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Относно  конкурс за заемане на академичната длъжност „професор”  по професионално 

направление 7.1. Медицина, научна специалност „Фармакология вкл. Фармакокинетика 

и химиотерапия“ за нуждите на Катедра „Фармакология, токсикология и 

фармакотерапия“ на Факултет „Фармация“ при Медицински университет „Проф. д-р 

Параскев Стоянов“ – Варна. 

 

Конкурсът е обявен в „Държавен вестник“ бр. 36/27.04.2018 г.. 

Единствен кандидат в конкурса е доц. д-р Мариета Петрова Георгиева. 

Представен е пълен комплект от документи и рецензирането на материалите се 

основава на изискванията на Правилника на МУ – Варна за приложение на  ЗРАСРБ и 

критериите за заемане на академични длъжности и придобиване на научни степени. 

Документите са придружени с доказателствен материал и са подготвени прецизно. 

Нямам съвместни публикации с кандидата. 

 

Биографични данни. Доц. д-р Мариета Георгиева завършва хуманна медицина в 

Медицински университет – Варна (1984), след което работи като лекар в Районна 

болница – Поморие, ординатор в Работническа болница в Провадия; в Ученическа 

поликлиника във Варна; Санаторно курортен комплекс – Варна. От 1990 до 1994 г. 

работи като токсиколог (ординатор, асистент и старши асистент) във Военно-морска 

болница – Варна. През 1995 постъпва като асистент по фармакология в МУ – Варна. 

От 2010 г. е доцент по фармакология, а от  2011 г. е ръководител на Учебно-научен 

сектор по фармакология и токсикология към Катедра „Предклинични и клинични 

науки“ при Факултет „Фармация“ към МУ – Варна. В периода 2015 г. - февруари 2018 

г. е ръководител на Катедра „Фармакология, токсикология и фармакотерапия“ към 

същия факултет.  



Доц. Георгиева има признати три специалности - по клинична токсикология, по 

фармакология и по клинична фармакология, както е и магистър по здравен 

мениджмънт.  

През 2009 г. придобива ОНС „Доктор“ по токсикология с дисертационен труд на 

тема „Токсикологично и клинико-фармакологично проучване на български 

нисколактозен млечнокисел пробиотик „Biostim LBS“. Продължение на тези 

разработки е монографичния / хабилитационен труд: „Пробиотиците – лекарство и 

храна“ (2018 г.).  

Владее писмено и говоримо френски, английски и руски език.  

Професионалният път на доц. Георгиева демонстрира нейното израстване като 

специалист със солидна теоретична и експериментална подготовка и уменията на 

ръководител с добри организационни качества.   

 

Научно-изследователска дейност. 

В конкурса за професор доц. Георгиева участва с 29 реални публикации, които 

не повтарят предходната хабилитация и работите свързани с дисертационния труд. 

Представен е и оригинален монографичен труд -  „Пробиотиците – лекарство и 

храна“ обобщаващ и анализиращ  научната информация и собствени оргинални 

резултати. В 2 от статиите доц. Георгиева е самостоятелен автор, а в 8 от тях тя е първи 

автор.   

Приложената от кандидата справка удостоверява 27 цитирания в наши и  

чуждестранни източници. 

Доц. М. Георгиева представя в настоящия конкурс 33  участия в научни форуми в 

страната и чужбина (6 в чужбина и 27 у нас). Публикувани са резюмета от 

международни участия в списания с IF. Общият IF е 16,042, а след доцентурата - 

11,844.  

След хабилитирането си доц. Георгиева участва в редица научно-

изследователски проекта, като и ръководи екипи, което е израз както на нейната 

професионална подготовка, така и на умението ѝ да ръководи.   

Научните интереси и приноси на доц. Георгиева са свързани с проучване на 

биологичните и клинични ефекти на пробиотици, на натуралния монотерпен митренал 

при експериментален модел на алцхаймер, като потенциално седативно и 



анксиолитично средство. Редица нейни разработки са свързани с теоретични и 

практични аспекти на клиничната фармакология и токсикология. 

Израз на добрата научна, методична и преподавателска подготовка на доц. 

Георгиева е ръководството на трима докторанта, единият от които вече успешно е 

защитил.   

Експертната дейност на доц. Георгиева е свързана с работата ù в работни комисии 

по оценка на здравните технологии към Националния център по обществено здраве и 

анализи. 

От 2014 г. е член на редакционната колегия на сп. Scripta Scientifica Pharmaceutica 

(издание на МУ – Варна). Член на Научния съвет и на Програмния съвет на Факултет 

„Фармация“ при МУ – Варна. 

     Член е на Комисията за провеждане на конкурси за прием на редовни докторанти в 

МУ – Варна 

 

Учебно-преподавателска дейност.  

 Доц. Георгиева е утвърден преподавател, активно участвал в изграждането на 

катедрата към Факултета по фармация. Провежда пълни лекционни курсове по 

фармакология и курс по токсикология за студенти по фармация; Пълен лекционен 

курс по фармакотерапия за студенти по фармация; Пълен лекционен курс по 

фармакология, за помощник фармацевти, медицински лаборанти и рентгенови 

лаборанти; Пълен лекционен курс по токсикология за помощник-фармацевти. 

      Участва в лекционен курс по фармакология за студенти по медицина  

      Организатор и преподавател  по свободно избираемите дисциплини - „Наркомании” 

и „Дермато-фармакология и козметология” за студенти по фармация 

През учебната 2012/2013 г. е водила лекции по фармакология на англоезични  

студенти по хуманна и дентална медицина. 

  Редактор, автор и съавтор е на 8 учебни помагала по фармакология и токсикология, 

съавтор на учебници по морска медицина и на един он лайн справочник. 

  Участва в провеждането на семестриалния и държавния изпит по фармакология за 

студенти по фармация. 

  Член е на Държавната изпитна комисия за присъждане на специал-ностите 

„Токсикология“, „Фармакология“, „Клинична фармакология и терапия“ и „Клинична 

фармация“ 
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