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В конкурса за заемане на академичната длъжност «доцент» по научна специалност 

„Анатомия, хистология и цитология” за нуждите на факултета по медицина, катедра 

по анатомия, хистология и ембриология при Медицински университет “Проф. д-р 

Параскев Стоянов – Варна, обявен в ДВ бр. 33/25.04.2017 год. е подал документи един 

кандидат: Д-Р СТОЯН ПАВЛОВ ПАВЛОВ, д.м., главен асистент в същата катедра. 

Стоян Павлов е роден на 21.06.1976 година в гр. Варна. Той завършва средно 

образование в І Езикова гимназия, Варна с профил „немски език“ през 1995 година и с 

отличие висше медицинско образование в Медицински университет (МУ)-Варна през 

2001 година. Академичната му кариера започва през 2002 година като асистент в 

катедрата по анатомия, хистология и ембриология на МУ-Варна. През 2005 година 

Павлов придобива специалност по анатомия, хистология и цитология, и е повишен 

последователно в научно звание старши асистент (2006 год.) и главен асистент (2010 

год.). След успешна защита през 2012 година на дисертационен труд на тема „Ефект на 

променената тригеминална сетивност върху прорастването на аксонални 

колатерали, качеството на мускулната реинервация и възстановяването на 

координирани моторни функции след прерязване на лицевия нерв при възрастни 

плъхове” на Стоян Павлов е присъдена образователната и научна степен “доктор” 

(диплома № 011/18.05.2012 год.). През периода 2013-2014 година в продължение на 

един семестър той е научен сътрудник в анатомичния център към университета в гр. 

Кьолн, Германия, а през 2007 година по линия на програмата за преподавателска 

мобилност Еразъм той е бил краткосрочно гостуващ преподавател в института по 

анатомия на същия университет. Стоян Павлов е член на Българското анатомично 

дружество и на неправителствената образователна организация Center for Inquiry, 

членува и в Български лекарски съюз. Той владее свободно немски и английски език. 

Д-р Стоян Павлов има общо близо 15 години преподавателски стаж, от които над 

седем и половина години като главен асистент. В дългата си асистентска практика той е 

водил целия практически курс по макроскопска и микроскопска анатомия със студенти 

по медицина и дентална медицина, участва пълноценно и в англоезичното обучение на 

чуждестранни студенти в университета по същите дисциплини, както и в 

свободноизбираемия курс по невробиология за студенти-медици на български и 

английски език. След придобиване на научно-образователната степен, през последните 5 

години д-р Павлов разработва и изнася пълния лекционен курс по хистология с 

хистологична техника за специалността „Медицински лаборант” към Медицински колеж, 

и едновременно с това води практическите занятия на студентите по тази дисциплина, а 
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също и тези по анатомия на опорно-двигателния апарат за рехабилитатори. Приложената 

справка посочва недвусмислено, че през всяка от последните четири академични години 

(с изключение на учебната 2013-2014 година, когато е гост-преподавател в Германия) 

учебната натовареност на д-р Павлов е над 600 учебни часа и надхвърля почти двукратно 

университетския норматив за нехабилитиран преподавател. Освен това, през 2008 и 2011 

години като поканен лектор той е изнасял единични лекции на уъркшопове и 

специализирани курсове пред специализанти по програма за следдипломно обучение. 

Стоян Павлов е съавтор на едно учебно помагало (ръководство по хистологични техники) 

за студенти от специалността „Медицински лаборант”. През последните години той е 

активен участник във въвеждането на системата Blackboard Learn+ в обучението на 

студентите от МУ-Варна, участва в създаването и поддръжката на курсовете за 

спомагателно електронно обучение и електронните изпитни материали за унифицирано 

тестово изпитване по дисциплините, преподавани в катедрата по анатомия, хистология и 

ембриология. Завидните компютърно-технически умения на д-р Павлов му позволяват 

успешно справяне като координатор на създаването и поддръжката на онлайн система за 

