
РЕЗЕНЗИЯ
от доц. д-р Маргарита Стефанова Великова, д.м.

Ръководител на Катедра “Физиология и патофизиология“
Медицински университет, Варна

Относно: Конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент“ по научна

специалност ..Физиология на животните и човека“, за нуждите на Катедра 

“Физиология, патофизиология и фармакология“, Медицински факултет, Тракийски 

университет. Стара Загора

Като член на научното жури (Заповед №1083 от 14.05.2021 г. на Ректора на 

Тракийски университет, Стара Загора) съм ангажирана да изготвя рецензия по процедура 

за заемане на академична длъжност ,.доцент“ по област висшето образование 4. 

Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. 

Биологически науки и научна специалност „Физиология на животните и човека ” към 

Катедра „Физиология, патофизиология и фармакология“, Медицински факултет, ТрУ - 

Стара Загора. Конкурсът е обявен в Държавен вестник бр.22/16.03.2021г.

Единствен кандидат в конкурса е д-р Цветелин Койчев Георгиев, д.м, главен 

асистент в Катедра “Физиология, патофизиология и фармакология“ .

Предоставени ми бяха всички документи, изисквани от Правилника за развитие на 

академичния състав в Тракийския университет:

-  Декларация за достоверност на представените материали и информацията в тях

-  Диплом за виеше образование

-  Диплом за ОНС „Доктор”

-  Автобиография

-  Резюмета на трудовете, след защита на докторска дисертация

-  Списък и копие на брой цитирания

-  Списък на публикациите и копие от тях

-  Справка за изпълнение на минималните национални изисквания

-  Справка от ЦУБ на ТрУ за импакт фактор и импакт ранг

-  Справка ог ЦУБ на ТрУ за цитирания в базите данни Web o f Science/SCOPUS

-  Справка за научни приноси

-  Други 8 документа, свързани с процедурата



Биографични данни

Д-р Цветелин Койчев Георгиев завършва медицина в Медицински Факултет. Тракийски 

Университет, Стара Загора и получава ОКС Магистър - лекар през 2008г. През 2009г след 

спечелен конкурс е назначен за асистент по физиология в Катедра ‘'Физиология, 

патофизиология и фармакология“, МФ, ТрУ, Стара Загора; от 2017г до момента заема 

длъжността главен асистент в същата катедра. През 2016г. придобива ОНС “Доктор’* 

след защита на дисертационен труд на тема: „Значение на Ангиотензин 2 и Вазопресин 

за контрактилнага активност на небременна матка у плъхове в норма и при диабет“ . През 

2014г д-р Георгиев придобива специалност по физиология в МФ, ТрУ, Стара Загора.

Научна продукция и наукометрични показатели

За участие в конкурса са представени на хартиен и електронен носител 36 

научни публикации. От тях 27 са пълнотекстови публикации в български и 

чуждестранни научни издания, а 9 са публикувани резюмета от участия в 

международни форуми. Тъй като четири от публикациите са свързани със защитения 

дисертационен труд, само 32 научни публикации могат да бъдат взети под внимание 

във връзка с участието в конкурса.

Научните публикации са разпределени както следва:

Група показатели „В“

-  1 публикации в издания, реферирани и индексирани в Web o f Science и Scopus 

Група показатели„ Г “

-  14 публикации в издания, реферирани и индексирани в Web o f Science и Scopus

-  11 публикации в български и международни списания, реферирани и индексирани 

в други бази данни

Публикациите са коректно подредени, приложени в пълен обем, със 

забележката, че посоченият импакт фактор на списанията се различава от този в 

справката на централната библиотека (ЦУБ) на ТрУ. Прави впечатление, че 

резултатите от научните изследвания на д-р Цветелин Георгиев и неговия колектив 

са публикувани предимно в списания, реферирани в световноизвестни база данни. 

В 10 от 32 публикации д-р Георгиев е първи или втори автор, в 6 е последен автор. 

