
СТАНОВИЩЕ 

по конкурс за заемане на академична длъжност “доцент” в област на висше 

образование 

 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина и 

специалността „Неврология“ – двама за нуждите на Катедра „Нервни болести и 

невронауки“, факултет „Медицина“ при МУ – Варна и Втора клиника по нервни болести 

към УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД - Варна,  

обявен в ДВ, бр. 95/29.11.2016 г.  

 

от проф. д-р Силва Петева Андонова - Атанасова, д.м.н. 

Вътрешен член на Научното жури,  

определено със заповед № Р-109-28/27.01.2017 г. 

 на Ректора на Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“ –  Варна; 

Ръководител Втора клиника по нервни болести с Отделение за интензивно лечение на 

неврологичните болести и Отделение за лечение на остри мозъчни инсулти към 

УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна; 

Директор Лечебно-диагностична дейност - УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна 

 

 

 

Общи положения. Конкурсът за академичната длъжност „доцент” е обявен по 

професионално направление 7.1. Медицина и специалността „Неврология“ с решение на 

Академичен съвет на Медицински университет – Варна и обнародван в ДВ бр. 

95/29.11.2016 г. В срок са подадени документи от трима кандидати:  
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д-р Дарина Кирилова Георгиева-Христова, д.м., главен асистент към 

катедра “Нервни болести и невронауки” - МУ – Варна и н-к Отделение за лечение на остри 

мозъчни инсулти при Втора клиника по нервни болести, УМБАЛ „Св. Марина“– Варна; 

д-р Валентина Георгиева Игнатова-Вълкова, д.м., главен асистент към 

клиника по Неврология, МБАЛ „Национална кардиологична болница – София и  

д-р Евгения Денчева Калевска, д.м., асистент към катедра “Нервни болести и 

невронауки” - МУ – Варна и н-к Отделение за интензивно лечение на неврологичните 

болести при Втора клиника по нервни болести, УМБАЛ „Св. Марина“– Варна. 

 

В настоящото становище те са представени по азбучен ред на фамилните им имена. 

 

Гл. ас. д-р Дарина Кирилова Георгиева-Христова, д.м., 

Катедра “Нервни болести и невронауки” - МУ – Варна, н-к Отделение за лечение на остри 

мозъчни инсулти при Втора клиника по нервни болести, УМБАЛ „Св. Марина“  – Варна 

 

Биографични данни и кариерно развитие. Д-р Дарина Георгиева е родена на 

18.10.1975 г. в град Варна. През 2000 г. завършва висше образование по Медицина в МУ – 

Варна с отличен успех. През 2001г. работи като ординатор в Център за спешна медицинска 

помощ – Добрич, а от 2002 г. и до момента е последователно асистент (2002 – 2006 г.), 

старши асистент (2006 – 2011г.),  главен асистент (от 2011 г. и до момента) по неврология в 

Катедра „Нервни болести и невронауки“ – МУ Варна и Втора клиника по нервни болести на 

УМБАЛ „Св. Марина“, гр. Варна, а от 2002.г. и до момента е и административен асистент 

към катедрата. От 2015 г. е началник Отделение за лечение на остри мозъчни инсулти при 

Втора клиника по нервни болести, УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. 

През 2010 г. придобива специалност “Нервни болести“, а през 2016 г. защитава 

успешно дисертационен труд на тема “Кардиоваскуларни автономни нарушения при остър 

хемисферен исхемичен инсулт – корелационни проучвания” и придобива образователна и 

научна степен “доктор” по научна специалност Неврология.  
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Д-р Георгиева владее английски и руски език. Има провеждано следдипломно обучение 

както следва: през 2014 г. придобита професионална квалификация за ВСД по „Клинична 

електромиография“, „Педагогически основи на академичното преподаване“, „Педагогическа 

квалификация на обучители от лечебните заведения“, „Обучение за работа с платформата 

за електронно обучение Blackboard Learn“. 

