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С т а н о в и щ е

от проф. д-р Любка Танчева, Институт по невробиология при БАН, София

по конкурс за “ДОЦЕНТ” в Катедра „Физиология, патофизиология и фармакология“ 

на Медицински факултет при Тракийски университет, 

ул. Армейска 11, гр. Стара Загора 6000

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика, 

Професионално направление 4.3. Биологически науки, по Научна специалност 

„Физиология на животните и човека“, към Катедра “Физиология, патофизиология и 
фармакология“ на Медицински факултет при Тракийски университет в Стара 

Загора, обявен в Държавен вестник бр.22/16.03.2021 г.

Кандидат: гл.ас. д-р Цветелин Койчев Георгиев, дм

В конкурса участва единствен кандидат, лекар с придобита специалност 
„Физиология” от Медицинския факултет на Тракийски университет, притежаващ 
образователната и научна степен „Доктор” по научната специалност „Физиология на 
животните и човека“, който в продължение на последните пет години заема 
длъжността „Главен асистент” в Катедрата по Физиология, патофизиология и 
фармакология на Тракийски Университет в Стара Загора, за нуждите на която е 
обявен настоящият конкурс.

Общо описание на представените материали

Цялата документация в конкурса за академичната длъжност „Доцент“ е 

коректно подредена и предадена на членовете на Научното жури в срок от 

кандидата, като няма липсващи документи. Представените от главен асистент д-р 
Цветелин Георгиев данни в съответствие с изискванията на ЗРАСРБ ми позволиха 

обективно и точно да оценя цялостната дейност на кандидата като преподавател и 

учен.

Кратки биографични данни

Д-р Цветелин Георгиев е роден на 28 април 1982 г. в град Габрово. Завършва 
медицина с отличен успех през 2008 г. в Медицинския факултет на Тракийски 
университет. Има защитен дисертационен труд на тема „Значение на Ангиотензин-
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2 и Вазопресин за контрактилната активност на небременна матка у плъхове в 

норма и при диабет“ по научната специалност: „Физиология на животните и 

човека“. През 2014 г. д-р Георгиев придобива специалността „Физиология“ в 

Медицинския факултет на Тракийски университет. Той е член на Българския 

лекарски съюз, на Българското дружество по физиологични науки и на Българското 

пептидно дружество. От 2009 до 2017 г. д-р Георгиев заема длъжността „асистент“ в 

секция „Физиология“ на Катедрата по физиология, патофизиология и фармакология в 
Медицинския факултет на Тракийски университет, а от 2017 г. и понастоящем той е 

главен асистент по „Физиология“ в същата катедра. Д-р Цветелин Георгиев има общо 
12 години трудов стаж по специалността в Медицинския факултет на Тракийски 
университет. Той е провел две краткосрочни специализации в чужбина по 

програмата „Еразъм“.
В заключение анализът на кариерния профил на кандидата показва, че 

главен асистент д-р Цветелин Георгиев притежава необходимия трудов стаж, 
умения и квалификация по специалността на обявения конкурс.

Учебно-методическа и преподавателска дейност

Д-р Георгиев провежда практически упражнения по „Физиология“ за студенти от 

специалностите „Медицина”, .„Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Медицинска 
рехабилитация и ерготерапия“ и „Медицински лаборант”. Води също така лекционен 

курс за студенти българско и англоезично обучение от специалността „Медицина“ по 
„Избрани въпроси от физиологията на ендокринната система“ и упражнения по 
„Физиология“ за студенти от специалност „Медицина” в англоезично обучение. Д-р 

Цветелин Георгиев е член на изпитните комисии за семестриалните изпити по 

„Физиология“ за студенти от специалност „Медицина“.
Съобразно издадената от Медицинския факултет на Тракийски университет 

академична справка, общата преподавателска натовареност на гл. ас. Георгиев е между 

360 и 622 часа годишно в зависимост от промените в учебните планове.
Д-р Георгиев е автор и съавтор на Мултимедиен учебник за студенти по 

медицина “Физиология на ендокринната система”, на Електронен курс 
„Неврофизиология“ за студенти от специалността „Специална педагогика“ и на 3 

броя издания на Протоколна тетрадка за практически упражнения по „Физиология“.
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В заключение гл.ас. д-р Георгиев е един отлично подготвен съвременен 

преподавател в областта на обявения конкурс по „Физиология на животните и 

човека“.

