СТАНОВИЩЕ
От проф. д-р Асен Георгиев Балтов, дм
Член на Научно жури, назначено със Заповед № РД-26-1166/05.05.2021 г.
Относно: Конкурс за академичната длъжност „доцент" в област на висшето образование
7. "Здравеопазване и спорт" по професионално направление 7.1. "Медицина" и научната
специалност „Неврология", обявен в ДВ бр. 19 от 05.03.2021 г.
Конкурсът се провежда при спазване на изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и
Правилник за развитие на академичния състав на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов" ЕАД - гр.
София.
Становището е изготвено на основание на Решение от Заседание на Научното жури
и Протокол №1/10.05.2021 г. Няма установени процедурни нарушения.
Документи за участие в конкурса е подал един кандидат - Д-р Мария Иванова
Димитрова, дм, Началник на Отделение по Нервни болести на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов"
ЕАД - гр. София.
Във връзка с участието ми като член на научното жури, декларирам че:
- Нямам конфликт на интереси;
- Документите отговарят на минималните изисквания определени от Закона за
развитие на академичния състав (ЗРАС) и Правилника за развитие на академичния състав
на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов" ЕАД - гр. София;
- Не установявам плагиатство в научните материали, с които д-р Димитрова участва
кандидатства в конкурса;
- Не съм намерил нарушения в досегашния ход на конкурса и нямам забележки по
предоставените ми за становище материали.
Представяне на кандидата.
Д-р Мария Димитрова завършва медицина в Медицински университет, София през
2007 г. Започва своята професионална кариера

като лекар-специализант по Нервни

болести във ВМА след успешно явяване на конкурс. Тази длъжност д-р Димитрова заема до
2013 г. когато придобива специалност „Нервни болести". През юни 2018 г. е назначена за
началник на Отделение по Нервни болести към УМБА/1СМ „Н.И.Пирогов" ЕАД - гр. София,
длъжност която заема и до настоящия момент. Д-р Димитрова е била асистент до 2018
г.,когато изпълнявайки изискванията на Закона за развитие на академичния състав за тази
длъжност успешно защитава дисертация на тема „Невропсихологични нарушения при
обструктивна сънна апнея".
Кандидатът в конкурса притежава богат професионален и научен опит в областта на
Неврологията.
Оценка на научно-изследователската дейност.
В конкурса, д-р Мария Димитрова представя една самостоятелна монография, 35
пълнотекстови публикации, като 14 от тях е първи автор, 21 публикувани доклада от
национални форуми и 18 такива от международни. Според информацията подадена от
кандидата общият импакт фактор на публикациите (18 ) в индексираните издания е :
56.788. Официалната справка за цитиранията издадена от Централна медицинска
библиотека показва 18 цитирания в български източници.
Представената научна продукция е достатъчна по обем и качество за участие в
конкурса и надхвърля изискванията приети от Научния съвет на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов"
ЕАД, както и националните минимални изисквания.
Научни области на публикациите и приноси от тях.
1. Обструктивна сънна апнея
>

Психологични нарушения

>

Когнитивни промени

>

Изследване на анатомичен субстрат за нарушенията

>

Антропометричен профил на пациентите

>

Анализ на рискови фактори

2. Множествена склероза:
>

Невропсихология и поведенчески промени

>

Съвременни терапевтични възможности

3. Мозъчно-съдови заболявания
>

Рискови фактори

>

Исхемични инсулти с неясна генеза

>

Лечение на мозъчно-съдови заболявания

4. Спинална патология
5. Невропсихологични изследвания при неврологични заболявания
6. COVID-19
7. Други
8. Дисертационен труд
В конкурса за заемане на академична длъжност „доцент" централно място заема
Монографията „Диагностични и терапевтични подходи при криптогенен мозъчен инсулт"
. Тя е самостоятелен труд, състоящ се от девет глави, с общ обем на страниците 175 и с
включени две рецензии от хабилитирани лица. Посветена е на дефиниция, епидемиология,
диференциална диагноза и терапевтични препоръки при инсулти с неясна генеза. Споделят
се и собствени случаи на пациенти с редки причини за исхемичен инсулт. Монографията
обобщава голям брой етиологични и патогенетични фактори за възникване на мозъчни
инсулти в различни възрастови групи. Някои от разгледаните причини са много редки, но
познаването им ще доведе до по- добра диагностика на криптогенните инсулти.
Монографията се явява ценно помагало за специалисти по неврология, ревматология,
кардиология, генетика, както и студенти. Монографията има теоретичен и научноприложен принос за българската неврология.
Оценка на научно-преподавателската дейност
1.

Изработване и провеждане на цикъл лекции тематично насочен към специалност

„Спешна медицина" за студенти 6 курс към МУ - гр. София.
2.

Участие като лектор по програма ПУ/1СС Практически увод в лечението на Спешните

състояния".
3.

Развитие на публикационната дейност и изработване на план за развитие на

научната дейност на специализантите и организиране на акредитация на докторска
програма по „Неврология".

4.

Успешно

организиране

на

акредитационна

процедура

за

обучение

на

специализанти по „Нервни болести" и, след получената отлична оценка, осъществен прием
на специализанти.
5.

Извършване на редакционна дейност свързана с публикационната активност на

Отделението по Нервни белости в списание „Спешна медицина", както и в редица
международни списания с висока рефернтна стойност.
6.

Участие в изпитни комисии и провеждане на колоквиуми и колегиуми.
Заключение
Въз основа на гореизложеното преценявам, че д-р Мария Иванова Димитрова, дм

изцяло покрива задължителните количествени наукометрични показатели и критерии
заложени в ЗРАСРБ, Правилника му за прилагането му, както

чл. 2, ал. 6 и чл. 55 от

Правилника за развитие на академичния състав на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов" ЕАД гр. София.
В посочената по-долу таблица е анализирана продукцията, с която кандидатката участва на
базата на системата от точки, които Научният съвет на Болницата е изискал, както и на
националните изисквания:
Доцент

Доцент

Минимален брой
точки според
националните
изисквания

Налични
точки

Брой точки според
изискванията на
УМБАЛСМ
„Н.И.Пирогов" ЕАД
- гр. София

50

50

50

Доцент
Група от
показатели

Съдържание

А

Показател 1

Б

Показател 2

В

Показатели 3
или 4

100

Г

Сума от
показателите от
5 до 9

Д

Сума от
показателите от
10 до 12

Е

Сума от
показателите от
13 до края

Ж

IF (касае само
изискванията на
УМБАЛСМ
„Н.И.Пирогов")

-

-

100

100

200

915.25

1890

50

95

95

70

70

-

Личен IF
22.08

Поради изложените причини, убедено давам 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" по научната
специалност„Неврология".

Гр. София
03.06.2021 г.

ПРОФ. Д-Р АСЕН БАЛ ТО В,