 Диагностично-лечебната дейност на д-р Дарина Георгиева е изцяло в областта на 

неврологията. Общият й трудов и медицински стаж към датата на конкурса възлиза на 15 

години и 04 месеца, от които 14 години  и 02 месеца преподавателски стаж по 

специалност „Нервни болести”.   

Общо описание на представените материали.  Д-р Дарина Георгиева е 

представила за рецензиране 64 научни труда, от които - 1 автореферат, 32 пълнотекстови 

научни публикации, от които 16 са общи с другата кандидатка д-р Евгения Калевска  (№ 4, 

№ 5, № 7, № 8, № 9, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23), 

7 научни публикации в чужбина, 1 самостоятелна монография. 

Отговарящи на изискванията по шифъра на конкурса съгласно изискванията на 

Медицински Университет - Варна са 35 научни труда, от които – 33 реални публикации 

(вкл. 1 автореферат), 1 монография. На 10 (30.3%) публикации д-р Георгиева е 

самостоятелен и на 6 (18.2%) - първи автор. 10 (30.3%)  от пълнотекстовите публикации са 

на английски език в списанията Scripta Scientifica Medica, Scripta Scientifica Salutis Publicae 

и Merit research Journal of Medicine and Medical Sciences.  

Научната публикационна активност на д-р Дарина Георгиева, д.м. включва 23 

участия с научни доклади и резюмета на национални форуми и 10 участия в международни 

прояви.   

Д-р Георгиева е активен член на 2 научни медицински дружества – Българското 

дружество по неврология и Българското дружество по главоболие.  

Цитирания. По шифъра на конкурса съгласно изискванията на Медицински 

Университет - Варна е представена академична справка, като е налице 1 цитиране в 

Scopus и Web of Knowledge. 
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Импакт-фактор. Има представена официална академична справка за импакт-фактор 

на публикувана статия в International Journal of Stroke  с импакт фактор 3.833.  

Обща характеристика на научно-изследователската и научно-приложната 

дейност.  Научната дейност на д-р Дарина Георгиева е основно в направлението 

съдови заболявания на нервната система, като водещи сред тях са мозъчните инсулти. 

Има разработки (3 научни публикации № V-37, V-39, V-58) свързани с увреждане на 

периферна нервна система – лечение на невропатна болка, усложнения при синдром на 

Гилен – Баре, две публикации свързани с диференциална диагноза на множествена 

склероза (2 научни публикации  № III – 21, V-57), публикации, свързани с възпалителни 

заболявания на нервната система (2 научни публикации № V-37, V-48), няколко 

публикации, свързани с мениджмънт на качеството в неврологията – предложен е модел за 

мониториране на качество (№ III 14, III 15, VI 62).  

 Основни приноси в научната и научно-приложната дейност на кандидата. 

Научно-теоретичните приноси на д-р Георгиева са предимно в областта на мозъчно-

съдовата патология. Публикациите й в това направление са свързани с комплексно 

изследване на кардиоваскуларната автономна дисфункция при пациенти с остър 

исхемичен инсулт, както и влиянието на различни фактори върху крайния функционален 

изход при пациенти с остър исхемичен инсулт, при които е приложено тромболитично 

лечение. 

С научно-приложен принос е дисертационния труд на д-р Георгиева   

„Кардиоваскуларни автономни нарушения при пациенти с остър хемисферен исхемичен 

инсулт – корелационни проучвания“, в който се описват високата информативност на някой 

от антономните тестове, като е представен и създаден собствен алгоритъм за клинико-

диагностичен подход при пациенти с остър исхемичен инсулт с оглед оценка на 

потенциалните рискове, свързани с автономната дисфункция и възможност за изработване 

на индивидуален терапевтичен план.. 

С научно-приложен принос е монографията на д-р Георгиева „Антономни нарушения 

при мозъчен инсулт”, в която са представени кардиоваскуларните, гастроинтестиналните, 

микционните, терморегулаторните  автономни нарушения при мозъчен инсулт. 



 5 

Основни приноси в преподавателска дейност на кандидата. Учебно-

преподавателската дейност на д-р Дарина Георгиева датира от 2002 година и е 

непрекъсната до момента. Тя включва упражнения със студенти от факултет Медицина, 

факултет Дентална медицина и факултет Обществено здравеопазване при МУ - Варна.  