Значителна част от публикациите (65 %) са в научни издания с импакт фактор (13 

на брой, 40% ) или импакт ранг (8 на брой, 25 %). Затруднена съм да определя обшия



импакт фактор (IF) на научната продукция, който е значителен, и надхвърля 

посочения в справката от библиотеката IF 13.40, тъй като там списания с IF са 

класифицирани и като такива с импакт ранг или не присъстват в списъка с IF, има и 

други неточности. Публикациите са разпределени според квартилите на списанията, 

където са публикувани, по следния начин: 1 публикация (~ 3%) в Q1 списание, 9 

публикации (~ 28%) в Q2 списания, 4 публикации (12,5% ) в Q3 списания и 6 

публикации (~ 19%) в Q4 списания.

Представен е и списък от 62 участия в научни форуми (с приложени програми и 

/или резюмета в издания на форума), от който се вижда, че научните резултати са 

докладвани в голям брой национални и международни конференции в периода 2009- 

2021 г.

Група показатели „Д“

В справката от ЦУБ са посочени 25 цитирания на публикации, в които д-р Георгиев 

е съавтор, в издания реферирани и индексирани в Web o f  Science и Scopus. Седем от 

тях са самоцитирания. Кандидатът е предоставил в пълен обем 53 цитирания в 

реферирани и индексирани списания. Сред тях са налични 7, които могат да бъдат 

включени в група показатели „Д‘\  поради което приемам, че е налице необходимият 

минимален брой (25) цитирания.

Изследователска дейност и научни приноси

Д-р Цветелин Георгиев групира приносите на научните трудове в три основни 

тематични направления:

Първото направление: „Ин витро проучвания върху пептидергичната регулация 

на гладкомускулнатасъкратителна активност'4 включва 20 заглавия (публикации № 1-7, 

11-20, 26, 32, 36). Приемам формулираните от д-р Георгиев научно-приложни приноси, 

свързани с използването на модифицирани методи и модели за изследвания, анализ и 

оценка на резултатите. Изследвана е ангиотензин И (Анг II)-, аргинин-вазопресин (АВГ1)- 

и грелин- медиираната регулация на гладкомускулната активност на резервоарни органи 

- пикочен мехур, матка и сегменти на стомашно-чревния тракт на плъхове (здрави и със 

стрептозотоцин-индуциран диабет). Механизмите на пептидергичната регулация на 

гладкомускулните съкращения са проучени чрез въздействия с вещества, повлияващи 

ключови звена в регулацията. Получените оригинални данни за действието на Анг II, 

АВП и грелин върху изолиран гладък мускул от детрузор на пикочен мехур на здрави 

плъхове и плъхове със стрептозотоцин-индуциран диабет биха могли да допринесат за



изясняване на патогенезата на микционните разстройства при пациенти с дисфунция на 

пикочния мехур.

Второто направление: „Разработване на методики и експериментални модели 

при малки и големи опитни животни“ включва 7 публикации (№ 9, 10, 21, 22. 27, 3 1,35). 

Тук са обединени трудове, свързани с използване на експериментални модели на 

метаболитни нарушения (стрептозотоцин-индуциран диабет, високофруктозна диета, 

блеомицин-индуцирана токсичност). Изследванията на различни лабораторни 

показатели при животни със съответните модели и анализът на протектнвния ефект на 

прилаганите вещества - витамин Д и мелатонин, допринасят за по-доброто разбиране 

на патофизиологичните механизми и лечението на метаболитните нарушения.

Не мога да приема посочения в направлението принос: „Разработване на 

универсален метод за изолиране и перфузиране на бъбрек от малки опитни животни“ 

(статия „The isolated perfused kidney models - certain aspects.“ Tr J Sciences, 2011; 9(3), 

82-87.), тъй като се касае за добре направен обзор на наличните литературни данни, 

свързани с метода „изолиран и перфузиран бъбрек“ при опитни животни. Оригинално, с 

приложен характер е изследването на ефекта на хормоналната терапия при овариална 

хипофункция при биволици.

