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От проф. д-р Огнян Борисов Георгиев, дм, Катедра пропедевтика на Вътрешни болести, 

УМБАЛ”Александровска” ЕАД, Медицински факултет при Медицински университет -  
София, член на научно жури по конкурс за академична длъжност "професор” в област 
7.”здравсопазванс и спорт”, направление 7.1 „медицина”, научна специалност "Белодробни 
болести” за нуждите на катедра „Медицинска химия и биохимия”, МФ, ТрУ -  Стара 
Загора, обнародван в „Държавен вестник”, бр. 86/15.10.2021 г.

Научното жури по конкурса е назначено със заповед №3228/13.12.2021г. на Ректора иа 
Тракийски университет.

Становището е изготвено в съответствие със Закона и Правилника за развитие на 
академичния състав в Република България и с Правилника за развитие на академичния 
състав в Тракийския университет (ТрУ).

За горепосочения конкурс са подадени документи от един кандидат -  доц. Дими Митев 
Димов, дм, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

I. Кратки биографични данни на кандидата

Доц. д- р Димо Митев Димов завършва виеше образование „медицина” във Висш 
медицински институт-Стара Загора през 1991 година. В периода 1991г.-1992г. работи 
като лекар във Военна болница. Стара Загора. От 1992 г. до 1997 г.е асистент към Катедра 
по Вътрешни болести, ВМИ- Стара Загора. За периода 1997г.-2003г. е старши асистент, а 
от 2003г. до 2015 г. - главен асистент, Катедра по Вътрешни болести. Медицински 
факултет, Тракийски университет. От 2013 г. е с придобита ОНС „доктор” по научна 
специалност „Белодробни болести”, след успешно защитена дисертация на тема 
„Проучване ролята на генетични фактори и развитието на ХОББ и астма”. От 201 бг.до 
2020г, е доцент по пулмология към „Първа катедра вътрешни болести и обща медицина”, 
Тракийски университет -  Стара Загора. От 2020г. е доцент към катедра”Медицинска 
химия и биохимия”.

През 1996 година придобива специалност по вътрешни болести, а 1999г. -  
специалност по пневмология и фтизиатрия. Владее писмено и говоримо английски и руски 
езици.

И. Научно-изследователска дейност

/. Публикации
Доц. д-р Димо Димов представя за участие в конкурса общо 67 научни публикации: 

12 в реферирани списания с импакт фактор; 4 в чуждестранни списаиия/сборницм ог 
конференции, реферирани в Web of Science без импакт фактор; 6 в реферирани списания 
в Scopus с SJR; 1 в чуждестранно международно списание, реферирано във вторични бази 
данни; 10 в българско научно списанието, реферирано в Web of Science без ИФ; 32 в 
български списания/сборници от конференции, реферирани във вторични вази данни; 1 
глава от монография в чужбина и 1 глава от учебник по пулмология.
От общия брой статии 28 са след придобиване на ОНС „Доцент”. От тях както следва:

> 9 в реферирани списания с импакт фактор
>  3 в реферирани списания в Scopus с SJR
> Зв български научни списания (TJS), реферирано в Web ofScience без ИФ
> I в чуждестранен сборник от конферепцищ, рефери рап в Web of Science без импакт 

фактор
> 10в български списания/сборници от конференции, реферирани във вторични вази 

данни
> 1 глава от монография в чужбина



> 1 глава от учебник по пулмология 
Импакт фактор от публикации, включени в процедурата: 15.905

2  Цитирания
От справка на Централна библиотека-ТрУ, доц. д-р Д. Димов има общ брой цитирания 
162, от които 128 цитирания са в рефериранм и индексирани в световноизвестни бази 
данни (Web of Science Scorns), 15 - в монографии и колективни томове с научно 
рецензиране и диссертации и 19 цитирания в нереферирани списания с научно 
рецензиране.

3. Участия в научни форуми
Доц. д-р Д. Димов представя общо 93 участия в конгреси и конференции, като част 

ог резюметата са публикувани в суплементи на списания с импакт фактор или са получили 
награди. От участията 54 участия са в Международни форуми в чужбина и 39 в 
международни, национални или локални форуми в България.

След придобиване на на ОНС „Доцент” участията в научните форуми са 30: 24 в 
Международни форуми в чужбина и 6 в международни, национални или локални форуми в 
България.

