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Тракийски университет, Медицински факултет, Катедра „Анатомия“ гр. Стара Загора 
на материали, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност 
“доцент“ по научна специалност „Морфология” в област на виеше образование
4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 
4.3. Биологически науки.

Член на Научното жури, избран със заповед № 1865 от 22. 07. 2020г. на Ректора на 
Тракийски университет.

В конкурса за доцент, на 0.5 щат към Катедра „Медицинска физика, рентгенология 
и радиология” за нуждите на катедра “Анатомия” към Медицински факултет, обявен в 
Държавен вестник, бр. 42 от 12. 05. 2020 г., като кандидат участва ас. д-р Димитринка 
Йорданова Атанасова-Димитрова.

1. Кратки биографични данни

Д-р Димитринка Йорданова Атанасова-Димитрова завършва висшето си 
образование на 30.06.2000 в Биологическия факултет към Софийски университет „Св. 
Климент Охридски“, където придобива магистърска степен по биология.

Научната си дейност започва в Института по невробиология към Българска 
академия на науките (ИНБ-БАН) на 01.06.2009 г., където работи и до настоящия момент, 
като от 2018 г. заема академичната длъжност „доцент“. Д-р Атанасова-Димитрова е 
зачислена като докторант на самостоятелна подготовка на 12.10.2012 г. към Института по 
експериментална морфология, патология и антропология с музей към БАН (ИЕМПАМ- 
БАН), където в рамките на 3 години успешно защитава дисертационен труд на тема 
„Морфофункционална и нервнохимична характеристика на каротидното телце у плъх“ и 
придобива образователна и научна степен „ДОКТОР“ по морфология. Успоредно с това от 
2017г. работи като биолог в ИЕМПАМ-БАН.

Кандидатът започва преподавателската си дейност през 2013 г. в катедрата по 
анатомия, хистология, патология и съдебна медицина към Медицински факултет, 
Софийски университет, където като хоноруван асистент преподава цитология, обща 
хистология, ембриология и микроскопска анатомия на студенти по медицина до 2017 г. 
През периода 14.01.2016 г. - 14.01.2020г. работи като асистент в Катедрата по анатомия 
към Медицински факултет, Тракийски университет, където провежда практически занятия 
по цитология, обща хистология, ембриология и анатомия на студентите по медицина.

2. Общо описание на представените материали

Д-р Димитринка Йорданова Атанасова-Димитрова участва в конкурса с:



• Монографии - 0 броя;
• Учебници - 0 броя;
• Отпечатани учебни пособия - 4 броя;
• Публикации в конкурса за доцент -  34 броя.
Дисертацията и авторефератът не влизат в това число.
След защита на дисертацията са представени 19 публикации е IF и една публикация със 
SJR.

3. Отражение на научните публикации на кандидата в литературата (известни 
цитирания) -  Представени са 45 цитирания.

4. Обща характеристика на дейността на кандидата

4.1. Учебно-педагогическа дейност

Д-р Димитринка Йорданова Атанасова-Димитрова има общо 7 години 
преподавателски опит: в Катедрата по анатомия, хистология, патология и съдебна 
медицина към Медицински факултет, Софийски университет работи от 01.10.2013 г. до 
01.07.2017 г., а в Катедрата по анатомия към Медицински факултет, Тракийски 
университет -  от 14.01.2016 г. до 14.01.2020 г.

Кандидатът представя данни за участие в провеждане на упражнения по 
задължителните дисциплини по цитология, обща хистология ембриология и анатомия на 
студентите по медицина на български и английски език. Годишната натовареност според 
представената от кандидата справка за периода 2016 г. -  2019 г. е 430 академични часа.

Д-р Димитринка Йорданова Атанасова-Димитрова е участвала в създаването на 4 
учебни помагала.

Представените данни са доказателство за натрупан значителен преподавателски
опит.

4.2. Научна дейност

Научноизслдователската дейност на Д-р Димитринка Йорданова Атанасова- 
Димитрова е насочена основно към морфофункционални изследвания върху различни 
модели на епилепсия, хистохимични и имунохисточимични изследвания върху 
ентералната нервна система и каротидното телце при плъхове. Тя е документирана в 
общо 34 научни разработки (без включени дисертация и автореферат).

Представени са 19 публикации с 1F и една публикация със SJR = 0.167. Общият IF 
на публикациите е 31.374, а индивидуалният IF = 5.159. Четири от публикациите с IF са в 
българско списание, 15 -  в чужди специализирани списания. Водещ автор е в една от 
представените публикации, отпечатана в чуждо списание с IF: 3.448. Втори автор е в 24 от 
публикациите.