Д-р Георгиева е приложила академична справка за учебна натовареност 

средногодишно съответно: 271 часа упражнения за 200982010 г., 162 часа упражнения за 

2013/2014г, 221 часа упражнения за 2014/2015 г., 200 часа упражнения за 2015/2016 г.   

 

Гл. ас. д-р Валентина Георгиева Игнатова-Вълкова, д.м., 

Клиника по Неврология, МБАЛ „Национална кардиологична болница“ – София  

 

Биографични данни и кариерно развитие. Д-р Валентина Игнатова е родена на 

03.06.1974 г. в град Силистра През 1998 г. завършва висше образование по медицина в МУ 

– Варна През периода 1999-2000 г. работи като ординатор в ЦСМП – София. От 2006 г. е 

последователно н.с. III ст (2006-2009), н.с. II ст  (2009-2011), а от 2011 и до момента главен 

асистент към клиника по неврология – Национална кардиологична болница – София. През 

2005 г. придобива специалност „Нервни болести“.  През 2014 г. защитава успешно 

дисертационен труд на тема “Динамика на мултимодални евокирани потенциали при 

пациенти с множествена склероза” и придобива образователна и научна степен “доктор” по 

неврология.  

Д-р Игнатова владее английски, френски и руски език. Допълнителната й 

следдипломна квалификация включва свидетелство за професионална квалификация 

„Клинична електромиография“   и „Евокирани потенциали“.   

Диагностично-лечебната дейност на д-р Валентина Игнатова е в областта на 

спешната медицина (1999-2000 г.), клиничните изпитвания в медицината (2005-2006 г.), в 

областта на неврологията (от 2006 г. и до сега). Общият й трудов и медицински стаж към 
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датата на конкурса възлиза на 16 години и 08 месеца, от които 10 години  и 11 месеца са 

трудов стаж по специалността.  

Общо описание на представените материали.  Д-р Валентина Игнатова д.м. е 

представила за рецензиране 47 научни труда, от които 28 са публикувани - 1 автореферат, 

24 научни публикации у нас и чужбина, 1 самостоятелна монографии, 2 глави в 

съавторство, както и 18 научни съобщения в 13 национални и 6 в международни форуми. 

Отговарящи по шифъра на конкурса съгласно изискванията на Медицински 

Университет - Варна са 26 научни труда, от които – 26 реални публикации (вкл. 1 

автореферат). Публикаци № 14 и № 17 не отговарят на критериите за пълнотекстова 

публикация – липсва библиография, което ги прави научна активност, а не реални 

публикации. Представения в списъка с научни публикации монографичен труд не покрива 

изискванията за монографичен хабилитационен труд  съгласно чл 90 т. 8 от Правилника за 

развитието на академичния състав на МУ – Варна и по тази причина го приемам за 

рецензиране като реална публикация. От представените 7 научни публикации в 

международни списания публикация № 20 е на английски език, издадена в сборник 

доклади на Нов Български университет, № 22 е на английски език, публикувана в интернет 

от проведен в Бургас 12-ти международен семинар, № 23 и № 24 са в сборник с 

публикации на БАН на английски език. За пълнотекстови публикации в чуждестранно 

научно списание. приемам за рецензиране 3 публикации (№ 21, № 25 и № 26).  Съобразно 

изискването на чл. 90 т.8.2.2 кандидатката не е представила официална справка за импакт 

фактор. На 14 (53.8%) публикации д-р Игнатова е първи автор.  

Научната публикационна активност на д-р Валентина Игнатова, д.м. включва 19 

труда, от които: 13 научни доклада и резюмета от национални прояви от които 10 (№ 1, № 

3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 10, № 11, № 12, № 13) се припокриват с представените за 

рецензия научни публикации в български списания (№ 2, № 6, № 5, № 4, № 7, № 22, № 10, 

№ 12, № 14, № 17);  6 участия в международни конгреси, от които 3 (№ 1, № 3, № 5) се 

припокриват с представените за рецензия научни публикации в международни списания 
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(№ 20, № 23, № 9) и 2 научни труда, неотговарящи на критериите за пълнотектова 

публикация (№ 14, № 17) от списъка научни публикации в български списания.  