Третото направление: „Ех vivo и In vitro ЕПР проучване на антиоксидантен или 

прооксидантен ефект на природни и синтетични антиоксиданти“ включва 9 заглавия 

(публикации № 8, 23-25. 28-30, 33, 34). За установяване на протектнвния ефект на 

природни и синтетични антиоксиданти в тъканни хомогенати и плазма е изследвана 

радикал-улавящата им способност чрез прилагане на спектрофотомегрия, електронен 

парамагнитен резонанс спектроскопия и ELISA методи. За оценка на механизмите на 

антиоксидантна защита при приложение на екстракти от Tinospora cordifolia, Curcuma 

longa L и синтетичния антиоксидант SLCNUgly, са изследвани ех vivo и in vitro 

специфични биомаркери на оксидативния стрес. Отчитам съществения научен принос 

на проучването на свойствата на растителните екстракти, широко използвани като 

терапия в Аюрведа медицината.

В допълнение към гореизложеното, д-р Георгиев е участвал в разработването и 

реализирането на научни проекти (представена е справка), което е поредното 

доказателство за неговия творчески потенциал и изследователски принос в 

разработването на актуални научни проблеми.



Учебно-преподавателска дейност

Д-р Цветелин Георгиев има 12 г. преподавателски стаж в Катедрата и значителна 

учебна натовареност, включваща всички нива на обучителния процес. Провежда 

практически упражнения и чете избрани лекции по физиология на студенти по медицина 

(англоезичнно и българоезично обучение), води практически упражнения и на студенти от 

други специалности в Тракийски университет и участва в провеждането на 

семестриалните изпити. Участва в актуализиране на Учебните програми по 

„Физиология“ за студенти специалност „Медицина“ обучение на английски език; и по 

две избираеми дисциплини за студенти специалност „Медицина“ (англоезичнно и 

българоезично обучение). Годишната учебна натовареност навишава 360 часа.

Д-р Цветелин Г еоргиев има съществен принос и в разработването на учебници и 

учебни помагала за нуждите на преподаването в Катедрата. Съавтор е в създаването на 

мултимедиен учебник за студенти по медицина, и на протоколна тетрадка за практически 

упражнения по физиология, разработил е електронен лекционен курс „Неврофизиология“ 

за студенти специалност „Специална педагогика“. Участието му в програмата Еразъм+ 

също безспорно допринася за повишаване на преподавателската му квалификация и за 

придобиването на професионален опит.

Съответствие с минималните наукометрнчни изисквания 

за заемане на академична длъжност „Доцент“

Група от 
показатели

Необходим 
брой точки

Точки според 
предоставени 

данни
А 50 50

Б - -

В 100 114

Г 200 233

д 50 50

Е - -

Представената от д-р Цветелин Георгиев научна продукция напълно съответства 

на минималните изисквания за заемане на академична длъжност „доцент“, според 

Правилника за развитие на академичния състав в Република България и Правилника за 

развитие на академичния състав в Тракийски университет. Стара Загора.



Препоръки

Във връзка с несъответствието между 1F посочен в списъка с публикации и IF, 

представен в справка от библиотеката, препоръчвам по-прецизно боравене с базата 

данни на Web o f  science и Scopus. Същото се отнася и за представената справка за 

цитирания, където би трябвало да липсват самоцитирания. Справките трябва да 

улесняват, а не да затрудняват работата на рецензента.

