
РЕЦЕНЗИЯ 
 

От проф. д-р Снежанка Томова  Тишева – Господинова, дмн, FESC 

Ръководител Катедра „Кардиология, пулмология и ендокринология „ 

при МФ на МУ Плевен 

Член на научно жури, назначен със заповед   

на Ректора на МУ-Варна 

 

Относно: Конкурс за академична длъжност доцент в област на висшето 

образование 7. Здравеопазване и спорт, проф. направление 7.1  Медицина и научна 

специалност  „Кардиология“, обявен в ДВ 43/31.05.2019  за нуждите на   Катедра „ 

Пропедевтика на вътрешните болести”, Факултет „Медицина“-МУ-Варна  на база 

Клиника по вътрешни болести към УМБАЛ „Света Марина”  

Конкурсът се провежда при спазване на изискванията на ЗРАСРБ, 

ППЗРАСРБ и Правилник за условията и реда за придобиване на научните степени и 

заемане на академичните длъжности в МУ –Варна. 

Документи за участие в конкурса е подала д-р Мария Стоянова Димова-Милева, 

дм, Катедра „ Пропедевтика на вътрешните болести”, Факултет „Медицина“-

МУ-Варна, която  е единственият претендент в настоящия конкурс. 

Не съм намерила нарушения в досегашния ход на конкурса. Заявявам, че нямам 

общи научни трудове с претендента и участието ми в настоящото научно жури не 

поражда конфликт на интереси. Не съм установила данни за плагиатство и 

недостоверност в предоставените материали. 

 

Данни от професионалната биография: 

Д-р Мария Димова  завършва медицина през 2001г. в МУ-Варна  с отличен успех. 

Започва професионалното си развитие като лекар-ординатор във ВО - Силистра. От 

2004г. е лекар в   „Катедра по пропедевтика на вътрешните болести ”  и последователно 

с оформянето си на специалист по вътрешни болести и кардиология е израствала в 

позициите асистент и главен асистент.  От 2015 г. е редовен докторант  по специалността 

кардиология и защитава успешно дисертационен труд на тема ”Проспективно 

проследяване на сърдечно-съдовия статус и сърдечно съдовата патология при пациенти  

с таласемия минор“- 2017г. . 

 

Научни приноси: 

Научната дейност на д-р  Мария Димова  я характеризира като клиницист, фокусиран 

върху специфичната сърдечна патология при други вътрешни болести, като анемия, 

патология на щитовидната жлеза и др.   Инструменталната диагностика също обект на 

вниманието на д-р Димова.  Изследванията на колегата се отнасят до редица проблеми 

на сърдечносъдовите заболявания,  които бих обобщила в няколко направления: 



 

 
 

Наукометрични данни: 

Д-р Мария Димова - Милева представя списък на следните  отпечатани   научни 

публикации:  

1. Дисертация: 1 

2. Публикации: 30 

 

1. Дисертационен труд за ДМ – ”Проспективно проследяване на сърдечно-съдовия 

статус и сърдечно съдовата патология при пациенти  с таласемия минор“2017г 

(№1 , автореферат) 

2. Реални публикации          24бр (30) 

2.1. на български език           21бр  

2.2. на английски език           3бр(9) 

2.4. участие в монография                                                      1бр 

2.5 самостоятелна монография                                                        1бр 

1.  Самостоятелен или първи автор                    7 бр 

2.  Втори и последващ автор          17бр (23) 

 3.Отпечатани научни  

съобщения от конгреси и симпозиуми   26 бр 

3.1. в България              20бр 

3.2. в чужбина              6 бр 

 



В справката на научните публикации на английски са включени резюмета на 

постерите на Конгресите по СН. Според ПРАС на МУ- Варна те имат научна тежест , ето 

защо ги включвам условно в броя, без да ги приемам за  пълнотекстови публикации. 

Не приемам за научен труд публикацията свързана с ролята на българския фолклор 

за укрепване на приятелството на младите хора.    

Съгласно представената цитатна справка от Библиотеката на МУ  Варна в базите 

данни са документирани 10 такива – в български публикации. 

Учебно-преподавателската дейност на  д-р Милева   включва работа със студенти 

по медицина в катедра „Пропедевтика на вътрешните болести“.   Д-р Мария Димова   е 

проподавател натрупал опит и преминал цялото развитие   от асистент до гл. асистент. 

Учебната натовареност през 2014/2019 година  възлиза на   164-180ч.ч. годишно.  Лекият 

дефицит в учебната натовареност го отдавам на фокуса върху докторантурата в тези 

години. 

Учебната натовареност на д-р Димова за преподавателския  ù стаж е 

задоволителна и позволява натрупването на педагогически опит, който е много 

важен за развитието ѝ като академичен преподавател. 

 

 Експертна и лечебно-диагностична дейност: 

Доц. Д-р Мария Димова  е работила  и провеждала  своето обучение във водеща 

университетска болница в България. Правоспособен   кардиолог и  специалист по 

вътрешни болести , сертифициран специалист в областта на УЗД на вътрешните органи.  

Горните данни са доказателство за доброто ниво на професионална 

компетентност, които има  д-р Димова. 

 

Заключение: 

Д-р Мария  Стоянова Димова - Милева е университетски преподавател, 

изследовател, който има опит както в  някои аспекти в кардиологията, така и в 

други области на вътрешните болести, което е присъщо за академични 

преподаватели в областта на пропедевтиката на вътрешните болести. 

Научната активност и системността на публикациите  я характеризират като 

задълбочен  и сериозен изследовател в областта на тесен спектър в многоликото 

поле на кардиологията. Смятам ,че трябва да вложи старание в по-нататъшното 

си развитие да се изгради като преподавател с разностранни кардиологични 

познания, каквато е традицията в тази катедра. 

Представените материали доказват, че са постигнати минималните 

изисквания  по ПРАС на МУ- Варна  и ЗРАСРБ,.  

Всичко това ми дава основание, отчитайки професионалното развитие, 

научните изяви   от страна на кандидата, да препоръчам на почитаемото жури   

да  избере   д-р Мария Стоянова Димова- Милева за доцент  по кардиология  за 

нуждите   на  Катедрата  по пропедевтика на вътрешните болести  - МФ на МУ-

Варна  на база   УМБАЛ „Света Марина “. 

 

21 септември 2019                                                           Проф.д-р Снежанка Томова Тишева 

 гр.Плевен                                                                                       Господинова, дмн 