 Д-р Валентина Игнатова участва като подизследовател на международни 

мултицентрови клинични проучвания при болни с мозъчно-съдови заболявания, болест на 

Паркинсон, множествена склероза, болест на Алцхаймер.   

Цитирания. Съгласно справка изготвена от Медицински университет – София – 

Централна медицинска библиотека в Scopus и Web of Knowledge е намерена 1 цитация в 

международен източник.  

Импакт-фактор. Няма представена официална справка за импакт-фактор на 

публикувани статии. 

Обща характеристика на научно-изследователската и научно-приложната 

дейност.  

Научната дейност на д-р Валентина Игнатова е основно в направление 

демиелинизиращи заболявания. Има единични публикации, свързани с  мозъчно-съдови 

заболявания (№ 2, № 3, № 7, № 10), мозъчни тумори (№ 1, № 5), терапевтично 

лекарствено мониториране при пациенти с епилепсия (№ 6, № 16).  

Акцент в научното дирене е неврофизиологичните промени, оценени посредством 

мултимодални евокирани потенциали при пациенти с множествена склероза. Има 

единични разработки в областта на невроинфекциите, мозъчносъдовите, дегенеративните 

и периферните заболявания на нервната система.  

Основни приноси в научната и научно-приложната дейност на кандидата. 

Научно-теоретичните приноси на д-р Игнатова са предимно в областта на множествената 

склероза. Публикациите й в това направление потвърждават необходимостта от 

провеждане на мултимодални евокирани потенциали с оглед определяне на прогноза за 

хода на заболяването. 

 С научно-приложен принос е съавторството в монографията на д-р Игнатова, 

съвместно със секция по биоинжинерство към БАН, свързана с изработване на 

математически алгоритми, подобряващи диагностиката и мониторирането на пациенти с 

множествена склероза.   (№ 26).  
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Основни приноси в преподавателска дейност на кандидата. Учебно-

преподавателската дейност на д-р Валентина Игнатова въз основа на предоставеното 

удостоверение от Национална кардиологична болница – София   включва работа със 

специализанти.  Не е предоставена детайлна справка за часовата натовареност през  

годините, няма информация д-р Валентина Игнатова да е водила упражнения със студенти 

по медицина по специалност Неврология.    

 

Критични бележки и препоръки. Критичните ми бележки се отнасят до оформянето 

на някои от научните статии (напр. 14, 17, и др.). Препоръчвам да се спазват общоприетите 

изисквания при тяхното структуриране. Представения в списъка с научни публикации 

монографичен труд не покрива изискванията за монографичен хабилитационен труд  

съгласно чл 90 т. 8 от Правилника за развитието на академичния състав на МУ – Варна и 

по тази причина не го приемам за такъв. Не е представила официална академична справка 

за импакт фактор. 

 
 

Ас. д-р Евгения Денчева Калевска, д.м., 

Катедра “Нервни болести и невронауки” - МУ – Варна, н-к Отделение за интензивно 

лечение на неврологичните болести при Втора клиника по нервни болести, УМБАЛ „Св. 

Марина“ – Варна. 

 

Биографични данни и кариерно развитие. Д-р Евгения Калевска е родена на 25.07.1960 

г. в град Бургас. През 1978 г. завършва средно образование в Трета  гимназия – Варна с 

отличен успех, а през 1986 г. – висше образование по медицина в МУ – Варна. През 1986 г. 

започва работа като ординатор в СМП – Добрич. През периода 1989-1993 г. е ординатор по 

неврология във Втора клиника по нервни болести МБАЛ „Св. Анна“, гр. Варна.    

