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от проф. д-р Ирен Белчева, дм, дмн 

Институт по Невробиология-БАН 

 
Относно: обявения конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на 
висшето образование 4. Природни науки, информатика и математика, професионало 
направление. 4.3. Биологически науки, научна спeциалност - биохимия за нуждите на 
Катедра “Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика”, Факултет “Фармация”, 
Медицински университет “Проф. д-р П. Стоянов“ - Варна, обявен в ДВ брой 
52/10.07.2015г. 
 
Със заповед на Ректора на МУ-Варна, № Р-109-273/25.09.2015 г. съм определена за член на 
научно жури по процедура за придобиване на академичната длъжност “доцент“. С решение 
на Научното жури (протокол №1/15.09.2015 г.) съм определена за становище по конкурса 
за академичната длъжност “доцент” към Катедра “Биохимия, молекулна медицина и 
нутригеномика”, Факултет “Фармация”, МУ – Варна. 
 
Единствен кандидат в обявения конкурс за доцент по биохимия е д-р Милка Аспарухова 
Нашар, главен асистент в Катедра по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика, 
Факултет “Фармация”, МУ - Варна. 
 
При изготвяне на настоящото становище са спазвани изискванията на ЗРАСРБ и 
Правилника за неговото приложение, а също и на Правилника за развитието на 
академичния състав в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна.  
 
Участничката в конкурса отговаря на изискванията, задължителни за присъждане на 
академичната длъжност ”Доцент”: придобита образователна и научна степен ”Доктор”, 
заемана в предходните години академична длъжност ”Асистент”, „главен асистент“, 
необходим обем на преподавателска работа, научно-изследователска и публикационна 
дейност.  
 
Професионално развитие 

Д-р Милка Нашар е завършила магистратура по молекулярна биология в Биологически 
факултет при СУ „Климент Охридски” през 2002 г. След завършване на Университета тя 
постъпва на работа като спесиалист биолог в Институт по Невробиология, БАН. 

Развитието й преминава последователно през всички длъжности: научен сътрудник II 
ст. (2008 – 2010 г.) и научен сътрудник I степен/главен асистент от 2010 г. През 2010 г. тя 
постъпва на работа в Катедра Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика, МУ-Варна, 
като последователно е избирана за асистент и главен асистент (2010 г.). През 2007 г., 
защитава докторска дисертация и придобива научната и образователна степен „доктор“. 

Трудовият стаж на д-р Милка Нашар по специалността е 10 години и 10 месеца., а 
преподавателският й стаж е близо 6 години. 
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Д-р Милка Нашар има отлична езикова подготовка - владее отлично, писмено и 
говоримо английски и руски език. 

 
Представените от д-р М. Нашар материали за участие в конкурса ясно очертават основни 

направления в нейната дейност: 
 
1. Учебно-преподавателска дейност 
2. Научно-изследователска дейност 
3. Научно-организационна дейност 

 
1. УЧЕБНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

От 2010 г. и досега д-р М. Нашар води практически и семинарни занятия упражнения на 
студенти от Факултета по медицина, Факултета по дентална медицина, Факултета по 
фармация и Медицински колеж. Освен това тя води упражненията по биохимия и на 
английски език. Учебната й натовареност през последните 5 академични години (2010-
2015 г.) е средно 458 часа годишно. 

Преподавателската работа на д-р М. Нашар е свързана и с участието й в написването на 
2 учебни помагала по биохимия за студенти по медицина, като едното е издадено на 
английски език. Важно достойнство на този труд е научната прецизност и същевременно 
достъпният език, който несъмнено улеснява възприемането на материята от студентите. 

Трябва също да се изтъкне, че д-р Нашар е научен ръководител на докторант за 
присъждане на ОНС “Доктор” по научна специалност „Биохимия“, отчислен с право на 
защита. 

Тези данни сочат, че тя не само покрива, но и значително надхвърля критериите за 
доцент, поради което си позволявам да дам висока оценка на учебно-преподавателската 
активност на д-р М. Нашар. 

