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С Т А Н О В И Щ Е 

 
от 
 

доц. д-р Диaна Петкова Господинова-Вълкова, дм 
Ръководител УС по Белодробни Болести 

Първа Катедра по Вътрешни Болести 
Медицински Университет- Варна, МБАЛ „Св.Марина“ Варна 

 
Относно 

 
.  

Процедура за заемане на академична длъжност ,, Доцент “ по обявен конкурс в 

държавен вестник брой 53/12.06.2020г. и Заповед на Ректора на МУ – Варна 

№109/304/07.08.2020г.  

Съгласно протокол №1 от заседание на избраното научно жури, проведено на 

24.08.2020г. съм определена да подготвя становище.  

До конкурса след разглеждане на документите и оценка на научната продукция 

е допусната д-р Дарина Николова Митева - Михайлова, д.м.,  

Базирайки се изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за условията и реда за 
придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в МУ  
Варна,  изразявам   следното становище:  
 

Кратки биографични данни    

Д-р Дарина Митева е завършила медицина през 1990 година в МУ – Варна. 

След завършването си   работи  в различни лечебни заведения :поликлиника 

–гр. Долни Чифлик, ЕФ“Медикс“-Варна , Терапевтична клиника във 

Военно-морска болница- Варна. От   декември 2000 – 2007г   е   лекар 

пулмолог към II – ра Белодробна клиника на УМБАЛ ,, Света Марина“ Варна, от 

месец октомври 2011 г. е асистент по белодробни болести. От юни 2017 година 

до момента е главен асистент в УС по белодробни болести и алергология към 

Първа катедра по вътрешни болести. През 2015 г.се зачислва като докторант 

на свободна докторантура. Защитава дисертация на тема ,,Роля на 

коморбидните заболявания  и някои биохимични маркери в определяне 

тежестта и прогнозата на пневмония придобита в обществото “. През 2020 

година  издадва монография, „Пневмонии. Актуални аспекти на диагностиката, 

лечението и превенцията“. Има едно участие в научно – изследователски 

проект финансирано по Фонд ,, Наука“ на МУ Варна. Член   на Българското 

дружество по белодробни болести, Европейското респираторно общество и 

Асоциация ,, Сърце – бял дроб “. Владее  немски,   английски  и руски  езици.  

 

Научно –изследователска дейност 

 Д-р Дарина Митева се представя в конкурса с 36 научни труда. след 

придобиване на ОНС ,, Доктор “  и АД ,, Главен асистент “ e публикувала 3 
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статии в реферирани и индексирани издания (SCOPUS/ WOS), като една от 

статиите е под печат. Към тази се  добавят и пет резюмета от постери 

представени на годишните конгреси на Европейското респираторно общество и 

публикувани в Европейския респираторен журнал. Д-р Митева е публикувала 18 

статии в нереферирани с научно рецензиране издания, самостоятелен автор е 

в издадената монография и в четири от публикуваните статии. 

Основно направление в научните и интереси са белодробните инфекции и 

в частност пневмониите. В основно ретроспективни проучвания тя прави 

анализ на ролята на придружаващите заболявания за протичането  и изхода на 

пневмонията придобита в обществото (ППО), рискът от тях в хода на  

заболяването, развитието на усложнения и смърт, което е принос по темата и 

обогатява данните за България. В няколко свои разработки кандидатката 

оценява значението на биомаркерите, показващи тежестта и прогнозата на 

ППО. Публикувани са данни за CRP, прокалцитонин  и проадреномедулина. 

Данните за последния маркер са едни от първите в България. Кандидатката 

проучва  и честотата на повишението на Д – димер в хода на пневмониите, 

прави  преглед на скалите за тежест, лечението, анализира    смъртността при 

вътреболничните пневмонии. Друг акцент в работата и са  рисковите фактори 

за развитие на антибактериална резистентност. Данните от своите проучвания 

д-р Митева   обобщава в издадената от нея монография, където подробно са 

представени съвременните разбирания за диагнозата, протичането, 

усложненията и лечението на пневмониите.  

Второ направление в научните разработки на кандидатката са  

бронхообструктивните заболявания. Изследванията обхващат анализи 

върху патогенната микрофлора в храчки  на пациенти с ХОББ, ролята на 

съпътстващите бронхиектазии и емфизем , оценката на симптомите при тези 

пациенти. Проследен е ефектът от 6 месечно  лечение с азитромицин при 

пациенти с ХОББ с чести екзацербации,  както и значението на  на CRP.  

В няколко обзорни публикации д-р Митева разглежда съвременните препоръки 

за диагностика и лечение на бронхиалната астма в  изданията на GINA. С 

образователна насоченост са   обзорните статии за белодробна 

тромбоемболия и идиопатична белодробна фиброза.  

Д-р Митева е   участвала  в 12 научни конгреси, конференции и симпозиуми в 

България и 6 в чужбина. 

 

Оценка  на тежестта на научните публикации на д-р Митева: 

А.Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен  

,, Доктор “ - 50 т. 

В.Издадена монография - 100 т. 

Г. Статии публикувани в реферирани научни издания и такива в нереферирани 

списания с научно рецензиране -  424 т. 

Д. Цитирания в реферирани научни издания и в нереферирани списания с 

научно рецензиране –80 т. 

Общ сбор 654 т. 

 

 

Учебна натовареност 
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Д-р Митева е главен асистент в УНС по белодробни болести и алергология към 

Първа катедра по Вътрешни болести  на Факултета по медицина в МУ Варна. 

Средната и учебна натовареност за последните пет учебни години е 238.8 

учебни часове годишно, при  норматив в МУ – Варна 220 часа. 

Предвид гореизложеното е  видно, че  д-р  Дарина Митева е   клиницист с 

дългогодишна практика и опит, преподавател и учен. Покрива минималните 

изисквания за присъждане на академичната длъжност ,, Доцент “.  

 

Предлагам на членовете на научното жури да гласуват положително за 

присъждането на   академичната длъжност ,, Доцент “  на  д-р Дарина Митева.   

 

 

 

20.10.2020г.                                                     Доц. д-р Диана Петкова, д.м. 

 