Заключение

Д-р Цвегелин Георгиев, кандидат в конкурса за „Доцент“, обявен за нуждите 

на Катедра ’‘Физиология, патофизиология и фармакология” МФ, ТрУ, Стара Загора 

е предоставил значителна по обем научна продукция, доказателство за неговата 

висококвалифицирана изследователска и преподавателска дейност, Научната 

продукция отговаря на минималните наукометрични изисквания за заемане на 

академичната длъжност „Доцент” по област висшето образование 4. Природни науки, 

математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки и 

научна специалност „Физиология на животните и човека

Оценката на предоставените за участие в конкурса материали ми дава основание 

да заключа, че д-р Георгиев е преподавател със значителен педагогически опит, 

притежаващ безспорни научно-изследователски качества в областта на физиологичните 

науки. Поради неговите стойностни за науката и практиката постижения, гласувам 

положително д-р Цветелин Койчев Георгиев, д.м, да заеме академичната длъжност 

“Доцент“ по научна специалност „Физиология на животните и човека ”,

17.07.2021

Варна доц. д-р Маргарита Великова, д.м.
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^  REVIEW

by Assoc. Prof. Dr. Margarita Stefanova Velikova, MD, PhD

Head of the Department o f Physiology and pathophysiology, Medical University-Varna

Regarding: competition for taking the academic position "Associate Professor" in scientific 

specialty "Animal and human physiology" for the needs o f Department o f physiology, 

pathophysiology and pharmacology at Faculty of medicine, Trakia University, Stara Zagora

As a member o f the scientific jury (Order o f the Rector o f the Trakia University', Stara 

Zagora (№ 1083, 14.05.2021) 1 was appointed to prepare a review o f  the materials submitted 

for participation in the competition for the occupation o f the academic position "Associate 

Professor" in higher education area 4. "Natural Sciences, Mathematics and Informatics", 

professional field 4.3. “Biological Sciences", scientific specialty "Physiology o f animals and 

humans" at the Department of Physiology', pathophysiology and pharmacology. FM, TrU - 

Stara Zagora. The competition was announced in the State Gazette No. 22 / 16.03.2021.

In the present competition participated one candidate, Dr. Tsvetelin Koychev Georgiev, 

MD, Chief assistant professor at the Department of physiology, pathophysiology and 

pharmacology'.

Dr. Georgiev has presented all necessary documents and materials for the participation in 

the competition for academic position “Associate Professor’, in full compliance with the 

requirementsof the Regulations for the development of the academic staff at the TrU:

-  Declaration o f authenticity of the presented materials and the information in them

-  Diploma o f higher education

-  Diploma for educational and scientific degree "Doctor"

-  Curriculum vitae

-  Abstracts of papers, after defense o f a doctoral thesis

-  List and copy o f the o f citat ions

-  List and copy o f the publications

-  Information regarding fulfillment o f the minimum national requirements

-  Reference from the Central Library' o f TrU (CUL) for impact factor and impact rank

-  Reference from the CUL for citations in Web of Science/Scopus

-  Reference for scientific contributions

-  Other 8 documents related to the procedure



Carrier development of the candidate

Dr. Tsvetelin Koychev Georgiev graduated at the Faculty o f Medicine. Trakia 

University in 2008 with a Master's degree in medicine. In 2009, after winning a competition, 

he was appointed Assist. Professor o f Physiology at the Department o f Physiology, 

pathophysiology and pharmacology, Faculty of medicine, TrU, Stara Zagora. From 2017 to the 

present he holds the position of Chief Assist. Prof, in the same department In 2016 Dr. 

Georgiev aquired the educational and scientific degree "Doctor" after defending a doctoral 

thesis "Significance o f Angiotensin 2 and Vasopressin for the contractile activity o f the non

pregnant uterus in normal and diabetic rats”. In 2014 he acquired Physiology speciality at the 

Faculty o f medicine, TrU, Stara Zagora.

Scientific production and scientometric indicators

36 scientific publications were presented by the applicant for participation in the 

competition for "Associated Professor". O f these, 27 are full-text publications in Bulgarian and 

foreign scientific journals, and 9 are published abstracts from participation in international 

forums. As far as 4 o f the publications are related to the defended thesis, 32 scientific 

publications can be taken into account tor evaluation.

The scientific publications are distributed as follows:

Indicator group "B"

- 7 publications in journals, referenced and indexed in Web of Science and Scopus 

Indicator group "Г”

- 14 publications in journals referenced and indexed in Web of Science and Scopus;

- 11 publications in Bulgarian and international journals, referenced and indexed in other 

databases.

