
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАУЧНО ЖУРИ, 

ОПРЕДЕЛЕНО СЪС ЗАПОВЕД № РД-38-499/24.8.2022 Г. 

 НА РЕКТОРА НА СУ „Св. Климент Охридски“ 

С Т А Н О В И Щ Е 

от доц. д-р Николай Димитров Димитров, дм 

Ръководител на катедра „Анатомия“ в Медицински факултет, Тракийски университет, 

ул. Армейска 11, 6000 Стара Загора, България 

Еmail: nikolay.dimitrov@trakia-uni.bg 

Избран за член на научното жури 

Относно: Повеждане на конкурс за заемане на академична длъжност „Професор“ в 

област на висше образование „Здравеопазване и спорт“ по професионално направление 

7.1. Медицина (Анатомия, хистология и ембриология на човека) и научна специалност 

„Анатомия, хистология и цитология“ за нуждите на Катедра „Анатомия и хистология, 

патоанатомия и съдебна медицина“ в Медицинския факултет на Софийски университет 

„Св. Климент Охридски“. Конкурсът е обявен от СУ „Св. Климент Охридски“ в 

Държавен вестник, брой 48/28.06.2022г. 

Основание: Заповед № РД-38-499/24.8.2022 г. на Ректора на СУ „Св. Климент 

Охридски“  

Кандидат по обявения конкурс: 

В конкурса участва един кандидат – доц. Иван Илков Масларски, доцент в Катедра 

„Анатомия и хистология, патоанатомия и съдебна медицина“ в Медицинския факултет 

на СУ „Св. Климент Охридски“. Представен е необходимият пълен комплект от 

административни документи според изискванията на Закона за развитие на 

академичния състав в Република България, Правилника за прилагането му и 

Правилника за развитие на академичния състав в СУ „Св. Климент Охридски“  за 

заемане на академична длъжност „Професор“. 

І. Анализ на кариерния профил на кандидата 

1. Образование и квалификация

Кандидатът доц. Иван Масларски, е роден на 03.03.1980 година в гр. София. Завършва 

висшето си образование, с магистърска степен, по специалността „Биология и химия“ 

в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2002 г. През 2007 г. след успешна защита на 

дисертационен труд му е присъдена ОНС „Доктор“. Придобива специалност по 

„Анатомия, хистология и цитология“ – 2016 г. 



2. Трудов стаж и специализации 

През 2007 г., доц. Иван  Масларски постъпва като асистент по „Анатомия, хистология 

и цитология“ в МФ на СУ „Св. Климент Охридски“. Изминава целия академичен път 

като последователно заема длъжностите, асистент, главен асистент и доцент. През 2016 

г. придобива академичната длъжност „Доцент“ по направление 7.1. Медицина 

(Цитология, хистология на човека - обща и специална). През 2018 г., доц. Иван  

Масларски става ръководител на катедра „Анатомия и хистология, патология и 

съдебна медицина“ в МФ на СУ „Св. Климент Охридски“. 
 

ІI. Оценка на научните публикации на кандидата за цялостното академично 

развитие. 

1. Обща характеристика на публикационната активност. 

Доц. Иван Масларски е автор и съавтор на общо 54 научни труда, като в повечето от 

тях е първи автор (30 научни труда) или  е водещ автор. Общият брой публикации са 

31, като 19 от тях са в реферирани списания, а 12 в нереферирани списания. Два от 

трудовете са учебници за основни курсове на обучение във висшите училища, две 

монографии и 19 секционни доклада и постери. За участие в конкурса кандидатът е 

представил 22 публикации. 
 

2. Участие в изпълнение и ръководство на проекти 

Доц. Иван Масларски има участие в 6 национални научни проекта (финансирани от 

МОН и Софийски университет), от които е ръководител на 3 успешно приключили 

проекта и участник в други 3 проекта. Има участие  и в 1 международен  научен проект 

финансиран от Германия. 
 

3. Научно-творчески постижения (членство в организации, журита, редколегии, 

награди).  

