
С Т А Н О В И Щ Е 

от проф. д-р Стиляна Петкова Белчева, дм 
Катедра “Специална педагогика и Логопедия“ 

Факултет по начална и предучилищна педагогика 
СУ “Св. Климент Охридски” 

Относно: Обявен конкурс в ДВ брой 52/10.07.2015г. за академичната длъжност 
“доцент“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и 
информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, по научна 
специалност „Физиология на животните и човека”, за нуждите на Катедра Медико-
биологични науки, УНС „Физиология, патофизиология, микробиология и 
патоанатомия“, Факултет по Дентална медицина при Медицински университет 
„Проф. д-р П.Стоянов”– Варна. 

Със заповед на Ректора на МУ- Варна, № Р-109-279/25.09.2015 г. съм 
определена за член на научно жури по процедура за придобиване на академичната 
длъжност “доцент“. С решение на научното жури Протокол №1/12.09.2015 г. съм 
определена да представя становище по конкурса за академичната длъжност “доцент” 
към Катедра „Медико-биологични науки“, УНС „Физиология, патофизиология, 
микробиология и патоанатомия“, Факултет „Дентална медицина“ при МУ-Варна. 

На обявения конкурс единствен кандидат подал документи е главен асистент 
д-р Любка Юриева Дечева-Икономова, дм, от Катедра „Медико-биологични 
науки“, УНС „Физиология, патофизиология, микробиология и патоанатомия“, 
Факултет „Дентална медицина“ при МУ-Варна.  

За конкурса главен асистент д-р Любка Юриева Дечева-Икономова, дм е 
представила необходимите документи съгласно изискванията на Закона за развитие на 
академичния състав в РБ и Правилника за развитието на академичния състав в МУ, 
Варна.  

Професионално развитие. През 1985 г. д-р Любка Дечева-Икономова завършва 
медицина във Висшия медицински институт, Варна. Защитава дисертация 2014 г. на 
тема: „Проучване на регулаторните ефекти на аналози на витамин D върху калциево-
фосфорната обмяна при заместване на бъбречната функция” и придобива 
образователната и научна степен “доктор”. От 1990 г. последователно е асистент, 
старши асистент и главен асистент към Катедра по физиология и патофизиология, 
Факултет по медицина. От 2006 г. и понастощем тя е главен асистент в Катедра 
„Медико-биологични науки”, УНС ”Физиология, патофизиология, микробиология и 
патоанатомия”, Факултет Дентална медицина, за нуждите на която е обявен 
настоящият конкурс за доцент. 

Дечева-Икономова има следните специализации, обучения и квалификации, а 
именно: специалност по физиология, завършена магистратура по обществено 
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здравеопазване, квалификация по здравен мениджмънт, обучителни семинари 
„Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на 
Медицински университет – Варна за работа с платформата Blackboard Learn+.  

Към датата на обявяване на конкурса кандидатката има трудов стаж по 
специалността 29 год. 7 м., а преподавателския й стаж е 24 год. 10м. 

Член е на: Българското дружество по физиологични науки, Съюза на учените, 
Съюза на учените-Варна, Българския лекарски съюз, Международния съюз по 
физиологични науки (IUPS) и Американското дружество по физиологични науки 
(APS). 

Учебно-преподавателската дейност на д-р Дечева започва през 1990 г. в 
Медицински университет,Варна.Понастоящем води лекции и упражнения по 
„физиология на човека” на студенти от Факултет по медицина, Факултет по дентална 
медицина, Факултет по фармация и Медицински колеж. По специалността на този 
конкурс, кандидатката участва, в съавторство, при написването на „Ръководство за 
практически упражнения по физиология на човека” и на „Ендокринна система. 
Клинико-физиологичен компендиум”.  
Научно-изследователска дейност. За обявения конкурс д-р Дечева участва с 
1монография, 34 публикации в научни списания и сборници (3 от публикациите 
повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен 
„доктор”), 2 учебни пособия, 12 публикувани резюмета от конгреси и списък на 40 
участия в национални и международни научни прояви. Общият impact factor от 
публикуваните статии е 1.716, а от публикуваните резюмета 15.01. Забелязани са 23 
цитирания на публикациите.  

Научните интереси и научната продукция на Дечева са насочени към проучване 
калциево-фосфорната обмяна, проблемите в областта на нефрологията, ендокринната 
регулация, мозъчната функционална асиметрия и т.н. 

Методичното ниво на изследванията е много добро. Използвани са съвременни 
физиологични, експериментални, имунодиагностични, анкетни и др. методи, които 
дават възможност за обективно изследване на обектите на проучване. Разработен е 
принципно нов експериментален животински модел за хемоперфузия на малки опитни 
животни. С оригинален характер е проучването за използването на high-flux мембрани 
при лечение с хемодиализа.  

Научните разработки на д-р Дечева-Икономова са в областта на медико-
биологичните науки, което съответства на професионалното направление на конкурса.  

Кандидатката има разнообразна научна продукция с научно-теоретичен, научно-
приложен и практически характер. Начинът, по който д-р Дечева е структурирала 
„авторска справка за приносите на научните трудове” е твърде подробен. Приемам 
представените от д-р Дечева-Икономова научни приноси.  
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Анализирайки учебно-преподавателската и научно-изследователска дейност на  
д-р Дечева, можем да я определим като широкоспектърен преподавател и 
експериментатор, който умело съчетава преподавателската и научната дейност. 
 
Заключение  

В израз на комплексната ми оценка, считам, че д-р Любка Юриева Дечева-
Икономова, дм, притежава необходимото образование, квалификация, педагогически 
опит и академични качества.  

Въз основа на гореизложеното оценката ми е изцяло положителна и с настоящето 
становище изразявам убеждението си, че главен асистент д-р Любка Юриева 
Дечева-Икономова, дм, отговаря на всички изисквания на ЗРАСРБ и Правилника за 
развитието на академичния състав в МУ, Варна и предлагам на членовете на 
уважаемото специализирано Научно жури да препоръча на Факултетния съвет да 
избере главен асистент д-р Любка Юриева Дечева-Икономова, дм, за „Доцент” в 
професионалното направление 4.3. Биологически науки, научна специалност 
„Физиология на животните и човека”, за нуждите на Катедра „Медико-биологични 
науки“, УНС „Физиология, патофизиология, микробиология и патоанатомия“, 
Факултет „Дентална медицина“ при МУ-Варна. 

        
20. 10. 2015 г.         
София        проф. д-р Стиляна Белчева, дм 
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