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Уважаеми Господин Председател, 
 
 

Избран съм за член на Научно Жури с решение на ФС на Факултета по Медицина 

с протокол № 4/14.05.2018 г. и заповед № Р-109-305/ 31.05.2018г. на Ректора на 

Медицински Университет – Варна. Избран съм да изготвя Становище по 

конкурсна процедура за заемане на АД „Професор" със заповед № Р-109-

486/20.07.2018 г. на Ректора на Медицински Университет – Варна. 

 
 

По конкурса ми бяха предоставени документи на следните кандидати: 

1. Доц. д-р Петър Иванов Генев, д.м. 
 
 

 
1. Анализ на кариерния профил на кандидата 

Кандидатът е представил пълен комплект от административни документи, според 

изискванията на Закона за развитието на академичния състав в Република 

България (ЗРАСРБ) и Правилника за развитието на академичния състав на МУ-

Варна. 

Тези документи са както следва: 

1. Творческа автобиография; 

2. Нотариално заверено копие на Диплома за завършено висше 
образование с приложението; 
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3. Нотариално заверено копие на Диплома за придобита 
образователна и научна степен “Доктор”; 

4. Нотариално заверено копие на документ за призната специалност; 

5. Нотариално заверено копие на Диплома за академична длъжност 
“доцент”; 

6. Копие на Удостоверение за индивидуално обучение на тема 
„Здравен мениджмънт; 

7. Справка за ръководство на докторанти и защитени под негово 
ръководство дисертационни трудове; 

8. Удостоверение за стаж по специалността;  

9. Удостоверение за преподавателски стаж; 

10. Справка за учебна натовареност; 

11. Медицинско свидетелство; 

12. Свидетелство за съдимост; 

13. Декларация за достоверност; 

14. Академична справка за научен профил; 

15. Академична справка за цитирания на публикациите; 

16. Академична справка за публикции в списания с импакт фактор; 

17. Списък на научните публикации и участия в научни форуми и 
научни проекти; Списъци на публикациите, представени за ОНС 
„Доктор“ и „Доцент“; 

18. Копие от научните публикации на хартия и електронен носител; 

19. Резюмета на научните трудове на хартия и електронен носител; 

20. Автореферат за присъждане на ОНС „Доктор“ 

21. Списък на приносите на научните трудове; 

22. Равностойни на монографичния труд публикации – списък и 
копия. 

 

Анализът на предоставената документация в тази и част показва, че доц. 

Петър Генев отговаря на условията за завършено висше образование по 

медицина, притежава диплома за успешно положена специалност по патология с 

необходимия трудов стаж по тази специалност. Кандидатът притежава научно-

образователната степен „Доктор“. За отбелязване е, че кандидатът има близо 40-

годишен педагогически опит и е преминал последователно степените на 

асистент, старши асистент, главен асистент и доцент. От 2009г. е Ръководител на 

катедрата по обща и клинична патология в Медицински Университет – Варна и на 

съответната Клиниката в УМБАЛ „Света Марина”- Варна. 
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От приложената справка за учебна натовареност за последните пет 

академични години става ясно, че кандидатът има натовареност, съответстваща 

на неговата позиция.   

 
 

2. Обща оценка на качеството на представените по конкурса документи 

Представените от кандидата данни са достатъчно подробни, за да се 

извърши цялостна оценка върху тях. 

 

3. Оценка на научните трудове на кандидата  

 Обща характеристика на научната продукция и публикационна активност 

 
Доц. Генев представя 88 заглавия, подредени по категории както следва: 9 части 

от монографии, 28 публикации в международни списания, 18 други реално 

отпечатани в пълен текст публикации в български научни издания, 6 учебни 

помагала и 27 резюмета от доклади. 

