
СТАНОВИЩЕ 

 

от доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, дм, 

Катедра по предклинични и клинични науки, Факултет по фармация,  

Медицински университет – Варна, 

Клиника по диализа, УМБАЛ Св. Марина – Варна, 

член на научно жури съгласно Заповед на Ректора на Медицински университет 

„Проф. Д-р Параскев Стоянов” – Варна  № Р-109-21/29.01.2016 

 

 

 Относно конкурс за заемане на академична длъжност „Професор” в област 

на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“, по професионално 

направление 7.1. – „Медицина“ и научна специалност „Педиатрия“ за нуждите на 

Катедра „Клинични медицински науки”, УНС „Инфекциозни болести, детски 

болести и епидемиология” към Факултет „Дентална медицина” при Медицински 

университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов” – Варна и Първа детска клиника към 

МБАЛ „Света Марина” ЕАД – Варна, обявен в ДВ бр. 88/13.11.2015 г.  

 

  Единствен кандидат, подал документи и допуснат за участие в конкурса е доц. 

д-р Димитричка Дучева Близнакова, дм. ръководител УНС „Инфекциозни болести, 

детски болести и епидемиология” Катедра клинични медицински науки, 

Факултет „Дентална медицина” при Медицински университет „Проф. Д-р 

Параскев Стоянов” – Варна 

 

 

 

Професионално развитие на кандидата: 

 

Д-р Димитричка Дучева Близнакова е завършила висше медицинско 

образование с отличен успех във ВМИ – Варна през 1978 година и има общ стаж 

като лекар 37 години и като преподавател – над 33 години. От 1984 година е 

специалист по Детски болести, от 2009 г – по Детска нефрология, има диплом по 



Конвенционална ехография – абдоминална ехография и повърхностни структури 

I ниво от 2008 г. Доц. Близнакова е с изключително богат и дългогодишен опит в 

тези области. През периода 1982 г – 2004 година е последователно асистент, 

старши асистент и главен асистент в Катедра Детски болести – МУ Варна. През 

1991 година защищава дисертация на тема: „Ехографска диагностика на 

отделителната система в норма и патология” за придобиване на научната и 

образователна степен „Доктор”, а през 2004 година е избрана за доцент по научна 

специалност педиатрия. От 2006 година е ръководител на УНС „Инфекциозни 

болести, детски болести и епидемиология” Катедра клинични медицински науки, 

Факултет „Дентална медицина” при Медицински университет „Проф. Д-р 

Параскев Стоянов” – Варна. 

Доц. Близнакова е посочила езици за комуникация – английски и руски 

/писмено и говоримо/. 

От изложените факти може да се направи извода, че кандидатът има възходящо 

професионално развитие, владее клиничната и педагогична практика и има 

стабилна основа за научно развитие.  

 

Научно-изследователска дейност на кандидата: 

 

Пълният списък с научни трудове съдържа общо 172 заглавия. От тях научните 

публикации и прояви, включени в процедурата за присъждане на академична длъжност 

„Доцент” са общо 66, разпределени по видове както следва: 

*дисертационен труд – 1; 

* практически ръководства – 2; 

* публикации в периодични научни списания – 28, от които в чужбина – 1; 

* публикации в резюме в сборници с ИФ – 1; 

* публикации в резюме в сборници в чужбина – 2; 

* участия в научни форуми – 32, от които 5 в чужбина. 

Научните публикации и прояви, включени в процедурата за присъждане 

академична длъжност „Професор” са общо 106, разпределени по видове както следва: 

*хабилитационен труд – 1; 

* учебници – 1; 



*монографии (самостоятелно) – 1; 

*монографии (в авторски колектив) – 2; 

*публикации в периодични научни списания – 53, от които в чужбина – 3; 

* публикации в резюме в чужди списания с ИФ – 7; 

* публикации в резюме в списания и сборници у нас – 24; 

* участия в научни форуми – 17, от които 5 в чужбина. 

 

Хабилитационният труд на Доц. Близнакова на тема „Диагностични алгоритми в 

детската нефрология с абдоминална ехография” (145 страници) съдържа кратък 

исторически преглед, основни клинични симптоми на бъбречните заболявания, 

структура на бъбречните заболяваяния в детска възраст, място на абдоминалната 

ехография в диагностиката на бъбречните заболявания, диагностични алгоритми 

на най-честите бъбречни заболявания в детска възраст.  

