-Declaration for fulfillment of the 
minimum national requirements in of higher education area 4.Natural sciences, mathematics 
and informatics, professional field 4.3.Biological sciences for holding the academic position 
"Associate Professor". I will note that all documents in the competition are very precisely 
prepared and are accompanied by the necessary evidence.

2. Brief biographical information and career development of the candidate in the 
competition

Tsvetelin Georgiev graduated the Faculty of Medicine at the Trakia University, Stara 
Zagora in 2008 and acquired a Master's degree in “Medicine”. In 2009, after a successful 
competition, he was appointed an “Assistant Professor” in Animal and Human Physiology at 
the Department of Physiology, Pathophysiology and Pharmacology of the Faculty of Medicine. 
In 2017 he was appointed a “Chief Assistant”, which he held until the moment of the 
competition. In 2014 he acquired the specialty "Physiology", and in 2016, after successfully 
defending his dissertation, he acquired the scientific degree PhD.

3. Fulfillment of the requirements for holding the academic position

The candidate presents a total of 36 scientific publications. Four of them are already 
assessed for the acquisition of PhD degree and therefore they are not subject to evaluation, so 
that in the current competition for the academic position "Associate Professor" there are 32 
scientific papers. The candidate fulfils the minimum national requirements for holding the 
academic position "Associate Professor" in the higher education area 4.Natural sciences, 
mathematics and informatics, professional field 4.3.Biological sciences with 21 of those 
published in journals indexed in Web of science and Scopus. He covers both the total number
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of points (447 points - 400 points required), as well as the points on the separate groups of 
indicators, respectively: A (50 points), B (114 points -  100 points required), C (233 points -  
200 point required), D (50 points as required).

The fact that the publications are predominantly in journals with IF or SJR is a very 
important indicator of their high scientific value and the quality of research, which is reflected 
in the high overall impact factor - 23.4 (10.4 of full text publications and 12.9 from abstracts in 
Scientific forums). Very indicative in this respect are also the citations of the candidate's articles 
- 53 in number - 25 in specialized scientific journals, indexed and referenced in Web of science 
and Scopus, and the rest are reflected in other databases such as Google scholar, Research gate 
etc. I will note the large number of participations of the candidate in Scientific forums - a total 
of 62. The quality of the presented works can be assessed by the fact that some of them are 
published as abstracts in specialized scientific journals - Acta Physiologica, European Urology 
Suppliments, while others are published in full text in corresponding Proceeding. In addition, 
Dr. Georgiev is an active member of the working groups of 7 research projects, all of them 
being in the field of scientific topic of the candidate.

4. Evaluation of the teaching activity of the candidate

The teaching activity and the working with students is of primary importance in the 
complete set of criteria for the evaluation of candidates in competitions for academic positions. 
Dr. Georgiev has 12 years of teaching experience in the Faculty o f Medicine. After starting his 
work in the Department of Physiology, Pathophysiology and Pharmacology of the Faculty of 
Medicine in 2009 as an assistant professor, and from 2017 until the competition as a chief 
assistant he conducts practical classes with the students from Medical Faculty in "Human 
Physiology" from the diferent specialties: “Medicine" (with students studying in Bulgarian and 
English groups); "Nurse"; "Midwife"; Medical rehabilitation and occupational therapy"; 
"Medical Assistant" and "Social Activities". The candidate gives part of lecture courses in 
Bulgarian and English in the elective subjects "Selected issues in the physiology of the 
endocrine system" and "Physiology of ageing and mechanisms of adaptation to unusual 
conditions." This is very indicative of the breadth of his knowledge in various fields of human 
physiology and endocrinology. In addition, an official documents by the Dean proved that the 
candidate will be provided with a sufficient number of lecture hours in the above disciplines, 
which covers the requirement for the minimum teaching and lecturer activity.

An important element in assessing the academic performance of candidates for 
academic positions is the preparation of teaching materials for students. In this regard, I will 
note that the candidate is a co-author of: Multimedia textbook on "Physiology of the endocrine 
system" for medical students; E-course in "Neurophysiology" for students in "Special 
Pedagogy" and Protocol notebook for practical classes in Physiology - 3 editions. He has 
conducted two mobilities under the Erasmus + Program at the Medical Faculty in Tekerda, 
Turkey.

5. Brief description of the presented scientific publications and evaluation of the 
scientific contributions of the candidate

The main focus in the scientific topics in the candidate's publications is the neuro- 
hormonal regulation of the contractile activity of the smooth muscles of some reservoir organs 
such as stomach, intestinal tract and uterus in normal conditions and in some common metabolic
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disorders in glucose and lipid metabolism which are the main pre-disposing factors for socially 
significant diseases -  diabetes mellitus, cardiovascular diseases, etc.

I appreciate the classification of candidate’s contributions in his scientific papers as 
follow: 1. In vitro studies o f the regulatory role of angiotensin II and various neuro- and 
gastrointestinal peptides on the smooth muscle contractile activity of different segments of the 
gastrointestinal and urinary tract; 2. Creation and improvement of animal experimental models 
and corresponding research methods; 3. Ex vivo and in vitro EPR study of some natural and 
synthetic antioxidants.

