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СТАНОВИЩЕ

от проф. д-р Димитър Темелков Костадинов, д. м,
Ръководител Катедра по Белодробни болести при МФ на МУ - София
и началник Бронхологично отделение на МБАЛББ „Св. София” ЕАД, гр. София.
относно: конкурс за академичната длъжност „професор” в област на виеше образование 7.
Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност
„Белодробни болести”, към Медицински факултет на Тракийски университет - Стара Загора.
Изготвянето на становището се основава на изискванията на Закона за развитието на
академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за неговото приложение,
както и на Правилника за развитие на академичния състав в Тракийски университет - Стара
Загора (ПРАСТрУ) и качествени критерии за развитие на академичния състав в МУ-София.
Конкурса за „професор” по научната специалност „Белодробни болести” към
Медицински факултет (МФ) на Тракийски университет - Стара Загора (ТУ-СтЗ) е обявен в Д.В.
бр. 86/15.10.2021 г. и са представени документите на един участник - доц. д-р Димо Митев
Димов, дм.
I. Кратки биографични данни за кандидата.
Доц. д-р Димо Митев Димов е роден на 10.09.1965 г. в гр. Ямбол.
Магистърската степен по Медицина придобива през 1991 г. във ВМИ - Стара Загора
(диплом № ААО13480). Между 1991 и 1992 г. е лекар във Военна болница, Ст. Загора.
От 1992 г. е избран за асистент в Катедрата по Вътрешни болести на ВМИ - Ст. Загора.
През 1997 г. става старши асистент в Катедрата по Вътрешни болести на МФ на ТУ-СтЗ, а през
2003 г. - главен асистент на същото място. През 2016 г. на д-р Д. Димов е присъдена
академичната длъжност „доцент“ по Пулмология в МФ на ТУ-СтЗ.
Доц. д-р Димо Димов има придобити две специалности: „Вътрешни болести“ през 1996
г. (диплом № 001761, МУ-София) и „Пневмология и фтизиатрия“ през 1999 г. (диплом №
000209, ТУ-СтЗ).
Придобива научна и образователна степен „доктор” по „Белодробни болести“ (диплома
№ 000089/12.07.2012 г. на МФ при МУ-София) с тема: „Проучване ролята на генетичните
фактори в развитието на ХОББ и бронхиална астма“.
Член е на Българското дружество по белодробни болести; БЛС; European Respiratory
Society; член на EAACI (European Academy o f Allergy and Clinical Immunology); член на ОС на
Тракийски университет; член на ОС на МФ, ТрУ. От 2018 г. е член на Държавна изпитна
комисия по провеждане на изпит за придобиване на специалност „Пневмология и фтизиатрия ” в
системата на здравеопазването. Зам.-представител за България в Управителния съвет на COST
Action ВМ1201 и представител за България в Управителния съвет на COST Action СА15129.
Бил е Републикански консултант по пулмология за Югоизточна България - до 2018; член
на комисии към УМБАЛ — до 2018; член на ръководството на секции на научни форуми,
организирани от СУБ-Стара Загора; член на научния комитет на Четвърти конгрес на
Българското Дружество по Белодробни Болести, 14-17 юни, 2012, София, България.
Доц. Димов е главен изследовател на клинични изпитвания в областта на пулмологията, умее
да работи с ЕКГ, спирометьр, холгер, компютърна техника с голямо разнообразие от софтуерни