Импакт фактор отабстракти па научни форуми: 138.686
4. Участие в научно-изследователски проекти

Доц. д-р Д. Димов има участие в 6 научни проекта финансирани от МФ, ТрУ. като член на 
научния екип. Освен това е бил ръководител иа 1 Инфраструктурен проект към ТрУ -  
ОУП 3/2017 и на 2 научно-изследователски проекта към МФ, ТрУ -  4/2018 и 6/2021

Ш. Учебно-преподавателска дейност

Доц. Д. Димов има общ преподавателски стаж от 29 години. Той е ръководител на 10 
специализанта по пневмология и фтизиатрия. Научен ръководител е на един докторант на 
самостоятелна подготовка по докторска програма „Професионални болести“ - Д-р Яница 
Желязкова, МФ, ТрУ, Тема: „Прочване ролята на някои адипокини и възпалителни 
маркери като биомаркери при ХОББ”. Научен консултанте на редовен докторант по 
Биохимия-д-р Таня Тачева Тачева, зачислен в секция Биохимия на МФ, ТрУ, Тема: 
Генетични и клетъчни фактори при ХОББ и Бронхиална астма епепилно внимание върху 
ролята на протеази и антипротеази” .

Доц. Д. Димов е член на Държавни изпитни комисии за провеждане иа изпит за 
придобиване на специалност „Пневмология и фтизиатрия ” в системата на 
здравеопазването; член на Изпитни комисии в провеждане иа изпит за зачисляване за 
специалност „ Пневмология и фтизиатрия” в системата на здравеопазването, а до 201 Хг. и 
член на комисии към УМБАЛ.

Доц. Димов преподава „Вътрешни болести и терапия” иа студенти по специалност 
медицина — 5 курс на български и английски език, както и „Вътрешни болести” на 
студенти от 1,2 и 3 курс -  специалност „Лекарски асистент”.

Доц. Д. Димов е участвал в изготвянето на становища и рецензии във връзка с 
конкурси за придобиване на ОНС”Доктор” и заемане па академична длъжност главен 
асистент, доцент или професор. Рецензенте на статии и научни проекти.



IV. Професионална квалификации и диагносгично-лечебиа дейност

Доц. д-р Д. Димов притежава специалност по „Вътрешни болести” п по 
„Пневмология и фтизиатрия”. До 2018г. е бил републикански консултант по пулмология за 
Югоизточна България.

Доц. Димов е взел участие в мобилност на преподаватели по Erasum+ в Institute 
Politecnico de Portalegre, Portalegre, Portugal.

V. Членство в творчески и професионални организации

Доц. Димов е член на БЛС, Българското дружество по белодробни болести; European
Respiratory Society, EAACI (European Academy of Allergy and Clinical Immunology) и СУБ- 
Стара Загора.

Доц. Димо Димов е заместник-представител за България в Управителния съвет на 
COST Action ВМ1201 „Developmental Origins of Chronic Lung Disease,, и представител за 
България в Управителния съвет на COST Action СА 15129 на тема “Diagnosis, Monitoring 
and Prevention of Exposure-Related Noncommunicable Diseases (DiMoPEx).

VI. Съответствие c минималните национални изисквания

От представената таблица съобразно ППЗРАСРБ, изпълнението на минималните 
национални изисквания по групи показатели е както следва:

- Група А - изпълнена - 50 точки;
- Група Б не е необходима за АД „професор";
- Група В - изпълнена: при минимални изисквания от 100 точки има 131.3т.;
- Група Г - изпълнена: задължителен минимум от 200 точки има 236.4т.
- Група Д - изпълнена: необходим минимум от 100 точки има 2165т.
- Група Е -  изпълнена: минимални изисквания 100 точки има 150т.

Общ брой - 2682.7т.

Заключение: От представените материали на кандидата установих, чс покрива 
минималните изисквания определени от Закона за развитие на академичния състав (3 Р А С ) 
и Правилника за развитие на академичния състав в Тракийския университет. След 
внимателния преглед на предоставените материали от кандидата, давам положителна 
оценка на доц. д-р Димо Митев Димов, дм. Препоръчвам на Научното жури да бъде 
представен за избор за заемане на академичната длъжност „Професор” от Факултетния 
съвет.