Based on the analysis of the obtained results in the publications and the journals in which 
they are published, I definitely believe that the most significant are his original contributions in 
the first two areas as most of the publications are in journals with IF and SJR. Moreover, his 
dissertation and related articles, as well as the co-authorship of a chapter from the collective 
monograph published abroad, are also closely related to these areas. I consider the research 
conducted by the candidate and the results obtained in the above fields to be extremely relevant 
and of great scientific and scientific-applied importance. In recent years, there is growing 
interest of the scientific community in some relatively poorly studied disorders in the motility 
of the gastrointestinal and urogenital tract in diabetes and cardiovascular disease. I highly 
appreciate the experimental models and methods for in vivo experiments in rats and in vitro 
experiments with preparations from smooth muscles from different segments of the 
gastrointestinal and urogenital tract developed by the candidate and the scientific group of the 
Department of Physiology, Pathophysiology and Pharmacology allowing to test the effect of 
different peptides on their contractile activity.

I will note only the more important original results and contributions in the scientific 
publications of Dr. Tsvetelin Georgiev. The main topic in the papers from the first research area 
is to study the role of angiotensin II (Ang II), arginine-vasopressin (AVP) and ghrelin for the 
regulation of the contractile activity of smooth muscles on preparations of the bladder, uterus 
and various segments o f the gastrointestinal tract in healthy rats and in streptozycin-induced 
diabetes. Original experimental models have been developed to study the dose rate - time 
interactions of these peptides, which creates opportunities for a more complete study of their 
effects and the parameters of assessing smooth muscle activity.The method for amplification 
of the registered signals from the mechanical activity of the smooth muscle strips with a view 
to their optimization and digitalization is a very important and original contribution. In this 
regard, I greatly appreciate the use of new approach to the analysis of smooth muscle activity 
by converting the data into digital format, which allows more precise analysis and processing 
of the results. This creates an opportunity to determine not only the absolute strength 
(amplitude) of the contraction, but also the so-called integral muscle strength of the contraction 
by calculating the area under the curve (AUC). The data from the measurement of specific time 
parameters have an important original character: The, T (c-hc), Tc, Thr, Tchr, as for the first 
time an analysis of the period from the beginning of the contraction to the reduction of the 
amplitude to 50% has been performed which standardizes the different lengths of contractions. 
This allows a more objective analysis of muscle contractions and a more comprehensive 
characterization of the functional state of smooth muscle both in normal conditions and in 
various disorders. The obtained experimental data on the beneficial effects of ghrelin, 
angiotensin II, vasopressin and melatonin on impaired bladder detrusor function and 
contractility of various segments of the gastrointestinal tract and uterus are important for the
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physiology and for clinical practice, in particular. Below are listed some original contributions 
in the second area I would like highlight: 1. The development of a method for isolation and 
perfusion of the kidney, which allows to study of some physiological processes and the 
pathogenesis of renal dysfunction and the effect of various pharmacological agents; 2. 
Investigation of the role of the high-fructose diet in experimental models with rats for the 
development of various metabolic disorders such as insulin resistance, hyperglycemia, 
dyslipidemia and disturbance in the contractile ability of the segments of the gastrointestinal 
tract. The data on the established protective role o f vitamin D for the improvement of the lipid 
profile and the parameters of insulin resistance, are also appreciated.

In the publications in the third scientific field I will note the participation of the 
candidate in optimizing the methodology in terms of studying various parameters of oxidative 
stress in tissues and blood based on EPR, spectroscopy and ELISA methods. A very good 
antioxidant and protective effect of natural extracts of some plants such as Curcuma longa L. 
and Trinospora cordifolia in mycotoxicosis caused by ochratoxin A and bleomycin has been 
shown assessed by the increase of the activity of endogenous enzyme antioxidant systems 
(catalase, superoxide dismutase) and decrease of malonic dialdehyde concentration and the 
levels of some free radicals - • NO radicals, reactive oxygen species, ascorbate radicals. The 
antioxidant effect o f the synthetic preparation SLCNUgly in streptozocin-induced diabetes in 
rats and the beneficial effect of glycemic control and disorders in the motility of organs in the 
pelvic cavity - uterus, rectum bladder has also been experimentally proved.

6. Conclusion

In conclusion, the above analysis of the materials and documents submitted by the 
candidate in the competition shows that he fully covers the minimum national requirements for 
the academic position of "Associate Professor" in the professional field 4.3. Biological sciences, 
as well as the additional requirements of the Rules for Development of the Academic Staff of 
Trakia University (Appendix 8.3). Dr. Georgiev has more than 10 years of scientific and 
teaching experience with important original contributions in the field of research on the 
functions of isolated organs and in particular the regulatory role and in vitro and in vivo effects 
of certain peptides on contractile activity of smooth muscle of reservoir organs in the abdominal 
and pelvic cavities. Therefore, I give a high positive assessment of the overall teaching and 
research activities of the candidate and I recommend to the Faculty council of the Faculty 
of Medicine Chief Assistant Dr. Tsvetelin Koychev Georgiev to be elected to the academic 
position of "Associate Professor" in the scientific specialty "Animal and Human Physiology" 
in the professional field 4.3.Biological sciences, higher education area 4.Mathematics, 
informatics and natural sciences.

23.06. 2021 

Stara Zagora

Signature

an Penchev, Dsc)
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