 От 1993 г. е последователно ординатор (1993-2013), началник отделение за 

интензивно лечение на неврологичните болести (2013 и до момента). От 2013 г. е 
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хонорован асистент в Катедрата по Нервни болести и невронауки на МУ – Варна, а от 2014 

г. асистент (и до момента). От 2013 г. изпълнява административната длъжност: началник  

отделение ОИЛНБ при Втора НК на  УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. През 2016 г. защитава 

успешно дисертационен труд на тема “Интравенозна тромболиза при исхемичен мозъчен 

инсулт – клинични аспекти и корелационни зависимости” и придобива образователна и 

научна степен “доктор” по Нервни болести. Има призната специалност по нервни болести 

от 1993 г. 

Д-р Калевска владее английски и руски език. Допълнителната й следдипломна 

квалификация включва курсове в различни направления на неврологията (невросонология, 

електромиография), спешната медицина (курс по осигуряване на труден дихателен път и 

суфистицирана кардиоресусцитация). Има следдипломна педагогическа квалификация на 

обучители от лечебните заведения (2014 г.). 

Диагностично-лечебната дейност на д-р Евгения Калевска е изцяло в областта на 

неврологията. Общият й трудов и медицински стаж към датата на конкурса възлиза на 30 

години и 8 месеца, през които практикува като лекар в неврологична клиника. Притежава 

свидетелство за професионална квалификация по „Клинична електромиография”  и 

„Ултразвукова диагностика на нервната система“, които прилага лично в ежедневната си 

практика.  

Общо описание на представените материали.  Д-р Евгения Калевска  е представил 

за рецензиране 56 научни труда, от които 30 са публикувани - 1 автореферат, 28 научни 

публикации у нас, 1 самостоятелна монография, както и 26 научни съобщения в 16 

национални и 10 в международни форуми. 

Отговарящи на изискванията по шифъра на конкурса съгласно изискванията на 

Медицински Университет - Варна са 30 научни труда, от които – 28 реални публикации, 1 

автореферат, 1 монография.  От представенте пълнотекстови публикации 16 са общи с 

другата кандидатка д-р Дарина Георгиева  (№ 8, № 11, № 12, № 13, № 16, № 17, № 18, № 

19, № 20, № 21, № 24, № 25, № 27, № 28, № 29, № 30),  Представени са 10 резюмета от 

международни научни прояви, 4 от които са публикувани в списания с импакт-фактор (2 в   
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Journal of Neurological Surgery и 2 в списанието International Journal of Stroke). На 1 

публикации д-р Калевска е самостоятелен и на 5 (17.8%) - първи автор.   

Научната публикационна активност на д-р  Евгения Калевска, д.м. включва 26 

труда, от които: 16 научни доклада и резюмета от национални прояви и 10 научни доклада 

в международни научни прояви.  

Цитирания. По шифъра на конкурса съгласно изискванията на Медицински 

Университет - Варна е представена академична справка, като са налице 2 цитации в 

Scopus и Web of Knowledge.  

Импакт-фактор. Има представена официална академична справка за импакт-фактор 

на публикации в  Journal of neurological surgery и в International Journal of Stroke с импакт 

фактор 8.882.  

Обща характеристика на научно-изследователската и научно-приложната 

дейност.  

Научната дейност на д-р Евгения Калевска е в направленията:  мозъчно-съдови 

заболявания, интензивно лечение на неврологичните заболявания, дегенеративни 

гръбначни заболявания, възпалителни заболявания на ЦНС.  

Акцент в научното дирене е острия исхемичен мозъчен инсулт – рискови фактори за 

появата му, неговата  диагностика, съвременно диференцирано лечение, изход от 

заболяването. Има единични разработки в областта на невроинфекциите, 

сърдечносъдовите, дегенеративните и периферните заболявания на нервната система.  

Основни приноси в научната и научно-приложната дейност на кандидата. Научно 

изследователската дейност на д-р Калевска се основава до голяма степен на 

дългогодишната й лечебно диагностична клинична практика като невролог. Научно-

теоретичните приноси на д-р Калевска са предимно в областта на диференцираното 

лечение на острия исхемичен инсулт с тромболиза. Публикациите й в това направление 

разглеждат клиничните аспекти и корелационните зависимости между функционалния 

изход след проведена интравенозна тромболиза и някой изменяеми и неизменяеми съдови 

рискови фактори (№1 , № 2, № 19, № 21, № 25, № 27, № 28). 
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 С научно-приложен принос е  валидирането сред българската популация на скалата 

DRAGON, приложението на която показва значимо висока точност и предиктивна 

способност за клиничния изход след мозъчен инсулт  (№ 1 и № 51).  

