
Становище 

от Доц. Д-р Димитър Стефанов Карастатев, д.м. – член на Научно жури,  

съгласно заповед № Р-109-28, гр. Варна, 17.02.2016г. 

на Ректора на Медицински университет – гр. Варна 

относно участието на Доц. д-р Димитричка Близнакова, д.м. 

от УНС по Инфекциозни болести, Детски болести и Епидемиолигия,  

Катедра Клинични медицински науки, Факултет „Дентална медицина” 

При МУ – Варна 

за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „Професор” по 

професионално направление: 7.1. Медицина, специалност Педиатрия за 

Факултет Дентална медицина,  Медицински университет „Проф. д-р П. 

Стоянов”– гр. Варна 

Конкурсът за „Професор” е обявен в Държавен вестник, бр.88/ 13.11.15г. 

Биографични данни. 

Доц. д-р Димитричка Дучева Близнакова е родена на 26.05.1954г. в 

град Добрич, където завършва средно образование. През 1978г. завършва 

Висш медицински институт  - Варна. През 1980г. е избрана за асистент по 

педиатрия към катедра Педиатрия на Висш медицински университет -  

Варна. От 1987 – 1990г. е старши асистент, от 1991г. е повишена в главен 

асистент. През 1991г. защитава дисертационен труд на тема  „Ехографска 

диагностика на отделителната система в норма и патология” и придобива 

научна и образователна степен „Доктор”. През 2004г. след конкурс получава 

научно звание „Доцент” по педиатрия. През 2008г. придобива сертификат за 

специалист в областта на детската абдоминална ехография, през 2009г. 

придобива специалност „Детска нефрология”. От 2008г. е ръководител УНС 

„Инфекциозни болести, Детски болести и епидемиология” и член на 

Факултетен съвет към ФДМ, член на етична комисия към УМБАЛ „Света 

Марина”, член на ЛКК УМБАЛ „Света Марина” . От 2015 г. е член на 

Контролен съвет на МУ – Варна и член на Управителния съвет на лекарски 

съюз – клон Варна. 

Доц. д-р Д. Близнакова участва в конкурса с общо 172 научни труда. От тях 

106 са включени в процедурата за присъждане на „Професор”, разпределени 



по видове, както следва: Хабилитационен труд – 1, Учебник – 1, 

Монографии /самостоятелно/ - 1, Монографии в авторски колектив – 2, 

Публикации в периодични списания – 53, от които 3 в чужбина, Публикации 

в резюме в сборници у нас – 24, участия в научни форуми – 17, от които 5 в 

чужбина. 

 Представените публикации са в реномирани научни списания. 

 Хабилитационният труд на доц. Близнакова е посветен на 

диагностичните възможности на ултразвуковата ехография в детската 

възраст и изхожда от дългогодишния опит и научните дирения на автора. 

Тук трябва да се отбележи, че още през 1995г. тя издаде ръководство за 

ултразвукова диагностика в детската възраст. Изведените в хабилитационния 

труд диагностични алгоритми и представените клинични случаи обогатяват 

това ръководство и го правят настолно помагало за педиатри, нефролози и 

общопрактикуващи лекари.  

Дългогодишната работа в областта на детската нефрология, както и 

големият брой научни разработки в различни области на педиатрията са 

систематизирани в монографичния труд на доц. Близнакова „За детската 

нефрология - практично”. Достойнство на монографията е начинът, по който 

е структурирана, историческият обзор, в който е обобщен и българският 

опит, стилът, с който е представена семиотиката на бъбречните заболявания. 

Извеждането на диагностични алгоритми и анализът на редица интересни 

клинични случаи биха подпомогнали клиничното мислене при леглото на 

пациентите. 

В същия стил, и насочен към клиничната подготовка на студентите по 

дентална медицина, е и учебникът по педиатрия за стоматолози с автор Доц. 

Близнакова. Синтетично и лесно за усвояване е представена връзката между 

денталния апарат и заболяванията на отделителната система в детската 

възраст.  

В представените публикации в периодични списания, резюмета от 

научни форуми у нас и в чужбина, проличава голямата научна активност на 

доц. Близнакова, научните интереси в различни раздели на педиатрията и 

търсенето на връзки между заболяванията на отделителната система в детска 

възраст и клиничното протичане на заболявания на гастроинтестиналния 

тракт, системни заболявания на съединителната тъкан, ювенилната 

хипертония, вродени сърдечни малформации. Много добро впечатление 



прави анализът на връзките между възпалителни заболявания в устната 

кухина и възпалителните заболявания на отделителната система.  

Импакт факторът на представените научни трудове е 15,72. 

Цитиранията са 33 в български списания. 

Доц. д-р Д. Близнакова  е преподавател в Медицински университет – 

Варна от 1980г. Тя преподава на студенти медици, стоматолози, 

рехабилитатори, общопрактикуващи лекари. След основаването на Факултет 

„Дентална медицина” при МУ – Варна е ръководител на УНС по 

инфекциозни болести, Детски болести и Епидемиология, Катедра клинични 

медицински науки. Чете самостоятелно курс по обща педиатрия на студенти 

от специалността дентална медицина. В катедра Педиатрия отговаря за 

обучението на стажант лекарите. Води курсове по нефрология, ултразвуково 

изследване на отделителна система. Участва в основния курс по Педиатрия. 

Основните приноси на доц. Близнакова са в областта на детската 

нефрология и ултразвуковото изследване на отделителната система, с които 

съм напълно съгласен. 

Доц. Близнакова е отлично подготвен клиницист, специалист по детска 

нефрология, изключително подготвен преподавател и опитен изследовател в 

областта на ултразвуковото изследване на отделителната система. Израз на 

всичко това са представените в конкурса монография, учебни помагала, 

учебник по педиатрия за стоматолози и интересни научни разработки.  

Научната продукция и преподавателска дейност на доц. д-р Близнакова 

отговаря на всички критерии и изисквания за придобиване на академичното 

звание „Професор” съгласно Правилника за развитие на Академичния състав 

на МУ ”Проф. П. Стоянов” - Варна. 

С пълна убеденост препоръчвам на членовете на почитаемото научно 

жури да присъдят на доц. д-р Д. Близнакова академичната длъжност 

„Професор” по професионално направление:7.1.1. Медицина, специалност 

Педиатрия, за Факултет Дентална медицина, МУ – Варна. 

 

19.02.2016      Изготвил становище: 

    Доц. Д-р Димитър Стефанов Карастатев, дм   


