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СТАНОВИЩЕ

Относно конкурса за заемане на академичната длъжност „Професор“ в област на висше

образование 7. „Здравеопазване и спорт“, професионално направление 7.1. „Медицина“ и

научна специалност „Анатомия, хистология и цитология“ за нуждите на Медицински

факултет, Катедра „Анатомия, хистология и ембриология“ при МУ - Пловдив, обнародван в

Държавен вестник бр. 111/ 31.12.2021 г. и по утвърдено предложение от Факултетния съвет на

Медицински факултет, МУ - Пловдив -- Протокол е3/ 09.03.2022 г.

Изготвил становището: Проф. д-р Лазар Желев Славов, д.м., Катедрата по анатомия,

хистология и ембриология, МУ - София.

Участник подал документи за участие в конкурса: Доц. д-р Слави Димитров Делчев,

д.м., доцент в Катедра по анатомия, хистология и ембриология при МУ - Пловдив.

Становището е изготвено съгласно Закона за развитието на академичния състав в

Република България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагането на ЗРАСРБ и Правилника за

развитието на академичния състав в МУ - Пловдив.

1. Анализ на кариерния профил на кандидата.

Доц. д-р Слави Димитров Делчев е завършил Висш медицински институт (сега МУ) -
Пловдив с отличен успех през 1990 година. С конкурсен изпит от 1991 год. той заема

длъжността Асистент към Катедрата по анатомия, хистология и ембриология на МУ -Пловдив.

Специалност по „Анатомия, хистология и цитология” кандидатът придобива през 1995 год.,

след което заема длъжността Старши асистент (1995 - 1999 год.) и Главен асистент (1999 -
2013 год.). През 2007 год. той успешно защитава дисертация на тема „Самостоятелен и

комбиниран ефект на системна субмаксимална тренировка и анаболен андрогенен стероид

върху миокарда на плъхове” и придобива образователната и научна степен „Доктор”. През

2013 год. той е избран за Доцент към катедрата. Доц. Слави Делчев е член на Българското

анатомично дружество (Председател на ревизионната комисия), Съюза на учените в България

и Български лекарски съюз. Доц. Делчев е приложил множество сертификати удостоверяващи

завършени курсове и краткотрайни специализации. Кандидатът владее английски и руски

език.

Академичната кариера на доц. Слави Делчев е преминала в Катедрата по анатомия,

хистология и ембриология на МУ - Пловдив и обхваща над 30 години трудов стаж по спе-

циалността, от които 9 години като хабилитиран преподавател.
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П. Общо описание на представените материали по конкурса.

За участие в конкурса доц. Слави Делчев е представил всички изискуеми документи

според Закона за развитие на академичния състав в Република България, Правилника за уст-

ройството и дейността на Медицинския университет - Пловдив и Регламента за заемане на

академичната длъжност „Професор”.

Ш. Оценка на научните трудове на кандидата за цялостното академично развитие.

Доц. Слави Делчев представя за участие в конкурса 27 публикации, 39 научни съобще-

ния на международни и национални научни форуми, 1 дисертационен труд, 1 монография, 1

колективна монография и 5 университетски учебни пособия. Според приложената докумен-

тация кандидатът е съавтор в общо 27 пълнотекстови публикации в специализирани научни

издания - 16 в научни издания, реферирани и индексирани в Зсорив и УМ/еБ о Зстепсе (Пока-

зател Г.7) и 11 в нереферирани списания с научно рецензиране (Показател Г.8). От предста-

вените пълнотекстови публикации 9 са в списания с ТЕ. В 5 от публикациите кандидатът е

първи автор, а в 16 публикации - втори автор. Основните области на научен интерес на доц.

Делчев включват експериментални проучвания върху морфологията на скелетните мускули,

миокарда и стената на аортата в условия на работна хипертрофия и в периода на стареене.

Значителен брой от публикациите са посветени на проучване на протективния ефект на рас-

тителен екстракт (Атоша теапосагра) върху сърдечно-съдовата и нервна система.

Сред списъка с научни съобщения на международни (п1-13) и национални (п-26) научни

форуми изпъкват две резюмета от конгреси, публикувани в престижното специализирано

списание Афегозсего515 (Г - 5.162)(Показател Г.7).

Общият Ппрас Растог на доц. Делчев от представените за конкурса научни публикации

(пълнотекстови статии и публикувани резюмета) е 21.088. Кандидатът има общ индивидуален

Птрас РЕастог - 4.042.

Доц. Слави Делчев е автор на 5 университетски учебни помагала на български и анг-

лийски език.

Кандидатът е участник в 1 проект, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, Дог. Ме

ДНО9/20 от 21.12.2016, на тема „Интегриран подход за подобряване на качеството, органо-

лептичните свойства и биологична активност на функционални храни от Арония (Атоша

теапосагра) чрез копигментация и синергизъм в антиоксидантната активност“.

