СТАНОВИЩЕ
ОТ ПРОФ. Д-Р МАРИЯ МИЛАНОВА, ДМН
Относно: Обявен конкурс зо заемане на академична длъжност „Доцент" по научна
специалност „Неврология" за нуждите на Отделение по нервни болести на УМБАЛСМ
„Н.И.Пирогов" ЕАД - гр. София.
Съгласно
Протокол
Протокол
№НС-02-21/28.04.2021г.
и
Заповед
№РД-261 166/05.05.2021 г.на Изпълнителния директор на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов" ЕАД - гр. София,
съм определена за член на Научно жури в процедура за заемане на Академична длъжност
„доцент" в област на Висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, Професионално
направление 7.1. Медицина и Научна специалност „Неврология" за нуждите на Отделение
по нервни болести - конкурс , обявен в ДВ, бр.19 ог 5.03. 2021 г. На първо заседание на
Научното жури, проведено на 10 май съм определена за изготвяне на становище.
В конкурса участва един кандидат-д-р Мария Иванова Димитрова, дм.
Всички необходими документи за изпълнение на условията посочени в чл.55, ал.1 и в
съотвествие с информацията от справките по чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за развитие
на академичния състав на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов" ЕАД - гр. София са ми предоставени на
електронен носител. Те са съобразени с изискванията на Закона за развитието на
академичния състав на Република България и Правилника за неговото прилагане.
За нуждите на настоящата процедура д-р Мария Димитрова е предоставила списък с
публикациите, участията с доклади на научни форуми, справка за научно-преподавателска
дейност,справка за научните приноси, всички необходими дипломи и свидетелства и др.
Няма установено плагиатство.
I.

БИОГРАФИЧНИ ДАННИ
Д-р Мария Димитрова има завършено медицинско образование през 2007 година и
придобита специлност „Нервни болести" през 2013 година, както и свидетелство за
високоспециаизирана дейност по „Невросонология", придобито през 2014 година.
Д-р Мария Димитрова започва работа през 2008 година, когато е зачислена за
специализация по нервни болести във форма на обучение клинична ординатура във
Военномедицинска

академия-София

след

конкурс.

През

2013

година

придобива

специалност по нервни болести и заема последователно длъжностите ординатор и асистент
в Клиника по нервни болести на ВМА, а от 2016 година е военослужещ в Българската армия.
През 2018 година защитава дисертационен труд на тема „Невропсихологични нарушения
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при обструктивна сънна апнея". От 2018 година е началник на Отделение по нервни болести
на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов".
Д-р Димитрова има редица курсове и специализации по невропсихология и невросонология,
както и магистратура по специаност „Обществено здраве и здравен мениджмънт"Медицински университет-София.
Д-р Мария Димитрова е главен изследовател и съизследовател в редица международни
клинични проучвания. Сертифицирана от Angels Stroke Academy, както и за оценка на
пациенти с инсулти по NIHSS и пациенти с множествена склероза по EDSS. Член е на
Българско дружество по неврология, Българско дружество по невросонология и мозъчна
хемодинамика,

Българско

дружество

по

сомнология,

Европейско

дружество

по

невросонология и мозъчна хемодинамика, Български лекарски съюз.
ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ НА КАНДИДАТА
Д-р Мария Димитрова е автор и съавтор на 79 научни труда, като в това число и
дисертационен труд (с автореферат), една самостоятелна монография. На 34 от научните
трудове кандидатът е първи автор. Според официалната справка трудовете са цитирани 18
пъти в България. Общият импакт фактор на реалните публикации е 56.78.
Според приложената справка за изпълнение на минималните изискуеми науко-метрични критерии,
Д-р

Мария

Иванова

Димитрова,

покрива

минималните

изисквания

към

научната

и

преподавателската дейност за заемане на академични длъжности приети от Научния съвет на
УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов" ЕАД.
ПРИНОСИ НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ И ЦИТИРАНИЯ
Кандидатът в конкурса има значителни научно-приложни приноси, с доказано професионално ниво,
разрбатени и отразени в реномирани печатни издания и международни форуми. Те могат да бъдат
разделени в няколко основни направления по следния начин:
Обструктивна сънна апнея
Множествена склероза:
Мозъчно-съдови заболявания
Спинална патология
Невропсихологични изследвания при неврологични заболявания
COVID-19
Наукометричните показатели на д-р Мария Димитрова са в съответствие с минималните
изисквания, поставени от Правилника за развитие на академичния състав (Приложение 1) на

УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов". Кандидатът има защитен дисертационен труд, самостоятелен
автор на хабилитационен труд „Диагностични и терапевтични подходи при криптогенен
мозъчен инсулт", ISBN 978-619-7321-16-6. По показател Г Публикации и участия във форуми
от минимален брой 200 точки по националните изисквания, кандидатът представя 915.25,
което значително надхвърля минималния брой. Представянето показва и събрани над
минималните изискуеми и по критериите на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов". Отговаря на
изискванията за брой цитирания. Има преподавателска дейност, към структурата се обучават
седем специализанти по специалност «Нервни болести».

Вид научна активност

Общ

Първи автор

Друга позиция

брой
Общ брой публикации

79

Дисертационен труд

1

Монографии

1

Публикации в списания

35

•

с IF

6

•

ДРУГИ

29

34

Самостоятелен автор
14

21

Участия в национални форуми

21

9

12

Участия

21

9

12

в

международни

форуми
•

с IF

15

•

ДРУГИ

6

Цитирания

18

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
След запознаване с представените в конкурса документи и материали смятам, че те
отговарят на всички изисквания на ЗРАСРБ, Правилника му за прилагане и Правилника за
развитие на академичния състав на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов" ЕАД - гр. София. Д-р Мария
Димитрова кандидатства с достатъчен брой публикации и изнесени на международни
форуми доклади, които носят точки по науко-метрични показатели над изискуемите.
Научната продукция на д-р Димитрова показва оригинално теоретично и приложно знание.

Поради изложените причини, намирам за основателно да дам своя положителна оценка и
предлагам на почитаемите членове на Научното жури да гласуват положително за
избирането на д-р Мария Иванова Димитрова, дм на академична длъжност „доцент" в
област на Висшето образование 7.Здравеопазване и спорт, Професионално направление 7.1.
Медицина и научната специалност „Неврология" за нуждите на Отделение по нервни
болести на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов" ЕАД - гр. София., конкурс , обявен в ДВ, бр.19 от 5.03.
2021 г.

07.06.2021 г.

ПРОФ. Д-Р МАРИЯ МИЛАНОВА,

Гр. София
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