 
2. НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

За участието си в обявения конкурс за доцент по биохимия д-р М. Нашар е представила 
25 публикувани у нас и в чужбина научни публикации, като на 5 от тях е водещ автор, а в 11 
е втори автор. Освен това, е представила и 29 участия в научни форуми (7 от тях са 
публикувани резюмета в списания с импакт фактор) и 1 монография.  

Публикациите, представени за участие в конкурса, чиито автор или съавтор е Нашар са 
цитирани досега общо 16 пъти. Цитирани са общо 7 заглавия, извън тези, включени в 
дисертационния й труд. 

Използваните от д-р Нашар методични подходи са адекватни за провеждане на нейните 
експериментални разработки, резултатите от които са отразени в представените публикации. 
Направени са редица значими научни приноси с приоритетен характер.  

Съществена част от научно-изследователската дейност на д-р Нашар е свързана с 
изясняване (in vivo и in vitro) биологичната активност на български лечебни растения от 
народната медицина и традиционното хранене 

Сериозно място заемат и проучвания, включващи нова информация със задълбочен 
анализ, относно идентифицирането на биологично-активни вещества като кандидати за 
нови лекарства Получените данни са приоритетни и изключително важни както за 
фундаменталните ни познания, така и за лечебната медицинска практика. 
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Приемам представените от д-р Нашар научни приноси, така както са представени и 
групирани в 3 основни раздела.  

Научните интереси, резултатите и приносите на д-р Милка Нашар са изцяло в 
областта на биохимията, като напълно отговарят на профила на обявения конкурс. 

 
3. НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

Освен непосредствено включване в научно-изследователската работа, д-р Нашар 
активно участва в организирането й. Непосредствено е участвала в написването, планирането и 
експерименталната работа на проект, финансиран по 7 РП на ЕС (2012 – 2016 г.), както и на 2 
проекта, финансирани от Фонд „Наука“ при МУ-Варна (2012 – 2013 г; 2015 – 2015 г.). 

Д-р М. Нашар е член на Съюза на учените, Варна, Съюза на учените в България, 
секция “Биохимия, биофизика и молекулярна биология” (член на FEBS), Европейската 
организация по нутригеномика (NuGO) и Асоциацията на биохимичните катедри в 
България (АБКБ). 
 
Лични впечатления 

Познавам д-р М. Нашар от 2004 г., когато постъпва на работа като специалист – биолог 
в Институт по невробиология, БАН. Личните ми впечатления от д-р Нашар, като много 
добър и прецизен експериментатор, умеещ критично и задълбочено да интерпретира 
получените данни, способността й за екипна работа, са отлични. Д-р Нашар е ерудиран 
учен, който споделя опита и знанията си с младите колеги.  

  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение искам още веднъж да подчертая, че д-р Милка Нашар е изграден, опитен 
и ерудиран преподавател по биохимия. Въз основа на общата преценка на качествата и 
достиженията на участничката в конкурса, нейната преподавателска дейност, профила на 
научните й изследвания и показателите за научната й активност, считам, че гл. ас. д-р 
Милка Аспарухова Нашар отговаря на всички изисквания на ЗРАСРБ и Правилника за 
прилагането му, Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и 
заемане на академични длъжности в МУ-Варна и Качествени критерии за развитие на 
академичния състав на МУ- Варна за заемане на академичната длъжност ”Доцент”.  

 
Въз основа на това давам положителна оценка и с убеденост предлагам на уважаемите 

членове на специализираното Научното жури да препоръча на Факултетния съвет на 
Факултет по Фармация, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна, 
да избере главен асистент д-р Милка Аспарухова Нашар за „ДОЦЕНТ” по научна 
спeциалност биохимия, в професионалното направление 4. Природни науки, информатика 
и математика, професионало направление. 4.3. Биологически науки, за нуждите на Катедра 
“Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика”, Факултет “Фармация”, Медицински 
университет “Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна. 

 
16. 10. 2015 г.     Член на журито: 
 София        

/проф. д-р И. Белчева, дм, дмн/ 

3 
 