виртуална микроскопия в МУ-Варна и въвеждането й за първи път в обучението на 

студентите по медицински специалности в България. Нещо повече, той участва в 

разработване на нагледни учебни материали по всички специалности, които изучават 

анатомия и хистология в университета. Д-р Стоян Павлов е бил и продължава да бъде 

ресорен отговорник за дисекциония сектор и хистологичните лаборатории в катедрата по 

анатомия, хистология и ембриология. В периода 2010-2014 година той е бил 

административен асистент към катедрата, а от 2008 година е член на постоянната 

комисия по програмата за студентски обмен на ЕС „Еразъм“ към МУ-Варна. Д-р Павлов 

е осъществявал научно ръководство на трима студенти в изготвяне и представяне на 

научни съобщения на научни форуми у нас. Гореизложените данни ми дават достатъчно 

основание да приема, че д-р Стоян Павлов е изграден и уважаван преподавател с доказан 

висок професионализъм, и с подчертан стремеж към усъвършенстване и осъвременяване 

на преподавания учебен материал. 

Д-р Стоян Петров участва в настоящия конкурс с 34 научни труда, в това число 

автореферата на дисертационния труд, една научна книга, и 32 научни статии в 

специализирани научни списания (10 международни и 22 български). От представения 

списък на рецензента не става ясно колко от тези публикации не повтарят трудовете за 

придобиване на научно-образователната степен и заемане на академичната длъжност 

«главен асистент». Техният профил включва един колективен монографичен труд (на 
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английски език), десет научни статии в международни специализирани списания 

(всичките с импакт фактор), и 22 статии, публикувани в реферирани български научни 

списания без импакт фактор и научнотематични сборници с ISSN, ISBN и/или DOI. 

Специално заслужава да се отбележи, че научната книга с общ обем от 120 страници е 

издание на престижното немско издателство Springer, а седем от публикациите на д-р 

Павлов са в авторитетни научни списания със сравнително висок импакт фактор като 

Experimental Neurology, Restorative Neurology and Neuroscience, Neurorehabilitation and 

Neural Repair, Muscle & Nerve, Experimental Brain Research и др., и в този смисъл сумарно 

те се явяват равностойни на монографичен труд. Може би единствената ми критична 

бележка към публикационната дейност на д-р Павлов е че той има само една 

самостоятелна публикация, но за сметка на това в голяма част (10, което е близо 30%) от 

реномираните му публикации той е водещ автор или равностоен първи съавтор. 

Научният актив на Стоян Павлов включва и 47 научни съобщения, докладвани на 

научни форуми у нас (12) и в чужбина (35). Две резюмета на научни съобщения са 

публикувани в специализирани международни списания с импакт фактор. От 

официалната академична справка, изготвена от библиотеката на МУ-Варна е видно, че 

общият импакт фактор на научните списания с публикации на д-р Павлов е 27.369, а 

индивидуалният – 2.531. 

Д-р Стоян Павлов е бил участник в изследователски екипи по разработване на седем 

научноизследователски проекта, три от които са международни, финансирани от 

университета в Кьолн и фондация «Александър фон Хумболт», Германия. Другите четири 

проекта са вътрешноинституционални, субсидирани от фонд “Наука” на висшето училище. 

Павлов е бил научен секретар и член на организационните комитети за провеждане на 

национални конгреси на Българското анатомично дружество и международните 

симпозиум по клинична анатомия, организирани от катедрата във Варна. 

Научните интереси на д-р Стоян Павлов са в областта на неврорегенерацията, 

имплантологията и морфологията на съдовата стена. В конкретен план научните 

разработки на кандидата и приносите от тях могат да бъдат обединени тематично в 

следните основни научни направления:  

1. Експериментални проучвания на аксоналната регенерация. 

2. Морфологични аспекти на развитието на съдовата стена. 

3. Изучаване на хистостопатологичната реакция на организма при силиконово 

гръдно протезиране. 

4. Приложна морфология (морфометрия). 
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5. Виртуална микроскопия и анализ на дигитални микроскопски образи. 

