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СТАНОВИЩЕ 

От доц. д-р Георги Н. Чалдъков 

Катедра по Анатомия и клетъчна биология, Медицински университет, Варна 

Относно 

Обявен конкурс за заемане на академичната длъжност “Доцент“ за нуждите на 

Факултет по медицина“, Катедра по Анатомия и клетъчна биология при 

Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов”, Варна с кандидати  

д-р Стоян Павлов Павлов, д.м.  

Сведения за процедурата 

Конкурсът е обявен съгласно решение на Факултетния съвет и обнародван в 

Държавет вестник, бр. 33/25.04.2017 г. 

     Съгласно заповед на Ректора № Р-109-225/23.06.2017 г. съм определен за 

член на Научно жури, а със заповед № Р-109-279/17.07.2017 г. съм избран да 

изтотвя становище по процедури за заемане на академичната длъжност 

„Доцент“ с кандидати д-р Стоян Павлов Павлов, д.м.  

     Получих по служебен път всички материали, необходими за изготвяне на 

настоящото  становище. 

Професионални данни и оценяване на кандидата 

Стоян Павлов Павлов е роден на 21 юни 1976 г. във Варна. 
 

1995-2001г. - Медицински Университет “Проф. д-р Параскев Стоянов”, Варна; 

Магистър по медицина 

 

2002-2006 г. - асистент към катедра по Анатомия, хистология и ембриология, 

Медицински Университет “Проф. д-р Параскев Стоянов”, Варна 

2006-2009 г. - старши асистент, от 2010 г. - главен асистент 

 

1.10.2013 - 28.02.2014 - научен асистент (Wissenschaftlicher Assistent) към 

Анатомичен център, Медицински факултет на Университета в Кьолн, Германия 
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2010-2011 г. - докторант на самостоятелна подготовка към катедра по 

Анатомия, хистология и ембриология, научна специалност 03.01.02 “Анатомия, 

хистология и цитология” 

Заглавие на дисертацията 

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 

 
Монография:  
Emmanouil Skouras, Stoyan Pavlov, Habib Bendella,Doychin N. Angelov. 

Stimulation of Trigeminal AfferentsImproves Motor Recovery After Facial 

Nerve Injury. Functional, Electrophysiological and Morphological Proofs.  

Advances in Anatomy, Embryology and Cell Biology 2013; 213. 

DOI 10.1007/978-3-642-33311-8_1, Springer-Verlag Berlin Heidelberg  

 
Научни статии: 32,  от които 10 в реномирани международни списания, които 

му носят импакт фактор 27.369 и h-index 9 – показатели, значими за 

българската биомедицинска наука. 

Научни форуми:  47, повечето международни и национални с международно 

участие. 

Научни проекти: 7 

Учебници: 1  

Заключение 

Настоящото Становище е направено съгласно изискванията на Правилника за 

развитието на академичния състав в Медицински университет „Проф. д-р П.  

Стоянов“, Варна,  на който д-р Стоян П. Павлов напълно отговаря. 

      На основание на значимите постижения на кандидата в (i) научно-

изследвателската му работа, особено в областта на репаративната 

невробиология и васкуларната биология, и (ii) учебно-преподавателската му 

работа, с професионално удоволстние предлагам на уважаемите Председател 

и членове на Научното жури да подкрепят избора за заемане на академичната 
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длъжност „Доцент“ на д-р Стоян П. Павлов в Катедра по Анатомия и клетъчна 

биология на Медицински увиверситет, Варна. 

                                                                                              3 септември 2017                             

 

Д-р Георги Н. Чалдъков 