Д-р Димитринка Йорданова Атанасова-Димитрова е представила 45 цитирания с 
общ IF=189.758, обхващащи периода 2016 г. -  2020 г. От тях 38 са в чужди 
специализирани списания с IF.

Участията на д-р Димитринка Йорданова Атанасова-Димитрова в 15 
научноизследователски проекти допълват представата за научната й активност. Два от 
проектите са финансирани от Европейския съюз, 3 са финансирани от ФНИ, 1 по ЕБР и 9 
универсистетски проекти. Ръководител е на един от университетските проекти.

Д-р Димитринка Йорданова Атанасова-Димитрова взема активно участие в научни 
форуми: 13 участия в научни форуми в чужбина и 85 участия в национални научни 
форуми.

По отношение на професионалното й усъвършенстване, д-р Димитринка 
Йорданова Атанасова-Димитрова е представила документи за участие в 2 специализации в 
Еермания. Първата специализация е през 2017 г. в Макс Планк Института по биофизична 
химия в Еъотинген, където усвоява различни морфологични методи за изследване на 
субвентрикуларната зона на мокъка при примати. Втората специализация е през 2019 г. в 
Института по анатомия към Университета в Росток, където придобива умения за 
изследване на морфологичното разнообразие от астроцити при експериментален 
животински модел с множествена склероза.

С тези показатели кандидатът категорично покрива минималните национални 
изисквания за заемане на длъжността „ДОЦЕНТ“.

Д-р Димитринка Йорданова Атанасова-Димитрова членува в две научни 
организации:

• Българско анатомично дружество -  член е на Управителния съвет на БАД
• Съюз на учените - Стара Загора.

4.3. Приноси (научни, научноприложни, приложни)

Приносите са представени с висок научен стил и задълбочено анализирани. Те са с 
научен и научноприложен характер, групирани в няколко направления:
A. Морфофункционални изследвания върху различни модели на епилепсия след инфузия с 
Ангиотензин II и Агомелатин, както и след блокиране на ATI рецепторите -  9 броя;
Б. Морфологично изследване на нервните структури на продълговатия мозък, реагиращи 
на болка, както и изясняване на механизма на възникване на болка, предизвикана чрез 
експериментално раздуване на колоректалния отдел на дебелото черво при плъхове -  1 
брой;
B. -  Имунохистохимични изследвания върху аденозин трифосфат-синтазната експресия в 
нервни структури в чревната стена на ректоаналния сегмент от плъх -  1 брой;
Г. -  Изследвани са възрастовите промени в разпределението и оптическата плътност на 
NADPH-d позитивните нервни структури в миентерични ганглии от дистален ректум и 
анален канал при плъхове -  1 брой;



Д. -  Изследване на морфологичните промени в тригеминалното ядро, след увреда на 
периферен нерв при плъхове -  1 брой;
Е. Установяване на ензимохистохимичната експресия на трипептидил пептидазата I (ТРР 
I) в невроноподобните гломусни клетки и в глиоподобните поддържащи клетки на 
каротидното телце при плъха. Анализиране на ролята на ТРР I в нервнодегенеративни и 
тумурни заболявания - 2 броя;
Ж. Морфологични промени след експериментална акупунктура при плъх -  6 броя;

5. Оценка на личния принос на кандидата

Представеният набор документи доказва личният принос на Д-р Димитринка 
Йорданова Атанасова-Димитрова в образователната дейност на катедрата.

Личният й принос в научноизследователската работа е документиран чрез 
представянето на 1 публикация, в която е водещ автор и 24 публикации, в които е втори 
автор. В 9 от публикациите е трети и следващ автор.

6. Критични бележки и препоръки

Нямам критични бележки по същество за представените материали. Научните 
публикации са написани на добър научен стил.

7. Лични впечатления

Д-р Димитринка Йорданова Атанасова-Димитрова взема активно участие в 
образователната, научноизследователската и експертната дейност към катедрата, което е 
подкрепено със съответен доказателствен материал.

8. Заключение:

Въз основа на представените в конкурса материали, които кореспондират с 
изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република България и 
Правилника за развитие на академичния състав на Тракийски университет, убедено 
препоръчвам на членовете на Научното жури да гласуват положително за предложение 
пред Факултетния съвет, д-р Димитринка Йорданова Атанасова-Димитрова да бъде 
избрана на академичната длъжност „доцент'4 по научна специалност „Морфлогия“ на 0.5 
щат към катедра „Медицинска физика, рентгенология и радиология” за нуждите на 
катедра „Анатомия“.

Дата: 31. 08. 2020г.


