
СТАНОВИЩЕ

по конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент“ 
по професионално направление 4.3 Биологически науки, специалност

„Биофизика“,
обявен в Държавен вестник бр. 36 от 16 април 2013 г. 

с кандидат: гл.ас. Стефан Мирчев Кръстев, дбф

Член на научното жури: доц. д-р Радко Златков Радев, дм

Кандидатът гл. ас. Стефан Мирчев Кръстев, дбф е завършил висшето си 
образование във Физически факултет на Софийски университет „Св. Кл.
Охридски“ през 1976 г. с квалификация „физик“. Има призната специалност 
„Медицинска и санитарна физика“(1992). През 2011 г. придобива ОНС „доктор“ по 
научната специалност „Биофизика“ в Института по биофизика и биомедицинско 
инженерство при Българска академия на науките.

1. Обща характеристика на научно-изследователската и научно- 
приложната дейност на кандидата.

Научно-изследователската и научно-приложна дейност на кандидата гл. ас. С. 
Кръстев е надлежно отразена в представените 28 реални публикации и 25 участия 
с научни съобщения в страната и чужбина. От представените научни публикации 
6 са в научни издания в чужбина, 4 от които са с импакт фактор. Общо 
публикациите в съавторство в списания с импакт фактор са 5, като от тях 4 са в 
чужбина и 1 в българско списание („Доклади на БАН“). Общият импакт фактор на 
представените научни публикации е 5,380. Може да се отбележи, че 9 от 
публикациите са разработени самостоятелно, а общо в две/трети от 
представените научни публикации гл.ас. Кръстев е самостоятелен или първи 
автор. От представените 25 участия с научни съобщения 14 са в международни 
или с международно участие научни прояви, а от отпечатаните резюмета едно е в 
авторитетното научно списание “Clinical Neurophysiology”.

2. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата
Преподавателската дейност на гл.ас. Кръстев започва през 1981 г, а през 1985 г. 
след конкурс е избран за асистент в катедрата по медицинска физика и 
биофизика на МУ-Варна, където продължава и да работи понастоящем като 
главен асистент. От постъпването си в катедрата води упражнения по 
„медицинска физика“ и „биофизика“ и сродни учебни дисциплини, в продължение 
на 10 години води лекционен курс по „медицинска физика“, а в продължение на 5 
г. -  по „медицинска физика и биофизика“. От 2008 г. е включен в англоезичното 
обучение по „медицинска физика“ и „биофизика“, като в последно време работи 
основно в тази област. Съавтор е в написването на учебни пособия, а 11 лаб. 
упражнения е подготвил самостоятелно. Съгласно представената справка има 
над 31 г. преподавателски стаж. Годишната му учебната натовареност 
съществено надвишава норматива от 360 ч.



3. Основни научни и научноприложни приноси
Основните научни приноси на кандидата са свързани с прилагане на методите на 
научното моделиране (математично и физично моделиране), както и в областта 
на експерименталните методи, средства и практически изследвания на 
действието на физични фактори върху биологични обекти и системи. Извън 
публикациите, свързани с дисертационния труд, в които за първи път в 
литературата е изследван ефекта на течните слоеве в миелиновата обвивкана на 
моторно нервно влакно, са представени резултати от симулационни 
изследванияза за ефекта на температурата върху свойствата на нервната 
възбудимост, както и за кинетиката на йонните токове, обуславящи генерирането 
на акционните и електротонични потенциали при амиотрофична латерална 
склероза. Представени са резултати от прилагането на автоматизирани научно- 
изледователски и учебни експерименти, както и физични модели и експерименти 
предназначени за целите на обучението по медицински специалности.

4. Значимост на приносите за науката и практиката
Значимостта на научните приноси се свързва най-вече с интерпретацията на 
клиничните резултати от прилагане на неинвазивната техника за проследяване на 
прага, като комплексно изследваните параметри на нервната възбудимост дават 
възможност за разкриване на механизмите на нарушенията при пациенти с 
невропатии като болест на Шарко-Мари-Туут тип 1А (СМТ1А), хроничната 
възпалителна демиелинизираща полиневропатия (СЮР) и нейни подтипове, и 
невронопатии като амиотрофичната латерална склероза (ALS). Разработените 
физични модели и експерименти за целите на учебния процес имат пряко 
практическо приложение.

5. Критични бележки и препоръки
Нямам критични бележки извън някои незначителни технически препоръки, както 
и забележката, че кандидатът би могъл по-рано във времето да защити 
позицията, за която кандидатства сега.

Въз основа на запознаването с представените научни трудове, тяхната 
значимост, съдържащите се в тях научноприложни и приложни приноси, намирам 
за основателно и убедено да предложа гл.ас. Стефан Мирчев Кръстев, доктор по 
научната специаност „Биофизика“, да заеме академичната длъжност „доцент“ по 
научната специалност „Биофизика“ за нуждите на Катедрата по медицинска 
физика и биофизика при Факултета по фармация на Медицински университет -  
Варна.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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