Основен тематичен проблем, разработван в изследователска дейност на д-р Павлов, 

са морфологични проучвания върху аксоналната регенерация. На този проблем са 

посветени изследвания, включени в дисертационния труд на кандидата и почти всички 

публикации в международни научни списания (№2-8, 18, 19, 21, 22). В хода на 

експериментите е проучена ролята на променената тригеминална сетивност за 

функционалното възстановяване на вибрисната мускулатура у плъхове след периферна 

аксотомия на лицевия нерв. Получени са оригинални данни за благоприятния ефект на 

механичната стимулация за възстановяване на вибрисната функция, установено е също 

така че възстановената моторика на вибрисите не се влияе от интензитета на колатерално 

аксонално разклоняване, а пряко зависи от степента на реинервация на вибрисните 

мускули (№ 1, 18, 19, 62). Демонстрирано е, че важна и необходима предпоставка за 

успешен край на репаративната процедура е наличие на интакти сетивни пътища, в 

частност запазена тригеминална инервация на вибрисния апарат (№ 1, 7, 18, 19, 22, 36, 54, 

55, 57, 79, 80). При комбинирана (моторна и сетивна) нервна увреда се наблюдава 

подобрение в модела на реинервация след мануалната и сензорна вибрисна стимулация (№ 

18, 19, 52, 79, 80). Резултатите от това комплексно проучване от интернационален екип под 

ръководството на проф. Дойчин Ангелов от университета в Кьолн, Германия са обобщени 

в монографичен труд (№1). Те внасят оригинален теоретичен принос към изясняване на 

морфологичния субстрат на възстановяващата се функция след аксотомия и имат 

съществено практическо значение за разработване на неинвазивен терапевтичен алгоритъм 

на периферни дегенеративни невропатии и физикална рехабилитация на парализираната 

таргетна мускулатура след периферна увреда на лицевия нерв. Този експериментален 

модел е екстраполиран и върху други модели на увреда като напр. гръбначномозъчна 

компресия при плъх. Конкретно, направен е оригинален анализ на главните компоненти 

за комплексна оценка на функционални и морфологични показатели за възстановяване 

при тази увреда (№ 2, 38) и са приведени нови доказателства, че благоприятните ефекти 

от целотелесната вибрация като подобрена реинервация и възстановяване на функцията на 

пикочния мехур се наблюдават само ако интервенцията започне в ранния хроничен стадий 

(7-14 ден при плъх) след гръбначномозъчната компресия (№ 2, 38, 42, 45, 46, 73).  

Друга област на изследователски интерес на кандидата, която по традиция е 

приоритетна в научен план за катедрата, е ангиологията. Изследователският екип, част от 

който е Павлов, под ръководството на доц. Г. Маринов, е демонстрирал хистологичните 

изменения при формирането на основните слоеве на артериалната и венозната стена на 
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магистралните артерии и вени на подбедрицата и ходилото в пренаталното развитие     

(№ 26, 27, 29, 63, 64, 65, 67), при подрастващи и възрастни (№ 20, 24, 26, 61), както и 

количествените взаимоотношения между тях в пренаталното (№ 25, 53, 77, 82) и 

постнатално (№ 20, 24, 53, 58, 59, 77, 81) развитие.  

Проучванията на този изследователски екип в областта на имплантологията са 

насочени към изясняване на микроскопската реактивност на организма към силиконови 

гръдни протези.  В конкретен план е установено, че независимо от дизайна на импланта 

в зоната на контакт между протезата и биологичната тъкан е налице синовиална 

метаплазия с диспергиран екстра- и интрацелуларно силикон, както и реактивна 

калциноза (№ 8, 28, 30, 31, 68-70). 