 Д-р Калевска участва в колективни публикации по въпросите на ендоваскуларното 

лечение на исхемични инсулти (№ 5), участва в публикации разглеждащи ползата от 

въвеждането на индикации за качество с цел оптимизиране на обгрижването на 

пациентите с остър инсулт (№ 12, № 13, № 20, № 49) 

Основни приноси в преподавателска дейност на кандидата. Учебно-

преподавателската дейност на д-р Евгения Калевска датира от 2013 година и е 

непрекъсната до момента. Тя включва упражнения със студенти от факултет по Медицина 

и факултет по Обществено здравеопазване при МУ-Варна.  

Д-р Калевска е приложила академична справка за учебна натовареност за 2014-2015 

г. съответно: 215 часа упражнения със студенти, за 2015/2016 съответно: 183 часа 

упражнения със студенти.  

 

 

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА И РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРСА. 

 

Допуснатите участници в настоящия конкурс – д-р Дарина Кирилова Георгиева-

Христова, д.м., д-р Валентина Георгиева Игнатова-Вълкова, д.м. и д-р Евгения 

Денчева Калевска, д.м., покриват формалните критерии за заемане на академична 

длъжност „доцент”, определени от действащия закон за развитието на академичния състав 

на Република България. Те притежават образователна и научна степен „доктор”, имат над 

10 години специалност по профила на конкурса „Нервни болести” и различен 

преподавателски опит. И трите кандидатки се ползват с авторитет в неврологичната 

общност като специалисти в различни високоспециализирани направления.   
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Въз основа на проведения комплексен сравнителен анализ между трите кандидатури, 

включващ оценка на тяхната цялостна лечебна, научна, учебна и обществена дейност, 

считам, че д-р Дарина Георгиева и д-р Евгения Калевска имат някои предимства пред  

д-р Валентина Игнатова, отнасящи се до: (1) по-широка и задълбочена клинична, 

диагностична и научно-приложна дейност като ръководители на отделение съответно за 

лечение на остри мозъчни инсулти и за интензивно лечение на неврологичните болести и 

(2) имат по-богат административен опит и обществена активност, което би допринесло за 

бъдещето развитие на Втора неврологична клиника и  Катедрата по  Нервни болести и 

невронауки  на Медицински Университет – Варна. В допълнение бих искала да подчертая, 

че дисертационният труд и на д-р Дарина Георгиева, и на д-р Евгения Калевска е в 

областта на интензивната неврология, което съответства на профила на двете отделения 

– Отделение за интензивно лечение на неврологичните болести и Отделение за лечение 

на остри мозъчни инсулти към Клиниката, към която е обявен конкурса. 

Това ми дава основание да предложа на Научното жури да гласува положително гл. 

ас. д-р Дарина Кирилова Георгиева-Христова, д.м. и  ас. д-р Евгения Денчева Калевска  

д.м. да заемат академичната длъжност “доцент” в област на висше образование 7. 

Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина и специалността 

„Неврология“ – двама за нуждите на Катедра „Нервни болести и невронауки“, факултет 

„Медицина“ при МУ – Варна и Втора клиника по нервни болести към УМБАЛ „Св. Марина“ 

ЕАД - Варна, обявен в ДВ, бр. 95/29.11.2016 г. 

 

 

Въз основа на направеното изложение, включващо цялостна оценка и 

сравнителен анализ на дейността на тримата кандидати и съгласно 

изискванията и приетите критерии за оценка на Медицински Университет - 

Варна намирам за основателно да предложа гл. ас. д-р Дарина Кирилова 

Георгиева-Христова, д.м. и  ас. д-р Евгения Денчева Калевска  д.м. да заемат 

академичната длъжност “доцент” в област на висше образование 7.            
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