
                         Югозападен университет „Неофит Рилски” 

 

С Т А Н О В И Щ Е 

 

от доц. д-р Николай Димитров Димитров, дм 

Катедра „Анатомия, хистология и ембриология”, МФ към ТУ - Стара Загора, 

ул. ,Армейска 11, Стара Загора, 6000 

Еmail: nikolaydd@abv.bg 

 

член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност 

ДОЦЕНТ, обявен от ЮЗУ „Неофит Рилски” в ДВ. Брой 42, от 12.05.2020, 

обява 2, стр. 64-65. 

 

Основание: Заповед № 951/01.07.2020 г. на Ректора на ЮЗУ „Неофит 

Рилски“ –Благоевград. 

 

Относно: Конкурс за Доцент в област на висше образование 

„Здравеопазване и спорт“ по професионално направление 7.1. „ Медицина“ 

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

Катедрата по Анатомия и физиология към Факултет по Обществено здраве, 

здравни грижи и спорт към Югозападен Университет“ Неофит Рилски“. 
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I. Обобщени данни за научната продукция и дейността на кандидата 

Таблица за задължителните количествени наукометрични критерии 

ГРУПА 

ОТ 

ПОКАЗА

ТЕЛИ  

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е 
Необходими 

точки 

Декларирани 

точки 

A  Дисертационен труд за ОНС „доктор“  50  50 

Б  
Дисертационен труд за „доктор на 

науките“  
---  --- 

В  

Хабилитационен труд – монография, 

или научни публикации в издания, 

които са реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни с научна 

информация (Web of Science и Scopus) 

100  209 

Г  
Публикации в конкурса за доцент (без 

тези за ОНС „доктор“) 
200 285,29 

Д 
Цитирания само на публикациите в 

конкурса за доцент 
50  100 

Е 
Показател Е 

 
- 150 

 

II. Оценка на научните и на практическите резултати и приноси 

на представената за участие в конкурса творческа продукция. 

 Оценка на научните резултати и приноси на кандидата. 

 

♦♦♦ Най-съществен дял от представените трудове са свързани с 

ултраструктурата, хистохимията, имунохистохимията и промените при 

някои патологични състояния на менискусите на колянната става. 

 ♦♦♦ Научната продукция на кандидата обогатява съществуващи знания за 

нормата и патологията на колянната става. 

♦ Научната продукция на кандидата има реално приложение в практиката. 

 



III. Критични бележки и препоръки 

Нямам критични бележки по същество за представените в конкурса 

материали. Научните трудовете, с които кандидата участва в конкурса, са 

написани ясно, на добър научен стил. 

 

IV. Заключение 

Според цялостното му представяне в конкурса считам, че д-р Манол 

Анастасов Калниев, дм е безспорно качествен учен със стойностна научна 

продукция и отговаря на задължителните и специфични условия и 

наукометрични критерии за АД „Доцент”. Въз основа на гореизложеното и 

съобразявайки се със Закона за развитие на академичния състав в Република 

България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие 

на академичния състав на  Югозападен университет „Неофит Рилски”, 

препоръчвам на уважаемото Научно жури да предложи д-р Манол 

Анастасов Калниев, дм за избор на академичната длъжност "Доцент" за 

нуждите на Катедрата по Анатомия и физиология към Факултет по 

Обществено здраве, здравни грижи и спорт към Югозападен Университет“ 

Неофит Рилски“. 

 

  

Дата: 21.08.2020                          Член на журито:  

 

                                                     (доц. д-р Николай Димитров Димитров, дм) 

 

 

                               

 

 



South-West University “Neofit Rilski” 

 

O P I N I O N 

                                                            by  

Assoc. Prof. Nikolay Dimitrov Dimitrov, MD, PhD 

Associate Professor of Anatomy, Histology and Cytology in the Department of 

Anatomy at the Faculty of Medicine at the Trakia University, Stara Zagora. 

11 Armejska Str., 6000 Stara Zagora, Bulgaria 

Email: nikolaydd@abv.bg 

 

Member of a scientific jury in a competition for occupation of the academic 

position “Associate Professor” announced by the South-West University “Neofit 

Rilski” in State Gazette Issue 42, May 12, 2020, announcement 2, pp. 64-65. 

 

Legal basis: Order No. 951 from July 1, 2020 of the Rector of the South-West 

University “Neofit Rilski” – Blagoevgrad. 

 

Concerning Competition for the academic position of “Associate Professor” in 

the field of higher education 7. Health and sport in the professional direction  

7.1 „ Medicine“ and scientific specialty “Anatomy, Histology and Cytology” for 

the need of the Department of Anatomy and Physiology at the Faculty of Public 

Health, Health Care and Sport at South-West University" Neofit Rilski".  
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I. Summary data on the applicant`s scientific production and 

activities 

 

Table of mandatory quantitative scientometric criteria 

Group of indicators 

(according to the 

Bulgarian grouping) 

C O N T E N T S 
Necessary 

points 

Declared 

points 

Indicator A 
Dissertation for educational and 

scientific degree "PhD" 
50 50 

Indicator Б Dissertation for "Doctor of Science" --- --- 

Indicator В 

Habilitation work - monograph or 

scientific publications in journals that 

are referenced and indexed in world 

famous databases with scientific 

information (Web of Science and 

Scopus) 

100 209 

Indicator Г 

Publications in the competition for 

Associate Professor (excluding those 

for PhD) 

200 285,29 

Indicator Д 
Citations of publications in the 

competition for “Associate Professor” 
50 100 

Indicator Е 
Indicator Е 

 
- 150 

 

V. Evaluation of the scientific and practical results and contributions 

of the creative production submitted for participation in the competition. 

Evaluation of the applicant`s scientific results and contributions. 

♦♦♦ The most significant part of the presented materials are related to the 

ultrastructure, histochemistry, immunohistochemistry and changes in some 

pathological conditions of the menisci of the knee joint. 

 ♦♦♦ The scientific production of the candidate enriches the existing knowledge 

about the norm and the pathology of the knee joint. 

♦♦♦ The scientific production of the candidate has a real application in practice. 



VI. Critical notes and recommendations   

I have no critical remarks about the materials presented in the competition. The 

scientific papers with which the candidate participates in the competition are 

written clearly, in a good scientific style. 

 

VII. Conclusion 

According to his overall performance in the competition, I believe that Dr. Manol 

Anastasov Kalniev, MD, PhD is undoubtedly a quality scientist with valuable 

scientific production and meets the mandatory and specific conditions and 

scientometric criteria for the academic position of “Associate Professor”. Based 

on the above and taking into account the Law for the development of the academic 

staff in the Republic of Bulgaria, its implementing Rules and Regulations for the 

development of academic staff of the South-West University" Neofit Rilski", I 

recommend to the esteemed Scientific Jury to propose Manol Anastasov Kalniev, 

MD, PhD for the academic position of “Associate Professor” for the needs of the 

Department of Anatomy and Physiology, Faculty of Public Health, Health Care 

and Sport at South-West University “Neofit Rilski”.  

 

     

 

    

August 21, 2020                 Member of the Scientific Jury:                                                                             

 

                                       (Assoc. Prof. Nikolay Dimitrov Dimitrov, MD, PhD) 