 

 Научна тематика на публикациите на кандидата 

Изследванията на доц. Генев са основно в областите на механизмите на 

атерогенеза, по-специално участието на клетките от трите обвивки на 

артериалната стена и ролята на HSP60. Друга основна тема на изсследванията 

на доц. Генев е онкологията, по-специално уротелен и бъбречен карцином, 

белодробен карцином и мозъчни тумори. Приносите му са както с оригинален, 

така и с научно-приложен характер. 

 
 Участие в изпълнение и ръководство на проекти 

Доц.  Генев е ръководител на 1 проект (№ 15019/2015) и има участие като 

изследовател в други 5 проекта, по Фонд „Наука” на МУ-Варна. 

 
 Допълнителни показатели 

Цитирания – 875 според Google Scholar 
 
 

Резюме на научната продукция на кандидата: 

 

Критерий 
Мин. 

изискване 
Доц. Генев 

Публикации 25 78 

- в реферирани списания - 8 
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- в списания с Impact Factor - 28 

Участия в научни проекти с 
доказателствен материал 

да да 

Представена справка за 
приносите на науч. трудове 

да да 

  

                                                                  

Обощение: Доц. Генев покрива изискванията за заемане на АД „Професор“ 

според ЗРАС и Правилника за развитие на академичния състав на МУ-Варна. 

 
 
4. Оценка на публикации, равностойни на монографичен труд  

Критерий 
Мин. 

изискване 
Доц. Генев 

Общо 7 9 

- в издания с IF 3 5 

 

Обощение: Доц. Генев покрива изискванията за заемане на АД „Професор“ 

според ЗРАС и Правилника за развитие на академичния състав на МУ-Варна. 

 

5. Цитиране и IF на публикациите на кандидатите 

Представените от кандидата документи показват следното: 

Критерий 
Мин. 

изискване 
Доц. Генев 

Справка за цитиранията с 
доказателствен материал 

- 875 

Справка за Impact Factor (IF) с 
доказателствен материал 

- 98 

Резюмета на научните трудове 
в PDF на е-носител 

да да 

 

6. Критични бележки и препоръки 

Нямам критични бележки по представените документи. 

 
7. Обща оценка за съответствие с мин. изискуеми критерии 

Доц. Петър Генев покрива и надхвърля минималните критерии за заемане на 

академична длъжност „Професор“. 
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9. Заключение относно съответствие на мин. изискуеми критерии за 

академичната длъжност „ПРОФЕСОР” според Правилника за развитие на 

академичния състав на МУ-Варна  

След като се запознах подробно с предоставената ми документация и направих 

цялостна оценка на научно-изследователската и учебно-преподавателската 

дейност на участника в конкурса за заемане на академичната длъжност 

„Професор“ по научната специалност "Обща и клинична патология" считам, 

че кандидатът доцент д-р Петър Иванов Генев, д.м. ОТГОВАРЯ НА 

ИЗИСКВАНИЯТА на ЗРАСРБ и Регламента за заемане на академична длъжност 

„Професор“ от Правилника на МУ-Варна. 

 

10. Предложение за класиране/заемане на длъжността „ПРОФЕСОР” според 

Правилника за развитие на академичния състав на МУ-Варна 

Като се има пред вид съответствието на кандидата към задължителните 

наукометрични критерии в качествено и количествено отношение според 

изискванията на ЗРАСРБ и Регламента за заемане на академична длъжност 

„Професор“ от ПЗРАС на МУ-Варна, напълно убедено давам своята положителна 

оценка и предлагам на останалите членове на почитамото Научно Жури да 

гласуват ЗА присъждане на АД „Професор“ на доцент д-р Петър Иванов Генев, 

д.м. Гласувам доц. Генев да бъде предложен пред Научния съвет за избор и 

утвърждаване за заемане на АД „Професор“ по Обща и клинична патология 

за нуждите на катедрата по Обща и клинична патология, съдебна медицина и 

деонтология, Медицински Университет - Варна. 

 

17.09.2018 г.     Изготвил становището: 

………………………… 

МУ - Варна    (проф. д-р Антон Божидаров Тончев, д.м.н.) 

 