Библиографията включва 315 заглавия, от които 224 литературни източници са 

след 2000 година. Научният труд е много добре онагледен. Структурата на 

монографията има т.нар. стандартно оформление на хабилитационен труд с 

включени резултати от собствени разработки и ехографски образи на пациенти 

проследявани от автора. Доц Близнакова прави анализ на прогреса в 

диагностиката и терапията в детската нефрология и предлага оптимален модел на 

диагностично и терапевтично поведение.    

От представените 53 публикации в периодични научни списания (3 в чужбина), 

доц Близнакова е самостоятелен или  първи автор в 25 статии (48%). Кандидатът 

има представени 3 публикации в чужди списания и 7 публикации в резюме в чужди 

списания с ИФ. От всичките публикации оригинални статии са 90 %,  обзори 10 %, 

т.е има голямо относително участие на оригинални научно  изследователски 

публикации.  

Доц. Близнакова е представила със съответните документи ИФ 15,723 и 33 

цитирания на свои публикации, според справка от Централна Медицинска 

Библиотека на Медицински Университет – Варна. 

Научните публикации на доц. Близнакова обхващат следните направления: 

 

1. Общо педиатрична тематика. 



2. Детски нефрологични заболявания 

3. Образни изследвания при заболявания на отделителната система в детска 

възраст. 

4. Връзка на заболяванията на отделителната система в детска възраст и 

инфекциозните заболявания. 

5. Съчетана патология на отделителната система и сърдечно-съдовата и гастро-

ентерологичните системи в детска възраст. 

6. Ролята на родените малки за гестационната си възраст деца за патологията на 

отделителната система. 

7. Ролята на затлъстяването за патологията на отделителната система. 

8. Дентално здраве в детска възраст: заболявания на устната кухина и пародонта и 

връзката им със заболяванията в детска възраст. 

От изложените факти става ясно, че научно-изследователска дейност на 

кандидата покрива количествените критерии по ЗРАС за заемане на академичната 

длъжност „Професор” 

 

Научна активност: 

 

За своята научна активност доц. Близнакова е представила необходимия 

списък, който включва участия в научни мероприятия,  резюмета от участия с 

доклади и постери в международни и национални научни форуми – конгреси, 

конференции, симпозиуми и научни сесии.  Доц. Близнакова е подкрепила своята 

научна активност с посочено членство в 6 национални научни дружества. Тези 

данни ми дават основание да определя научната активност на кандидата като 

многообразна и достатъчна за заемане на академичната длъжност „Професор”. 

 

Учебно-преподавателска дейност: 

 

Доц Близнакова е представила  данни за преподавателска дейност за 

последните четири години. Тя води лекции, упражнения и провежда изпити на 



студентите от Факултета по медицина, Факултета по дентална медицина и 

Медицинския колеж. Доц Близнакова е ръководител на 6 докторанти.  

Представената учебна натовареност е следната:  

 

Учебна година лекции упражнения изпити общо 

2011/2012 58 116 40 214 

2012/2013 92 130 46 268 

2013/2014 152 70 53,2 275,2 

2014/2015 92 10 63,6 165,6 

 

 Кандидатът има достатъчен стаж като преподавател и покрива 

изискванията за учебно-преподавателска  натовареност. В заключение доц. 

Близнакова има необходимата учебно преподавателска дейност и покрива 

нормативните изисквания за заемане на академичната длъжност „Професор”. 

 

Диагностично-лечебна дейност: 

 

Доц. д-р Димитричка Близнакова е утвърден лекар, специалист по 

педиатрия и детска нефрология, известна сред педиатричната и нефрологичната 

общности в страната. Тя има впечатляващо дълъг стаж в областта на педиатрията 

и нефрологията и е признат и търсен специалист в тези области . Известна е и със 

своите достижения в областта на абдоминалната ехография. Горните данни ми 

дават възможност да направя извода, че доц. д-р Близнакова е лекар с висока 

квалификация и придобит опит областта на детското здравеопазване.  

 

Заключение  

 

Като се основавам на изброените факти за качествените и количествените 

критерии посочени в ЗАРС и направения анализ съгласно изискванията на 

Правилника за условията и реда на придобиване на научни степени и заемане на 

академични длъжности в Медицински университет – Варна, предлагам на 



уважаемото жури да гласува за присъждане на академичната длъжност 

„Професор” на доцент доктор Димитричка Дучева Близнакова. 

                                                                               

18.02.2016 г.                                   Доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, дм                                           

Гр. Варна                                            

 

 

 

 

 

 

 