Научно-изследователска дейност 

Публикационна дейност на кандидата

Гл. ас. д-р Цветелин Георгиев е автор и съавтор на 36 научни публикации. 

Четири от публикациите са във връзка със защитения му дисертационен труд за 

придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ и съгласно чл. 24, ал. 3 
от ЗРАСРБ се изключват от публикациите за участие в настоящия конкурс.

В конкурса за „Доцент“ остават 32 научни публикации с общ импакт фактор от 

23.150, Седем от публикациите в конкурса са включени в група от показатели „В“ и 
от тях кандидатът събира 114 точки при необходим минимум от 100 точки за 
хабилитационен труд -  научни публикации в издания, които са реферирани и 

индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация (Web of Science 

и Scopus). В групата от показатели „Г“ за научни публикации в издания, които са 
реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация 

(Web of Science и Scopus) извън хабилитационния труд, кандидатът е представил 
14 такива публикации, от които събира общо 233 точки при задължителен минимум 
от 200 точки. В групата от показатели „Д“ за цитирания д-р Георгиев събира 50 

точки, колкото е изискуемият минимум. Общият брой на намерените цитати е 53 (с 
изключени автоцитирания). Официалната справка за цитиранията на кандидата в 

конкурса за „Доцент“, издадена на 20 април 2021 г. от Централната библиотека при 

Тракийски университет показва, че 19 от тези цитирания са в Scopus и 9 са в Web of 
Science. Д-р Георгиев има 62 участия в международни и национални научни 
форуми с изнесени научни съобщения като доклади или постери. Н-индексът на д-р 

Георгиев (по Scopus) е равен на 3.
В заключение представените научни трудове от кандидата са в съответствие 

с изискванията на Тракийски университет за участие в конкурс за академичната 
длъжност „Доцент“.
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Приноси от публикациите в конкурса за „Д оцент1

Приносите от публикациите на кандидата са с оригинален или потвърдителен 

характер и са в следните научни направления:

> Ин витро проучвания върху пептидергичната регулация на 

гладкомускулната съкратителна активност

> Разработване на методики и експериментални модели при 

лабораторни животни

> Ех vivo и in vitro проучване на антиоксидантен или прооксидантен 

ефект на природни и синтетични антиоксиданти посредством 
електронен парамагнитен резонанс

Някои от основните оригинални научни приноси са както следва:
s  Установено е, че в гладко-мускулни препарати от илеум и пикочен 

мехур на плъх АТ2 рецепторите имат антагонистично на АТ1 
рецепторите действие при участие в съкратителния процес, докато в 

йеюнум и ректум двата подтипа рецептори действат синергично 
s  Демонстрирано е, че стрептозотоциновата хипергликемия и 

оксидативният стрес предизвикват различни промени в Ангиотензин II 

-  провокираната съкратителна активност на гладкомускулните органи: 
от хипореактивност при матка и колон, без значителни промени в 
ректум, до хиперреактивност при пикочен мехур 

У Показано е, че краткосрочното приложение на хормоните грелин и 
мелатонин подобрява състоянието (телесна маса, гликиран 

хемоглобин, кръвна захар, функция на бета-клетките на панкреаса) на 
плъхове с експериментално предизвикан захарен диабет тип 1 

s  Установено е, че седемдневното приложение на SLCNUgly значително 
подобрява кръвно-захарните нива и тъканния антиоксидантен статус 

на плъхове с експериментално предизвикан захарен диабет тип 1

Някои от основните научно-приложни приноси са както следва:

• Създадени са оригинални модели за контролирано по отношение на 
доза и време въвеждане на изследваните пептиди
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• Разработена е методика за усилване, дигитализиране и регистриране 

на сигнали от механичната активност на гладко мускул ни тъканни ивици

• Създадени са нови критерии за оценка на гладкомускулната 

съкратителна активност

Съгласявам се с представената от кандидата справка за научните и научно- 

приложни приноси.