23.12.2021г. .
гр. София /проф. д-р Огнян Георгисв, дм/
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by Professor Ognyan Bortssov Georgiev, MD 
Department of Propedeutics of Internal Diseases 

The Aleksandrovska University Hospital 
Faculty of Medicine at the Medical University of Sofia

Prof. Georgiev is a member of the scientific jury in the competition for the academic position 
"Professor" in the area of “Healthcare and Sport", 7, subarea "Medicine", 7.1, specialty "Lung 
Diseases" at the Department of Medical Chemistry and Biochemistry, Trakia Medical 
University Stara Zagora, published at the Government Gazette, issue 86/15.10 2021.

The jury in the competition was appointed by order No. 3228 / 13.12.2021 of the Rector of 
Trakia University.

The statement was prepared in accordance with the Law and the Regulations fo r the 
development of the academic staff in the Republic of Bulgaria, and with the Regulations for 
the development of the academic staff at the Trakia University.

One candidate is applying fo r the above competition - Assoc. Prof. Dimo Mitev Dimov, MD, 
Ph.D., Faculty of Medicine, Trakia University, Stara Zagora.

1. Short biography of the candidate

Dimo Mitev Dimov, MD, Ph.D., obtained his medical degree at the Trakia University in Stara 
Zagora in 1991. During 1991-1992 he worked as a doctor at the Military Hospital in Stara 
Zagora. From 1992 to 1997 he was an Assistant Professor at the Department of Internal 
Diseases at Trakia Medical University. During 1997-2003 he was a Senior Assistant 
Professor, and from 2003 to 2015 he was an Associate Professor at the Department of 
Internal Diseases, Trakia University.

He obtained his Ph.D. Degree in 2013 after successfully defending his dissertation on "Study 
of the role of the genetic factors and development of COPD and asthma". From 2016 to 
2020 he is an Associate Professor of Pulmonology at the First Department of Internal 
Diseases and General Medicine at the Trakia Medical University. He has been an Associate 
Professor of the Department of Medical Chemistry and Biochemistry since 2020.

In 1996, he acquired a degree in internal diseases. In 1999, he obtained a degree in 
pneumology and phthisiology. He is fluent in English and Russian, in both writing and 
speaking.

u



1. Publications

Assoc. Prof. Dr. Dimo Dimov participates in the competition with a total of 67 scientific 
publications:

•  12 publications at refereed journals with impact factor;
© 4 publications at foreign journals/conference proceedings, refereed at Web of 

Science without impact factor; 
e 6 publications at refereed journals Scopus with SJR;
9 1 publication in a foreign international journal, referenced in the secondary database; 
© 10 publications in a Bulgarian scientific journal TJS, referenced in Web of Science 

without IF
» 32 publications at Bulgarian journals/conference proceedings, referenced in the 

secondary database
9 1 chapter of a monograph, published woridwide;
« 1 chapter of a textbook on pulmonology.

28 of the total of all publications are written and published after he obtained his Ph.D. 
degree. Here is more information about these 28 publications:

© 9 publications at refereed journals with impact factor;
© 3 publications at refereed journals Scopus with SJR;
•  3 publications in a Bulgarian scientific journal TJS, referenced in Web of Science 

without IF
9 1 publication at foreign journals/conference proceedings, refereed at Web of Science 

without impact factor;
© 10 publications at Bulgarian journals/conference proceedings, referenced in the 

secondary database;
9 1 chapter of a monograph, published worldwide;
© 1 chapter of a textbook on pulmonology.

Impact factor from publications: 15.905

2. Citations

According to the Central Library at the Trakia University, Assoc. Prof. Dr. Dimo Dimov has 
162 citations. 128 of these citations are referred to a world-known database (Web of Science 
Scorus), 15 of the citations are monographs in collective volumes with scientific reviews and 
dissertations, and 19 of the citations are published in not-referred journals with scientific 
reviews.

3. Participation in scientific forums

Assoc. Prof. Dr. Dimo Dimov presents a total of 93 participations in congresses and 
conferences, as part of his resumes are published in journals with impact factor, or have 
received awards. 54 of his participations are in International forums worldwide, and 39 of his 
participations are International or Local forums in Bulgaria.



After he obtained his Ph.D., he has 30 participations in scientific forums. 24 of them are in 
International forums worldwide, and 6 of his participations are International or Local forums 
in Bulgaria.

Impact factor from abstracts of scientific forums: 138,686.