The publications are correctly arranged, attached in full text, however, the indicated 

impact factor (IF) in the list o f  the journals differs from that in the reference provided by the 

Central University Library (CUL). It is noteworthy that the results of the research o f Dr. 

Tsvetelin Georgiev and his team have been published mainly in journals, referenced in the best 

academic research databases. In 10 out of 32 publications, Dr. Georgiev is the first or second 

author, and in 6 he is the last author. Significant parts o f the publications (65 %) are in scientific 

journals with an impact factor (13 in number, 40%) or impact rank (8 in number, 25%) I find 

it difficult to determine the total impact factor (IF) o f the scientific production (it is significant 

and exceeds the value 13.4, according to the library reference), because in the list o f journals



provided, IF journals are also classified as ones with impact rank or not present in the IF list; 

there are other inaccuracies too.

The publications are distributed by quartiles o f the journals in which they are published as 

follows: l publication (-3% ) in Q1 journal, 9 publications (-28% ) in Q2 journals, 4 

publications (12.5%) in Q3 journals and 6 publications (-19% ) in Q4 journals,

A list o f  62 participations in scientific forums is also presented (with programs or/and copies 

from abstract books enclosed), revealing that the scientific results have been reported in a large 

number o f national and international conferences in the period 2009-2021.

Indicator group "Д”

The reference from the CUL contains 25 citations o f publications in which Dr. Georgiev 

is a co-author, in editions referenced and indexed in Web o f Science and Scopus. Seven o f them 

are self-citations. The candidate has provided 53 citations in peer-reviewed and indexed 

journals. Among them, there are 7 that can be included in group o f  indicators "D", which is why 

I assume that the required minimum number (25) o f citations is present.

Research work and scientific contributions

Dr. Tsveteiin Georgiev groups the contributions o f his scientific works in three main 

thematic areas:

The first area "In vitro studies on the peptidergic regulation o f smooth muscle 

contractile activity" includes 20 publications (№ 1-7, 11-20, 26, 32, 36). I accept the scientific 

contributions formulated by Dr. Georgiev, concerning the use of modified methods and models 

for research, analysis and evaluation o f the results. Angiotensin 11 (Ang II)-, arginine- 

vasopressin (AVP)- and ghrelin-mediated regulation o f smooth muscle activity o f reservoir 

organs - bladder, uterus and gastrointestinal tract segments o f rats (healthy and with 

streptozotocin-induced diabetes) were studied. The mechanisms o f  peptidergic regulation o f 

smooth muscle contractions have been examined through exposure to substances affecting key 

regulatory units. The original data obtained on the effect of Ang II, AVP and ghrelin on isolated 

bladder detrusor smooth muscle in healthy rats and rats with streptozotocin-induced diabetes 

could contribute to elucidating the pathogenesis o f urination disorders in patients with bladder 

dysfunction.

The second area: "Development of methods and experimental models in small and large 

experimental animals" includes 7 publications (№ 9, 10,21,22, 27, 31, 35). Here are included 

works related to the use o f experimental models of metabolic disorders (streptozotocin-induced



diabetes, high-fructose diet, bleomycin-induced toxicity). The assessment of different 

laboratory parameters in animals with the respective models and the evaluation o f the protective 

effect o f  the applied substances - vitamin D and melatonin, contributes to the understanding 

o f the pathogenesis and treatment of the metabolic disorders.

1 cannot accept the contribution mentioned "Development o f a universal method for 

isolation and perfusion o f a kidney from small experimental animals" (article “The isolated 

perfused kidney models - certain aspects*4. Tr J Sciences, 2011; 9 (3). 82-87) as it is a literature 

review discussing previously published information about the method "isolated and perfused 

kidney" in experimental animals. However, original, and with applied contribution is the study 

o f the effect of hormone therapy in ovarian hypofunction in buffalos.