Участие в научни проекти

Главен асистент д-р Цветелин Георгиев участва в 9 финансирани от 

Тракийския университет научноизследователски проекти в областта на 
физиологията. В 3 от тях той е ръководител и в 6 научни проекти е член на екипа. 
Участва като член на колектива в 1 финансиран от Фонд „Научни изследвания“ 

договор.

В заключение д-р Цветелин Георгиев е ръководител и участник в 

изследователски договори и има широки научни интереси, което е видно от 

публикуваните негови трудове по тематиката на обявения конкурс.

Изпълнение на изискванията за академичната длъжност „ доцент” и съответствие 

с данните на кандидата

Кандидатът гл. ас. д-р Цветелин Георгиев надхвърля изискуемия минимум от 
400 точки за заемане на академичната длъжност „Доцент“ съобразно Приложение 

8.3. за Медицинския факултет на Тракийски университет в Област 4. Природни 

науки, математика и информатика, като е събрал 447 точки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обобщените и анализирани данни показват, че главен асистент д-р Цветелин 
Георгиев е изграден педагог с дългогодишен опит, който участва активно и 

компетентно на всички нива на учебния процес. Той е добре подготвен и отдаден 
на професията си преподавател по Физиология, като същевременно успешно
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съчетава преподавателската с научно-изследователска дейност, резултат от която 

са оригинални научни и научно-приложни постижения.

Главен асистент д-р Цветелин Георгиев отговоря на условията, определени 

от Закона за развитие на академичния състав в Република България, на 

Правилника за неговото приложение и на Правилника за развитие на академичния 

състав в Тракийски университет за заемане на академичната длъжност „Доцент” в 

професионално направление 4.3. Биологически науки.

Всичко казано до тук ми дава основание да гласувам положително и убедено 

да предложа главен асистент д-р Цветелин Георгиев да бъде избран да заеме 

длъжността „Доцент” по научната специалност „Физиология на животните и човека“, 
към Катедра “Физиология, патофизиология и фармакология“ на Медицински 

факултет при Тракийски университет в Стара Загора.

18.07.2021 г. Изготвил становището:

(проф. д-р Любка Танчева)
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S t a t e m e n t

by Prof. Lyubka Tancheva, PhD, Institute of Neurobiology at Bulgarian Academy of
Sciences, Sofia, Bulgaria

in competition for "ASSOCIATE PROFESSOR" at the Department "Physiology, 

Pathophysiology and Pharmacology" of the Medical Faculty at the Trakia University

11 Armeyska Str., Stara Zagora 6000

Field of higher education: 4. Natural Sciences, Mathematics and Informatics; Professional 

field 4.3. Biological Sciences, in the Scientific specialty "Animal and Human Physiology", 

at the Department of Physiology, Pathophysiology and Pharmacology of the Medical 
Faculty at the Trakia University in Stara Zagora, published in the State Newspaper No. 22
/16.03.2021.

Candidate: Chief Assistant Tsvetelin Koychev Georgiev, MD, PhD

In the competition participates one and only candidate, a medical doctor with a 

speciality in Physiology obtained from the Medical Faculty of the Thracian University, 

holding the educational and scientific degree "Doctor" (PhD) in the scientific specialty 

"Animal and Human Physiology", who has been working for the last five years as Chief 

assistant at the Department of Physiology, Pathophysiology and Pharmacology of the 

Trakia University in Stara Zagora, for the needs of which the current competition was 

announced.

General description of the presented materials

All the documentation in the competition for the academic position "Associate 

Professor" is correctly arranged and submitted to the members of the Scientific Jury 

within the term by the candidate, as there are no missing documents. The data presented 
by Chief Assistant Dr. Tsvetelin Georgiev in accordance with the requirements of the Law 
for Development of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria allowed me to 

objectively and accurately assess the overall activities of the candidate as a teacher and 
scientist.
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Brief biographical data

Dr. Tsvetelin Georgiev was born on April 28, 1982 in the town of Gabrovo. He 

graduated with honors in Medicine in 2008 at the Medical Faculty of the Trakia University. 