В последните години научните усилия на д-р Павлов и сътрудници от катедрата са 

насочени към етаблиране на приложната морфология, в частност морфометрията и 

въвеждане на иновативни методи на обучение. За целите на дидактиката са адаптирани 

методите за дигитилизиране на хистологични препарати с висока резолюция и за 

последващ анализ на дигиталните микроскопски образи (№ 18, 42, 51, 73, 76, 78). За 

първи път в България в практическото обучение на студенти е въведена виртуалната 

микроскопия (№ 72). Създадена е база данни с цифрови изображения на микроскопски 

препарати, която реално би могла да бъде използвана и от други изследователи и научно-

образователни центрове в страната. 

Научните постижения на д-р Стоян Павлов са намерили достойно отражение сред 

международната научна общност. Съгласно предоставената от автора официална 

справка в най-големите база данни с библиографски записи и анотации на научна 

литература (Web of Science, Scopus и Google Scholar), изготвена от библиотеката на МУ-

Варна, 10 от неговите научни трудовете са цитирани общо 219 пъти в научната 

периодика у нас и в чужбина, а притежаваният от него h-index = 8. Този показател 

директно отразява научния принос на изследователя като дава сумарна представа, както 

за неговата научна продуктивност, така и за импакта от нея. Неговото забележимо 

присъствие в световната научна мрежа се допълва от регистраните му профили в 

Google Scholar, ResearchGate и наличие на актуален ORCID ID. 

В заключение констатирам, че д-р Павлов има необходимия преподавателски опит 

и педагогическа квалификация, притежава отлична методическа подготовка и 

чуждоезикови умения и е дал достатъчно убедителни доказателства за утвърден учен-

морфолог. Той отговаря на формалните изисквания на Закона за развитие на 

академичния състав в РБългария, на Правилника за неговото прилагане и изискванията 
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за заемане на академичната длъжност «доцент», посочени в чл. 88 от раздел ІІІ на 

Правилника за развитие на академичния състав в МУ-Варна: Стоян Павлов притежава 

научно-образователната степен „ доктор”, придобил е специалност по анатомия, 

хистология и цитология, заемал е академичната длъжност «главен асистент» в 

продължение на седем и половина години, и през последните четири академични 

години е надхвърлил почти двукратно задължителния учебен норматив за 

нехабилитиран преподавател в университета. Той има известен принос в подготовката 

на академични кадри, изразен под формата на научно ръководство на трима студенти. 

Научноизследователската дейност на д-р Павлов е забележителна и се отличава с 

оригиналност и новаторство. Научните му постижения, представени в един колективен 

монографичен труд в чужбина и многобройни (32) оригинални научни трудове, някои 

от тях научни статии в реномирани международни списания със сравнително висок 

импакт фактор, вкл. с негово водещо участие, са нагледно свидетелство за съществен и 

значим принос в номенклатурната специалност на изключително продуктивен учен-

изследовател. Те са получили национално и международно признание, отразено в 

достатъчен брой (>200) цитирания на неговите трудове в научната периодика. Този 

факт и големият брой участия в наши и международни научни прояви говорят 

несъмнено, че изследователските находки на Павлов са станали достояние на 

морфологичната общност у нас и в чужбина. Наукометричните показатели на 

кандидата надхвърлят задължителните количествени критерии за присъждане на 

академичната длъжност «доцент» в МУ-Варна. Не на последно място трябва да 

подчертаем научно-приложния характер на неговите творчески търсения и несъмнения 

му практически принос към въвеждане на иновативни и модерни методи (като напр. 

дигитална микроскопия) за преподаване и оценяване на получените знания. Ето защо, 

въз основа на цялостна преценка на учебно-преподавателската дейност на кандидата, 

както и на качествена оценка на научния актив и научната стойност на представените 

от него научни трудове и участия в научни форуми у нас и в чужбина, си позволявам 

убедено да препоръчам на членовете на научното жури да гласуват позитивно за 

избиране на гл. асистент Стоян Павлов Павлов, д.м. на академичната длъжност 

«ДОЦЕНТ». 

 

      Рецензент:       
(проф. д-р Н. Лазаров, д.м.н.) 

01.09.2017 г. 
гр. София 


