
 

СТАНОВИЩЕ 

 

на доц. д-р Христо Цачев Цачев 

Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ на област на 

висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. 

Фармация, научна специалност Фармакогнозия и фитохимия, обявен в ДВ бр. 24 / 

27.03.2018 год. 

 

 

В настоящия конкурс участва един кандидат, доц. д-р Анели Методиева 

Неделчева. 

Изискванията и документите за участието на кандидатката в конкурса са 

изпълнени и предоставени. 

Доц. Неделчева ръководи лабораторията и лекционния курс по Фармакогнозия 

към ФХФ на СУ „Св. Климент Охридски“. 

 

Анализът на кариерния профил на Доц. Неделчева показва, че кандидатката 

има последователно развитие в академичната общност. Завършва висше образование в 

Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ през 1989 год., след което веднага 

постъпва в БФ като последователно преминава през докторант, асистент, доктор, гл. 

асистент, а през 2012 г. – доцент и към ФХФ. 

Доц. Неделчева има над 21 години трудов стаж като редовен преподавател по 

направлението в СУ „Св. Климент Охридски" в БФ и е основоположник на учебната 

дейност по фармакогнозия в ФХФ. 

Член е на "Фармакогностична експертна група" към Фармакопейния комитет, 

Министерство на здравеопазването (от 2014 г.). 

Член е на държавна изпитна комисия по „Фармакогнозия, фармакология и 

токсикология”, 2014/15 г, за студентите от специалност „Фармация” в Медицински 

университет, Варна.  

Към НАОА е член на експертна група за програмна акредитация на ОНС “Доктор” 

по докторска програма: “Ботаника” към професионално направление 4.3. Биологически 

науки за процедури в МУ-София и МУ-Варна. 



Оценител с рецензии на “Програма за подпомагане на млади учени и докторанти 

в БАН – 2017” – 3 рецензии и ФНИ-МОН, 1 рецензия за периода.  

Изготвила е над 50 рецензии към международни издания като Journal of 

Ethnobiology and Ethnomedicine, Journal of Herbal Medicine, Planta, ЕurAsian Journal of 

BioScience, African Journal of pharmacy and pharmacology, Phytologia Balcanica, Comptes 

rendus de l'Académie bulgare des Sciences, Biotechnology and Biotechnology Equipment и 

др. 

Доц. Неделчева е дългогодишен член на международните организации Association 

for Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries (2000 - ) и ISE 

International Society of Ethnobiology an alliance for biocultural diversity (2010 - ). 

 

Анализът на представените научни статии показва съответствие на научните 

интереси на кандидатката с профила на конкурса, а именно в областта на изследване на 

лечебните растения представители от висшата флора, използвани в практиката като 

растения с терапевтично и/или профилактично действие (фармацевтични препарати, 

народна медицина, растения за храна); в проучванията си интегрира методи от 

фармакогнозията и фитохимията с традиционното знание за лечебните растения 

(етноботаника и етномедицина). Изследванията обхващат видове от различни 

систематични групи растения и тяхното биоразнообразие и са проведени в България, 

Балканския полуостров и Югоизточна Европа, съвместно с български и водещи 

чуждестранни учени в тази научна област. 

Доц. Неделчева e представила 55 научни труда, от които 1 хабилитационен труд 

и два регистрирани полезни модела (авторски свидетелства за регистрация). 

Забелязаните цитирания върху всички научни трудове са над 440, от тях 228 са в Web of 

Science или SCOPUS. Забелязаните цитирания върху статиите за конкурса са над 198, 

като 118 са в Web of Science или SCOPUS. 

  

Учебно-методичната и преподавателска дейност на кандидатката.  

С откриването на специалност Фармация към СУ „Св. Климент Охридски“ Доц. 

Неделчева става основател на обучението по фармакогнозия на специалността 

„Фармация“: Фармакогнозия I, Фармакогнозия II, Фармацевтична ботаника, Учебна 

практика по фармакогнозия, Учебна практика по ботаника. В същото време Доц. 

Неделчева продължава активно да развива избираемите курсове по Медицински 

растенияи и Етноботаника на Биологическия факултет. 



Преподава на английски език курса Ethnobotany. Разработва и публикува 

електронен курс на англ. език. Plant taxonomy (e-learning course, Moodle platform) 

(Erasmus+K2).  

 

Заключение. Доц. Неделчева е ерудиран, задълбочен, последователен в научната 

и преподавателската си кариера учен.  

Налице са условията за одобряване на кандидатурата на Доц. Неделчева за 

заемане на длъжността „професор“.  

 

Давам убедено своя положителен вот и предлагам Доц. Неделчева да получи 

академичната длъжност „професор" в професионално направление 7. 

Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, научна 

специалност Фармакогнозия и фитохимия. 

 

 

 

 

София, 26.07.2018 г. 

 

        Доц. д-р Христо Цачев 