He has defended his PhD thesis on "Significance of Angiotensin-2 and Vasopressin for 

the contractile activity of the non-pregnant uterus in normal and diabetic rats" in the 

scientific specialty: "Animal and Human Physiology". In 2014, Dr. Georgiev acquired the 

specialty "Physiology" at the Medical Faculty of the Trakia University. He is a member of 

the Bulgarian Medical Union, the Bulgarian Society of Physiological Sciences and the 

Bulgarian Peptide Society. From 2009 to 2017 Dr. Georgiev held the position of "Assistant" in 
the "Physiology" section of the Department of Physiology, Pathophysiology and Pharmacology 
at the Medical Faculty of the Trakia University, and from 2017 to the present he is the Chief 

Assistant in "Physiology" in the same department. Dr. Tsvetelin Georgiev has a total of 12 
years of work experience in the specialty Physiology at the Medical Faculty of the Trakia 
University. He has completed two short-term specializations abroad under the Erasmus 
program.

In conclusion, the analysis of the career profile of the candidate shows that the 

Chief Assistant Dr. Tsvetelin Georgiev possess the necessary work experience, skills and 

qualifications in the specialty of the announced competition.

Teaching activities

Dr. Georgiev conducts practical exercises in "Physiology" for students majoring in 
"Medicine", "Nurse", "Midwife", "Medical Rehabilitation and Occupational Therapy" and 

"Medical Laboratory Assistant". He also conducts a lecture course for medical students of 

Bulgarian and English language, learning the specialty "Medicine" on "Selected Issues in the 
Physiology of the Endocrine System" and exercises in "Physiology" for students majoring in 

"Medicine" in English language. Dr. Tsvetelin Georgiev is a member of the examination 
commissions for the semester exams in Physiology for students majoring in Medicine.

According to the academic report issued by the Medical Faculty of the Trakia University, 
the total teaching load of Chief Assistant Georgiev is between 360 and 622 hours per 
academic year depending on the changes in the curricula.

Dr. Georgiev is the author and co-author of a Multimedia Textbook for medical 
students "Physiology of the Endocrine System", an electronic course "Neurophysiology"
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for students majoring in "Special Pedagogy" and 3 editions of a protocol notebook for 
practical exercises in "Physiology".

In conclusion, Chief Assistant Dr. Georgiev is an excellently prepared modern 

lecturer in the field of the announced competition in "Animal and Human Physiology".

Research Activities 

Publication activity of the candidate

Chief Assistant Dr. Tsvetelin Georgiev is the author and co-author of 36 scientific 

publications. Four of the publications are in connection with his defended dissertation for 
obtaining the educational and scientific degree "Doctor" and according to Art. 24, 

Paragraph 3 of the Law for Development of the Academic Staff in the Republic of 
Bulgaria are excluded from the publications for participation in this competition.

Hence, in the competition for "Associate Professor" there are 32 scientific 
publications remaining with a total impact factor of 23,150. Seven of the publications in 
the competition are included in group of indicators "B" and from them the candidate 
collects 114 points with a required minimum of 100 points for habilitation work -  scientific 

publications in journals that are referenced and indexed in world-famous databases of 

scientific information (Web of Science и Scopus). In the group of indicators "G" for 

scientific publications in journals that are referenced and indexed in world-famous 
databases of scientific information (Web of Science and Scopus) outside the habilitation 

work, the candidate has presented 14 such publications, of which he collects a total of 

233 points with a mandatory minimum of 200 points. In the group of indicators "D" for 

citations Dr. Georgiev collects 50 points, which is the required minimum. The total 

number of citations found is 53 (excluding auto-citations). The official reference for the 
citations of the candidate in the competition for "Associate Professor", issued on April 20, 

2021 by the Central Library at the Trakia University shows that 19 of these citations are in 
Scopus and 9 are in the Web of Science. Dr. Georgiev has 62 participations in 
international and national scientific forums with scientific reports such as lectures or 
posters. The h-index of Dr. Georgiev (according to Scopus) is equal to 3.