Third area “Ex vivo and in vitro EPR study of antioxidant or prooxidant effect o f natural 

and synthetic antioxidants'4 includes 9 publications (№ 8, 23-25, 28-30, 33, 34). To determine 

the protective effect o f natural and synthetic antioxidants in tissue homogenates and plasma, 

their radical scavenging ability was studied by applying spectrophotometry, electron 

paramagnetic resonance spectroscopy and ELISA methods. To assess the mechanisms of 

antioxidant protective properties o f Tinospora cordifolia extract. Curcuma longa L extract and 

the synthetic antioxidant SLCNUgly, specific biomarkers o f oxidative stress were evaluated ex 

vivo and in vitro. I agree that the research on the properties o f plant extracts, widely used as 

therapy in Ayurveda medicine is significant scientific contribution.

Apart from the above-mentioned, dr. Georgiev has participated in the development and 

implementation o f research projects (reference is presented), which is another proof of his 

creative potential and contribution to his area o f scientific research.

Teaching activity

Dr. Tsvetelin Georgiev has 12 years o f teaching experience in the Department of 

physiology, pathophysiology and pharmacology and a significant teaching workload, including 

all levels o f the educational process. He conducts practical exercises and gives selected 

physiology lectures to medical students (English and Bulgarian language training), conducts 

practical exercises for students o f other specialties at the Trakia University and participates in 

the semester exams. He also contributed to the updates o f the Curricula in "Physiology" for 

medical students (English language training) and for two elective courses for medical students 

(English and Bulgarian language training).



Dr. Tsveteiin Georgiev has a significant contribution to the development of teaching aids 

for the needs o f teaching in the Department o f Physiology and Pathophysiology. He is a co

author o f a multimedia textbook for medical students, and a protocol notebook for practical 

exercises in physiology, and developed an electronic lecture course ’’Neurophysiology” for 

students majoring in "Special Pedagogy". The annual teaching workload exceeds 360 hours.

Dr. Georgiev participation in the Erasmus + program undoubtedly contributes to his 

teaching qualification and gaining professional experience.

Compliance with the minimum scientometric requirements 

fo r  appointment to the academic position "Associate Professor"

Group o f 
indicators

Required 
number o f 

points

Points according 
to data provided

A 50 50

Б - -

B 100 114

Г 200 233

Д 50 50

E - -

The reference to the minimum requirements listed in the ‘‘Regulations for the Development of 

the Academic Staff o f the Republic of Bulgaria" and in the “Regulations for the Development 

o f Academic Staff at the Trakia University', Stara Zagora" for holding the academic position 

"Associate Professor" shows that the applicant fulfills the required minimum by all indicators.

Critical comments

Due to the discrepancy between the IF indicated in the list o f publications and the IF 

presented in the CLU reference, 1 recommend a more precise use o f the Web of Science and 

Scopus database. The same applies to the citation reference provided by the CLU, where self

citations should be excluded. Reports have to facilitate, not complicate, the reviewer’s work.



Conclusion

Dr. Tsvetelin Georgiev, a candidate in the competition for "Associate Professor", 

announced for the needs o f the Department o f "Physiology, Pathophysiology and 

Pharmacology" faculty of medicine, TrU, Stara Zagora, has provided a scientific production, 

which is indicative that he has all the qualities o f a qualified researcher and teacher. The 

scientific production meets the minimum scientometric requirements for holding the academic 

position "Associate Professor" in higher education area 4. Natural sciences, mathematics and 

informatics, professional field 4.3. Biological sciences, scientific specialty "Animal and human 

physiology".

The evaluation o f the materials submitted for participation in the competition gives me 

reason to conclude that Dr. Georgiev is a teacher with significant pedagogical experience, 

possessing indisputable research qualities in the field o f physiological sciences. Based on his 

valuable achievements in science and practice, /  vote positively for the appointment o f 

Dr. Tsvetelin Koychev Georgiev to the academic position "Associate Professor" in scientific 

specialty "Animal and human physiology".

17.07.2021

Varna

Reviewer:

Assoc. Prof. Margarita Velikova, MD, PhD


