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1. Общо представяне на процедурата и докторанта

Представеният комплект материали на хартиен /електронен носител е в съответствие с 
Чл.58 (2) от Процедура за придобиване на ОНС „доктор на науките“ в ТрУ -  Стара Загора; 
ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ.

2. Кратки биографични данни за докторанта

Д-р Дърленски е завършил висшето си образование, . ОКС „магистър“ по медицина в 

МУ-София през 2005 г. Специализира кожни и венерически болести и придобива съответната специалност 

през 2010 г. Паралелно със специализацията, разработва и защитава дисертация на тема 

„Клинико-експериментални проучвания за ролята на епидермалната бариера при контактната 

свръхчувствителност и иритация на кожата". През 2014 година придобива академичната длъжност,доцент“ 

в Медицински факултет, ТрУ, Стара Загора. Владее говоримо и писмено английски, немски и руски. 

Участва като главен изследовател в редица международни проекти и проучвания.

3. Актуалност на тематиката и целесъобразност на поставените цели и задачи

Предвид на факта, че кожата изпълнява не само бариерна функция, а е самостоятелен 

орган с ендокринна и имунна функция, познаването на нейните структурни и функционални
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механизми на адаптация в следродовия период е от изключително важно както науч

но-теоретично, така и научно-практическо значение. Ролята на кожната повърхност като ин

тегрален показател, използван за нормализиране на различните функционални параметри на 

сърдечно-съдовата, дихателната и отделителната системи е доказателство за актуалността на 

разработвания в дисертационния труд проблем. Наличието на противоречиви данни, док

ладвани от авторите, разработващи тази проблематика е доказателство в подкрепа на твър

дението за значимостта на разработката.

4. Познаване на проблема

В раздела „Литературен обзор“, докторантът е предложил много задълбочен анализ на 

най-съществените аспекти на проблема. В началото на своето изложение, той проследява 

различните аспекти и фактори, които влияят върху основните показатели на функционалната 

адаптация на епидермалната бариера. Основният акцент е върху трансепидермалната загуба 

на вода и значението на фактори като гестационна и следродилна възраст, пола и параметрите 

на околната среда. Специално внимание е отделено на хидратацията на рговия слой и нейните 

взаимодействия с ТЕЗВ. Компетентно е дискутирана зависимостта на pH на кожната покривка 

от основните фактори, влияещи върху функционалната адаптация. Анализирана е и ролята на 

васкуларизацията и нейното значение за кожната хомеостаза. Оценено е и значението на 

кожния микробиом като фактор за появата и развитието на някои дерматологчни проблеми.

Всичко гореизложено ми дава основание да оценя високо творческия и аналитичен 

подход на докторанта при изследване на проблема.

Целите и задачите са правилно формулирани и съответстват напълно на изводите от 

литературния обзор за наличието на непълноти и недостатъчна яснота в познанието по разг

леждания проблем.

5. Методика на изследването
Дисертантът използва богат спектър от методики, като Раман спектроскопия, pH метрия, 

корнеометрия, теваметрия, имунохистохимия и др., които позволяват регистриране на коли

чествени параметри на епидермалния слой. Проучванията на различните групи изследвани са 

много добре планирани и проведени, а получените резултати са с добра информативна стой

ност и възможност за оценка и анализ на различните характеристики на метаболитния синд

ром. Използвани са подходящи за целите на дисертацията статистически методи.

6. Характеристика и оценка на дисертационния труд
Представеният ми проект за дисертация за придобиване на научната и образователна 

степен “Доктор на науките” е написан в обем на 102 страници и съдържа 15 фигури и 7 таб
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лици. Отделните части на дисертацията са добре балансирани като обем и съотношение и 

напълно съответстват на изискванията за докторска дисертация. Литературните източници са 

170 на брой, адекватно отразяващи състоянието на изследванията по проблема, като преоб

ладаващата част со публикувани през последните две десетилетия. В предходната част от 

становището отразих моите впечатления от литературния обзор и методологията на проуч

ванията. Получените резултати са онагледени чрез подходящи за целта графики и таблици. 

Дискусията на получените резултати е задълбочена, компетентна, и критична.

7. Приноси и значимост на разработката за науката и практиката

Въз основа на съпоставката и анализа на литературните данни и собствените резултати 

са формулирани изводите - 10 на брой, по 5 научно-теоретични и 5 с научно-приложен ха

рактер. Приемам формулираните от автора приноси без забележки.

8. Преценка на публикациите по дисертационния труд

Кандидатът е представил към дисертацията списък 5 на брой публикации, 4 от които са в 

списания с импакт фактор и една със SJR. В две от тях, доц. Дърленски е водещ автор. На

учната му продукция се допълва от 6 публикации в български научни издания и 2 глави от 

монографии, издадени на английски език. Списъкът с цитиранията съдържа 49 цитиращи 

статии, в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна 

информация.

Доц. Дърленски не само покрива, но и надхвърля многократно наукометричните пока

затели, изискуеми да придобиване на степента „доктор на науките“, съответно 226 точки по 

критерий Г и 735 точки по критерий Д.

9. Лично участие на докторанта

От представените ми за рецензиране материали, ясно се откроява личният принос на 

автора в изработването на дизайна на проучването и анализа на резултатите.

10. Автореферат

Авторефератът е представен в съответствие със стандартите и изискванията за този вид 

научен труд. Той отразява в компресиран и достатъчно информативен вид най-съществените 

елементи от дисертационния труд.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Обоснована еднозначна позиция на члена на НЖ с ясна положителна или отрицателна 

оценка на дисертационния труд, т.е. дали се подкрепя или не, придобиването на научната 

степен от кандидата.

Пример:

Дисертационният труд съдържа научно-теоретични и научно-приложни резултати, 

които представляват оригинален принос в науката и отговарят на всички изисквания на 

Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) и Правилника за 

прилагане на ЗРАСРБ. Представените материали и дисертационни резултати напълно съот

ветстват на специфичните изисквания на Правилника за развитие на академичния състав на 

ТрУ -  Стара Загора.

Поради гореизложеното, убедено давам своята положителна оценка за проведеното 

изследване, представено от рецензираните по-горе дисертационен труд, автореферат, пос

тигнати резултати и приноси, и предлагам на почитаемото научно жури да присъди на

учната степен *доктор на науките* на доц. Д-р Развигор Дърленски.

08.08. 20 г. Автор на становището:
Проф. д-р Анна Толекова

(ак. дл., име и фамилия, н. ст.)
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