     Доц. Иван Масларски е член на Българското анатомично дружество (БАД). От 

2018 г. до момента е член на управителния съвет на БАД. От 2015 г. до момента e член 

на Комисията за проверка и оценка на кандидат-студентските работи по биология (за 

специалност „Медицина“ в Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски“). От 

2022 г. e заместник-председател на Комисията за проверка и оценка на кандидат-

студентските работи по биология (за специалност „Медицина“ в Медицински факултет 

на СУ „Св. Климент Охридски“). От 2017 г до момента  e експерт към националната 

агенция по оценяване и атестация (НАОА). 
 

ІII. Оценка на научните публикации, представени за участие в конкурса. 

По-съществените научни области на проучвания във връзка с публикациите са основно 

в четири насоки: 



1.  Близначни изследвания. В тази група от публикации е оформен и монографичен 

труд. 

2. Изследвания свързани с триизмерни изображения, виртуална реалност в 

медицината и образователни анатомични иновации. 

3. Дерматоглифични и етиологични изследвания свързани с рака на гърдата. 

4. Публикации свързани с анатомични вариации. 

Обобщение: На базата на проявената научна продукция, кандидата притежава 

необходимите умения за провеждане на качествени научни изследвания. Научните 

трудовете, с които кандидата участва в конкурса, са написани ясно, на добър научен 

стил. 

  

IV. Публикационен имидж на кандидата  

Доц. Иван Масларски участва в този конкурс с 22 научни публикации, от които 13 в 

списания реферирани в Scopus  и/или Web of  Science и 9 в нереферирани списания. 

Към момента на подаване на документите за конкурса кандидата представя справка за 

31 цитирания на научни трудове, като 10 от тях са в реферирани списания (Web of 

Science или Scopus) 17 в нереферирани, 4 от тях са цитирани в монографии и 

колективни томове. Доц. Иван Масларски представя също 1 монография 

(Близначният метод в медицинските изследвания), 1 учебник (Обща цитология и 

хистология) и 11 труда от участие в пленарни сесии, доклади и постери.  
 

V. Преподавателска дейност 

Доц. Иван Масларски води лекционния курс на основни дисциплини, като „Обща 

Цитология, хистология и ембриология“ и „Анатомия на човека“ по специалност 

медицина  (български и англоезични студенти); „Анатомия на човека“ на медицински 

сестри; „Анатомия и биомеханика“ на специалност ерготерапия и медицинска 

рехабилитация; „Анатомия, физиология и хигиена“ на специалност социални дейности. 

За последните пет години доц. Иван Масларски е провел общо 6502 часа, от които 

около 5460 часа аудиторна заетост.  
 

VI. Обща оценка за съответствието на кандидата спрямо задължителните условия 

и задължителните количествени критерии и наукометрични показатели съгл. 

Закона за развитие на академичния състав в Република България, Правилника за 

прилагането му и Правилника за развитие на академичния състав на СУ „Св. Климент 

Охридски“.  

Доц. Иван Масларски отговаря на общите условия за завършено висше образование, 

придобита ОНС “Доктор”, както и на задължителните количествени 

наукометрични критерии, които се изискват за заемане на АД „Професор“. 

 

 



Таблица: Сравняване на наукометричните показатели на доц. Иван Илков 

Масларски със задължителните количествени критерии за заемане на академична 

длъжност „Професор“ 

ГРУПА ОТ 

ПОКАЗАТ

ЕЛИ 

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) 

100 100 

Г 
Публикации в конкурса за професор (без тези 

за ОНС „доктор“) 
200 504 

Д 
Цитирания само на публикациите в конкурса 

за професор 
100 275 

Е 
Показател Е 

100 175 

ОБЩО: 550 1104 

VII. Заключение. Въз основа на цялостното представяне на кандидата в конкурса,

считам че доц. Иван Масларски е преподавател с висока квалификация и богат опит, 

и отговаря на задължителните и специфични условия и наукометрични критерии за 

АД „Професор”. 

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 Медицинския факултет на СУ „Св. 

Климент Охридски“, препоръчвам на уважаемото Научно жури да предложи доц. 

Иван Илков Масларски за избор на академичната длъжност „Професор“  по 

направление 7.1. Медицина (Анатомия, хистология и ембриология) за нуждите на 

Катедра „Анатомия и хистология, патоанатомия и съдебна медицина“ в Медицинския 

факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. 

Дата: 02.10.2022   Член на журито: 

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


