
До Председателя на Научно жури, 

назначено със заповед на 

Ректора на Медицински 

университет, Варна N Р-109-

266/19.07.2016 год. 

 

СТАНОВИЩЕ 

от 

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

Ръководител на Катедра“Кардиология, пулмология и 

ендокринология“-МУ Плевен  

 

Относно:Обявен конкурс в ДВ бр. 42/ 03.06.2016 год. за 

академична длъжност „Доцент“ в област на висше образование 7. 

Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по 

научна специалност „Кардиология“ за нуждите на факултет 

„Медицина“, Катедра по вътрешни болести, УНС по кардиология и 

ревматология и Първа клиника по кардиология към МБАЛ „Св. 

Марина“ ЕАД – Варна. 

 

Със заповед на Ректора на МУ-Варна Р-109-266 от 19.07.2016 год. съм 

определена за член на научно жури на по-горе посочения конкурс. 

За горепосочения конкурс са подадени документи от един кандидат - 

д-р Мария Негринова Негрева, дм, асистент към Катедра по вътрешни 

болести, УНС по кардиология и ревматология и лекар-асистент в Първа 

клиника по кардиология, МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна. 

За конкурса д-р Мария Негринова Негрева, д.м. е представила всички 

необходими документи съгласно изискванията на Закона за развитие на 

академичния състав в Република България и Правилниците на МОН и на 

Медицински Университет – Варна за неговото прилагане. 

Декларирам, че нямам конфликт на интереси с кандидата. 

I. Научно-изследователска дейност: 

Научните интереси на д-р Негрева са основно в клиничната 

кардиология, и в частност предсърдно мъждене, което е видно от 

публикуваните статии и участията в научни форуми, а бимаркерната 

диагностика е тема на дисертационния труд 



В настоящия конкурс д-р Мария Негрева, д.м. участва с  30 

пълнотекстови статии. По-голяма част от тях (18 статии, 60%) са 

публикувани в чуждестранни списания, като в 15 от тях тя е първи автор, а в 

останалите 3 е втори автор. Списъкът на публикациите в български 

реферирани списания включва 12 заглавия (четири публикувани на 

английски език), в 8 от които д-р Негрева е първи автор, а в останалите 4 – 

втори автор. Във  високия  процент статии (77%),  д-р Негрева е първи автор.  

Шест резюмета са публикувани в престижни чуждестранни списания 

и четири в български реферирани списания. 

Д-р Мария Негрева, д.м. представя и монографичен труд на тема: 

„Цитокинен отговор. Промени при предсърдно мъждене”  

Съавтор на глава „Артериална хипертония“ в компендиум по 

Кардиология под редакцията на проф. д-р Младен Григоров, д.м.н. 

Общият импакт фактор на списанията, в които са публикувани научни 

трудове на д-р Негрева, е 22.17. Направената академична справка от 

библиотеката на МУ-Варна показва 5 цитирания на научни трудове на д-р 

Негрева в чужди бази данни и чужди автори.  

Наукометричните показатели на д-р Мария Негрева, д.м. напълно 

покриват   количествените критерии, предвидени в Правилника за развитие 

на академичния състав в Медицински университет – Варна за заемане на 

академична длъжност „Доцент“.  

Приносите на д-р Негрева са предимно в областта на биомаркерната 

диагностика и връзката й с клиничната кардиология. Болшинството от тях 

са с оригинален характер и само няколко са с потвърдителен.  

II Учебно-преподавателска дейност: 

Учебно-преподавателската си дейност д-р Мария Негрева, д.м. 

започва през 2008 год. Д-р Негрева има преподавателски стаж 8 год. 4 мес. 

и 17 дни към момента на издаването на удостоверението. Тя води 

упражнения по кардиология към факултета по медицина на МУ – Варна. 

Научен консултант на един дипломант, успешно защитил дипломна 

работа. 

III.  Диагностично - лечебна дейност: 

Д-р Негрева има специализации в чужбина и е посещавала 

национални и международни курсове за следдипломна квалификация: 

 Специализация по ехокардиография в болница „Аугсбург“, 

Германия – 2008 - 2009 г.  

 Курс по кардиология в Милано, Италия  - 2007 г.  