In conclusion, the scientific papers submitted by the candidate are in accordance 

with the requirements of the Trakya University for participation in a competition for the 
academic position of "Associate Professor".
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Contributions from publications in the „A ssociate Professor“ competition

The contributions from the candidate's publications are of original or confirmatory nature 
and are in the following scientific fields:

> In vitro studies on peptidergic regulation of smooth muscle contractile 
activity

> Development of methodologies and experimental models in laboratory 
animals

> Ex vivo and in vitro studies on antioxidant or prooxidant effect of natural and 

synthetic antioxidants by means of electronic paramagnetic resonance

Some of the main original scientific contributions are as follows:

s  In smooth muscle preparations of the ileum and urinary bladder of rats, AT2 

receptors were found to have an antagonistic to AT1 receptors action in the 
contractile process, while in jejunum and rectum the two subtypes of 
receptors act synergistically

s  It has been demonstrated that streptozotocin hyperglycemia and oxidative 
stress cause various changes in Angiotensin II- provoked contractile activity 
of smooth muscle organs: from hyporeactivity in the uterus and colon, 

without significant changes in the rectum, to hyperreactivity in the urinary 
bladder

s  Short-term administration of the hormones ghrelin and melatonin has been 

shown to improve the condition (body mass, glycated hemoglobin, blood 

sugar, pancreatic beta-cell function) of rats with experimentally induced type 
1 diabetes mellitus

s  Seven-day administration of SLCNUgly was found to significantly improve 
blood sugar levels and tissue antioxidant status in rats with experimentally 
induced type 1 diabetes mellitus

Some of the main scientifically-applied contributions are as follows:

• Original models for controlled in terms of dose and time administration of 
the tested peptides have been created

• A methodology for amplification, digitization and registration of signals from 

the mechanical activity of smooth muscle tissue strips has been developed
4



• New criteria have been developed to assess the smooth muscle contractile 
activity

I agree with the reference presented by the candidate for the scientific and 
scientifically-applied contributions.

Participation in scientific projects

Chief Assistant Dr. Tsvetelin Georgiev participates in 9 research projects funded 

by the Trakia University in the field of Physiology. In 3 of them he is a leader and in 6 

research projects he is a member of the team. He also participates as a member of the 
team in 1 grant financed by the National Science Fund of Bulgaria.

In conclusion, Dr. Tsvetelin Georgiev is a leader and participant in research grants 

and has broad scientific interests, which is evident from his published works in the field of 
the announced competition.

Fulfillment of the requirements for the academic position “ Associate 
Professor” and compliance with the data of the candidate

The candidate Chief Assistant Dr. Tsvetelin Georgiev exceeds the required 
minimum of 400 points for holding the academic position of "Associate Professor" in 

accordance with Annex 8.3. for the Medical Faculty of the Trakia University in Field of 
higher education 4. Natural Sciences, Mathematics and Informatics, having collected 447
points.

CONCLUSION

The summarized and analyzed data show that the Chief Assistant Dr. Tsvetelin 
Georgiev is a built pedagogue with years of experience who actively and competently 
participates at all levels of the teaching process. He is a well-prepared and dedicated 
teacher in Physiology, while successfully combining teaching with research activities, the 
result of which are original scientific and applied scientific achievements.

Chief Assistant Dr. Tsvetelin Georgiev meets the conditions set by the Law for the 
Development of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria, the Regulations for its

5



implementation and the Regulations for the development of the academic staff at the 

Trakia University for the academic position of "Associate Professor" in a professional 

field. 4.3. Biological Sciences.

All that has been said so far gives me a reason to vote positively and convincingly 
to propose the Chief Assistant Dr. Tsvetelin Georgiev be elected to the 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 Trakia University-Stara Zagora.

18.07.2021 Prepared the statement:

(Prof. Lyubka Tancheva, PhD)
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