Доц. Делчев е изготвял експертни становища по процедури за заемане на АД „Главен

асистент“ (п-3), АД „Доцент“ (п-6), АД „Професор“ (п-2) и ОНС “Доктор” (п-9). Той е

секционен редактор на списание ЕоПа МеФса. През последните пет години доц. Делчев е

рецензирал 12 научни статии за списание Аста Могрноюеса ег Аптгороювса.
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ГУ. Оценка на монографичния труд или равностойни публикации, представени за

участие в конкурса за „ПРОФЕСОР” от кандидата.

Кандидатът е автор на 1 монография: С. Делчев. Физиологична хипертрофия на мио-

карда и механизми на кардиопротекция. 2020, 176 стр, МУ - Пловдив, 18вВМ

978-619-237-061-9.

В няколко отделни части представената монография разглежда на микроскопско и улт-

рамикроскопско ниво морфологичните изменения в кардиомиоцитите и коронарните съдове

на експериментални животни настъпили в резултат на адаптационните изменения при

тренировки за издръжливост. Последователно се разглежда активирането на механизмите в

кардиомиоцитите и метаболитната и ангиогенна адаптация в миокарда в процеса на работна

хипертрофия. Анализирани са морфологичните изменения в сърцето при комбиниране на

тренировка за издръжливост и андрогени и тяхното въздействие върху здравословното със-

тояние.

У. Отражение (цитиране) на публикациите на кандидата в националната и

чуждестранна литература (публикационен имидж).

По данни на кандидата, неговите научни трудове са цитирани общо 96 пъти, от които 51

цитирания в научни издания, реферирани и индексирани в сории УМ/еБ о# 5степсе, 40 цити-

рания в нереферирани списания с научно рецензиране и 5 цитирания в монографии.

Справка в сори (18.05.2022 г.) показва 16 документа на този автор, цитирани общо 61

пъти с персонален Н-индекс - 4.

УТ. Комплексна, качествена оценка на учебно-методическата и преподавателската
дейност, вкл. научно ръководство на студенти, докторанти, специализанти.

В дългогодишната си преподавателска практика доц. Слави Делчев е водил целия

практически курс по макроскопска и микроскопска анатомия с български и чуждестранни

студенти по медицина и дентална медицина. След хабилитирането си той е продължил да

води практически занятия на български и английски език и е изнасял лекции на български език

по анатомия на студенти медици и дентални медици. От приложената академична справка е

видно, че през последните три учебни години той е надхвърлял многократно норматива за

учебна натовареност на хабилитиран преподавател в университета. От 2013 година доц.

Делчев е ръководител на свободноизбираемия курс по клинична анатомия в университета и е

бил е лектор и модератор на специализиран анатомичен курс за специализанти по анатомия,

ортопедия и хирургия. През 2019 година той е осъществил преподавателска мобилност по
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програма „Еразъм+“ в университета в гр. Фоджа, Италия, а през 2021 година - в университета

в гр. Лил, Франция.

Доц. Слави Делчев е ръководител на две успешно защитени докторантури: д-р Фанка

Гергинска - защитила през 2017 г. и д-р Елена Даскалова -- защитила през 2019 г.

УП. Критични бележки и препоръки.

УШ. Обща оценка за съответствието на кандидата спрямо задължителните

условияизадължителните количествени критерии и наукометрични показатели съгласно

Регламент за заемане на академични длъжностии в МУ-Пловдив, в раздели ГУ.-УМТ.

От направения анализ на представените документи става ясно, че доц. Слави Делчев

отговаря на задължителните условия за заемане на академичната длъжност „Професор“ съг-
ласно Закона за развитие на академичния състав в Република България, Правилника за уст-

ройството и дейността на МУ - Пловдив и Регламента за заемане на академичната длъжност

„Професор”. Данните в приложената от кандидата сравнителна таблица ясно показват, че

покрива и надминава минималните национални наукометрични показатели и задължителните

изисквания, посочени в Таблица 1.1 на Приложение 1 от Правилника на академично развитие

на МУ-Пловдив.

ГХ. Заключение

От представените за конкурса документи проличава обширната научно-изследователска
и учебно-преподавателска дейност на доц. Слави Делчев. Кандидатът показва последовател-

ност в кариерното си израстване, покрива необходимите наукометрични показатели и години

стаж по специалността.

Въз основа на гореизложеното, убедено давам своята положителна оценка за кандидата
и предлагам на членовете на научното жури да гласуват позитивно за избирането на доц. д-р
Слави Димитров Делчев, д.м., за академичната длъжност „Професор“ в област на висше о6-

разование 7. „Здравеопазване и спорт“, професионално направление 7.1. „Медицина“ по на-

учна специалност „Анатомия, хистология и цитология“за нуждите на Катедрата по анатомия,

хистология и ембриология при Медицински университет -- Пловдив.
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