
СТАНОВИЩЕ 

 

от проф. Диана Георгиева Иванова, д.б.н., 

Катедра „Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика”, Факултет Фармация, Медицински 

университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов”, Варна  

тел: (052) 677075, e-mail: divanova@mu-varna.bg 

 

Член на Научно жури, определено със Заповед No Р-109-64/16.04.2014г. на Ректора на 

Медицински университет, гр. Варна 

 

Относно: конкурс за заемане на академична длъжност “Доцент“  в област на висшето 

образование 4. Природни науки, математика, и информатика, професионално направление 4.3. 

Биологически науки, и научна специалност „Молекулярна биология”, обявен в ДВ бр. 16/25. 02. 

2014 за нуждите на Катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология”, 

Факултет „Медицина” при Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов” - Варна и 

Клиника по обща и клинична патология към МБАЛ „Св.Марина”Варна.  

 

Единствен кандидат в конкурса е д-р Милка Христова Георгиева. Документите на 

кандидата са пълни и в съответствие с изискванията на Закона за развитие на академичния 

състав в Република България и на Правилника за развитие на академичния състав в МУ „Проф. 

д-р П. Стоянов” – Варна.  

 

 

1. Кариерно развитие и преподавателски стаж  

 

Д-р Милка Георгиева е завършила висше образование в СУ „Св. Кл. Охридски”, София 

като „Биолог-специалист по молекулярна и функционална биология“ със специализация 

„Биохимия“. През 2009 получава специалност по «Биохимия».   През 2011 успешно защитава 

дисертация на тема „Ген-специфична репарация при тератокарциномни клетки” в Сегед, 

Унгария и придобива ОНС «Доктор».  

След завършване на висшето си образование, в периода 1994-1996 работи като редактор 

на списание "Светът". От 1996 до края на 2011 год. д-р Георгиева е заемала длъжностите: 

научен сътрудник II ст. в Лаборатория по онкогенеза при СБАЛО-ЕАД, гр. София, научен 

сътрудник I ст. в Лаборатория по молекулярна диагностика и главен асистент в клиника по 

клинична патология към същата болница. От 2012 до сега д-р Георгиева работи като 

молекулярен биолог и ръководител на Лаборатория по молекулярна патология, Клиника по 

обща и клинична патология УМБАЛ „Света Марина“, Варна. Кандидатката има общо 22 

години трудов стаж по специалността.  

Преподавателският опит на М. Георгиева е основно свързан с обучението на студенти 

по медицина, за които е изнасяла лекции на български и английски  по „Молекулярни основи 

на туморния растеж” и „Молекулярна и геномна хирургия”, както и лекции по молекулярна 

онкология (основен курс от програмата за придобиване на медицинска специалност 

„Лъчелечение”) през 2007 и 2012 год. Има  написани глави от учебни книги и клинични 

ръководства. 

 

 

 

 



2. Оценка на научната дейност и научните приноси  

 

Кандидатът в конкурса за доцент по молекулярна биология гл. ас. Милка Георгиева 

участва с общо 27 публикации, от които 5 са представени като равностойни на монографичен 

труд. Единадесет от публикациите са в реномирани международни списания с импакт фактор 

(общ IF= 19.023).  

Разпределение на публикациите: в международни списания 7 публикации; 1 от 

международен симпозиум; в българска научна периодика - 4 публикации в пълен текст; други 4 

публикации са обучителни материали (глави от монографии) на български език; 6 броя са 

клинични ръководства. От публикациите в пълен текст 1 е дисертационен труд за придобиване 

на образователната и научна степен „Доктор“ и не подлежи на рецензиране по конкурса. В 9 от 

статиите кандидатката е първи автор, което показва нейния безспорен личен принос в 

реализирането на научните изследвания.  

Милка Георгиева е докладвала научните си резултати на 19 национални и 

международни научни форуми (11 на международни научни форуми и 8 на български такива).  

Трудовете на кандидатката в конкурса за доцент са цитирани над 110 пъти от 

независими изследователски групи във високо специализирани международни списания с IF, 

което е индикатор за високото научно ниво на разработките. По общия IF, h-index и броя на 

цитиранията кандидатката напълно отговаря на изискванията за заемане на академичната 

длъжност „доцент”. Трудовете на д-р Георгиева се състоят от съвременни научни и научно-

приложни разработки с оригинални приноси, приложени нови изследователски подходи и 

аналитични методи и я представят убедително като утвърден специалист с ясно очертан 

профил в областта на молекулната биология. 

Приемам справката за приносите на кандидатката, които са в областта на обявения 

конкурс за доцент по молекулярна биология, с приложенна насоченост в медицината: 

репарация, репаративен капацитет и геномен интегритет, динамика и еволюция на 

еукариотните геноми и приложна клетъчна биология. Представените публикации са достатъчни 

по обем, отличават се с много добро научно качество и отговарят по съдържание на справката 

за научните приноси.  

 

 

3. Заключение 

 

Представените материали по конкурса съдържат изчерпателна информация за 

изследователските интереси, резултати и постижения на кандидата, в пълно съответствие с 

условията за заемане на академичната длъжност „доцент”, формулирани в Закона за развитието 

на академичния състав в Република България и Правилника за развитието на академичния 

състав в МУ – Варна.  

Това ми дава основание да препоръчам убедено на почитаемите членове на Научното 

жури да гласуват положително за избора на д-р Милка Христова Георгиева в конкурса на МУ – 

Варна за заемане на академичната длъжност „доцент” по „Молекулярна биология“ за нуждите 

на Катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология“, Факултет 

„Медицина“ при МУ – Варна и Клиника по обща и клинична патология към МБАЛ „Св. 

Марина“ – ЕАД, Варна. 

 

 

26.06.2014 г.     Изготвил:…………………………………. 

гр. Варна    (проф. Диана Георгиева Иванова, д.б.н.) 