4. Participation in research projects.

Assoc. Prof. Dr. Dimo Dimovtook part in 6 scientific projects that have been supported 
financially by the Faculty of Medicine at Trakia University. Assoc. Prof. Dr. Dimo Dimov is a 
member of the scientific team there. Furthermore, he was the manager of 1 Infrastructure 
Project at Trakia University (March 2017). He was also the manager of 2 scientific research 
projects at the Faculty of Medicine at Trakia University (April 2018 and June 2021).

ill. Teaching Activities
Assoc. Prof. Dr. Dimo Dimov has 29 years of teaching experience. He is the head of 10 
doctors, specializing in pneumology and phthisiology. He is also a doctoral supervisor of the 
Ph.D. student Dr. Yanitsa Zhelyazkova, studying Professional Diseases at the Faculty of 
Medicine at Trakia University. The subject of her dissertation is "Investigation of the role of 
some adenokines and inflammation markers as biomarkersin COPD”.

Assoc. Prof. Dr. Dimo Dimov is also a scientific consultant fora full-time Ph.D. student in 
Biochemistry - Dr. Tanya Tanera Tacheva, Department of Biochemistry at the Faculty of 
Medicine at Trakia University. The subject of her dissertation is "Genetic and cell factors in 
COPD and bronchial asthma - special attention on the role of proteases and antiproteases”.

Assoc. Prof. Dr. Dimo Dimov is a member of the State Examination Commissions 
conducting the acquisition of the specialty "Pneumology and Phthisiology” in the healthcare 
system; member of the Examination Commissions conducting the enrollment in the specialty 
of "Pneumology and Phthisiology”, and until 2018 he is a member of other commissions at 
the University Hospital.

Assoc. Prof. Dr. Dimo Dimov is a lecturer of Internal Diseases and Therapy, in both English 
and Bulgarian, to 5th-year medicine students. Furthermore, he is a lecturer of Internal 
Diseases to 1st, 2nd, and 3rd~year physician assistant students.

Assoc. Prof. Dr. Dimo Dimov had taken part in the preparation of statements fo r Ph.D. 
obtaining concourses and Associate Professor, and Professor concourses. He is also a 
reviewer of articles and scientific research projects.

IV. Professional medical qualifications
Assoc. Prof. Dr. Dimo Dimov, MD, Ph.D. has an Internal Diseases specialty and 
Pneumology and Phthisiology specialty. He was a republic pulmonology consultant for 
Southeast Bulgaria.



Assoc. Prof. Dr. Dimo Dimov took part in Erasmus+ Mobility at Politecnico de Portalegre, 
Portalegre. Portugal.

V. Membership in creative and professional organizations
Assoc. Prof. Dr. Dimo Dimov is a member of Bulgarian Society of Lung Diseases; European 
Respiratory Society, EAACI (European Academy of Allergy and Clinical Immunology), and 
SUB Stara Zagora.

Assoc. Prof. Dr. Dimo Dimov is a Deputy Representative for Bulgaria in the Management 
Board of COST Action BM1201 Developmental Origins of Chronic Lung Disease, and a 
representative for Bulgaria and the Management Board of COST Action CALS129 on 
"Diagnosis, Monitoring, and Prevention of Exposure-Related Noncommunicable Diseases 
(DiMoPEx).

VI. Compliance with minimum national requirements

From the presented table according to PPIZRASRB.the implementation of the minimum 
national requirements by groups of indicators is as follows:

« Group A - completed - 50 points;
© Group B is not required for the “professor" position;
•  Group C - fulfilled with 131.3 points (minimum requirement -100 points);
« Group D - fulfilled with 236.4 points (mandatory minimum requirement - 200 points);
© Group E - fulfilled with 2165 points (minimum requirement - 100 points);
® Group F - fulfilled with 150 points (minimum requirements - 100 points);

Total -2682.7 points

Conclusion: From the submitted material, I conclude that the candidate meets the minimum 
requirements set by the Academic Staff Development Act and the Regulations for Academic 
Staff Developmental Trakia University. After a careful review of the submitted materials, I 
give a positive grade to Assoc. Prof. Dr. Dimo Dimov, MD, Ph.D.

J recommend to the scientific jury to consider Assoc. Prof. Dr. Dimo Dimov for the academic 
position “Professor".

23.Dec. 2021 
Sofia