продукти - Microsoft Office™ 2003 and 2007 - Word, Exel, PowerPoint, Statistical package of programs:
SPSS 16.0 (SPSS, Inc., 1989-2007), Adobe Acrobat 9 Pro Extended, ArcSoft PhotoStudio 5 for Canon,
ZoomBrowser EX, Paint XP, Paint 98, Nero Burning ROM 10.
Владее английски език (свидетелство за специализация No 372/15.02.1990, МНВО, ИЧС „Г. А.
Насър”, София) - ниво В2 и руски език - ниво В2-С1.
II. Учебно-преподавателска дейност.
Средната годишна учебната натовареност на доц. д-р Димо М. Димов е 246,5
учебни часа, в зависимост от учебните планове по СДО и на студентите и включва:
1. Лекционен курс по „Пулмология“ модул от учебната дисциплина „Вътрешни болести и
терапия - II част“, V-ти курс студенти - медици на български и английски език.
2. Лекционен курс по учебната дисциплина „Вътрешни болести“ за студенти I, II, Ш-ти
курс, специалност „Лекарски асистент“.
3. Участвува в комисия за Държавен изпит по „Вътрешни болести“ за специалност
„Медицина“, вкл. обучение на английски език.
4. Участвува в провеждането на семестриални изпити на студентите от специалност
„Медицина“ по учебната дисциплина „Вътрешни болести и терапия - II част“.
5. Към преподавателската дейност на доц. Д. Димов по линия на СДО се включва и
ръководенето
на
специализанти
по
„Пневмология
и
фтизиатрия“
(десет
специализиращи).
6. Научен ръководител и консултант на двама докторанти към МФ, ТрУ - д-р Яница
Желязкова и д-р Таня Тачева Тачева.
7. По линия на СДО и специализации доц. Д-р Д. Димов има участия в: обучителни
курсове, организирани от COST проект СА15129; участие в мобилност на преподаватели
по Erasum+ в Institute Politecnico de Portalegre, Portalegre, Portugal; следдипломен
тематичен курс на тема “Курс по метаболизъм на ксенобиотиците; бучение по добра
клинична практика - от 2004 до 2017.
III. Наукометрични показатели.
В настоящия конкурс доц. Димо М. Димов представя 67 научни труда, но за настоящата
процедура по конкурса за академична длъжност „Професор“ са валидни 28, като доц. Д.
Димов е първи/последен автор в 13 публикации (5 с IF/IR и 8 в нереферирани списания с
научно рецензиране).
Разпределението на публикациите е съобразено с минималните изисквания към научната
и преподавателска дейност на кандидата за придобиване на академичната длъжност „професор“
в ТУ-СтЗ (приложения 8.3, табл. 2):
1. Група показатели А: придобита ОНС „доктор” през 2012 г. - 50 т.
2. Група показатели В4: в тази група доц. д-р Димо Митев Димов представя 10 публикации в
издания, които са реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна
информация (пет с IF) - 131,3 т. (при мин. изискване от 100 т.).
3. Група показатели Г : общият сбор от точки по показател Г е 236,7 т. (при мин. изискване
от 200 т.), разпределени така:

Г7 - публикации, публикувани в международни и български научни
издания,
реферирани и индексирани в световно известни бази данни за научна информация - 6 статии,
като 4 са с IF, а 2 са реферирани в Scopus - 95,1 т.
Г8 - публикациите в български научни издания с научно рецензиране са 9 -128,8 т.
Г9 - съавтор е в две глави от монографии - 12,8 т.
Освен реалните публикации доц. д-р Д. Димов представя 30 участия в конгреси и
конференции след придобиване на академичната длъжност „доцент“: 24 на международни
форуми в чужбина и 6 в България (международни, национални или локални форуми).
Общият импакт фактор (IF) на публикациите на доц. д-р Д. Димов след 2012 год. е
15,91, a IF от абстракти на научни форуми е 138,69.
4. Група показатели Д - общ брой точки 1260 т. (при минимално изисквани 100 т.):
Д10 - цитиранията в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни
бази данни с научна информация или в монографии и колективни томове са 128 - 1920 т.
Д11 - цитиранията в монографии и колективни томове с научно рецензиране са 15 - 150
т.
Д12 - цитирания на доц. д-р Димов в български източници са 19 - 95 т., като са
изключени автоцитатите.
5. Група показатели Е (при мин. изисквани 100 т.). От публикациите, представени в този
показател доц. д-р Димов получава 495 т., разпределени така:
Е15 - доц. д-р Д. Димов има две придобити медицински специалности - 80 т.
Е16 - има участие в пет национални научни проекти - 75 т.
Е17 ~ две участия в международни научни проекти - 40 т.
Е18 - доц. д-р Д. Димов е ръководител на три национални научни проекти - 90 т.
Е22 - раководител е на седем специализанти по «Пневмология и фтизиатрия - 210 т.
За периода след придобиване на академично звание „доцент” доц. Димов е участвал в:
жури с изготвяне на рецензии и становища за придобиване на ОНС „доктор” и академични
длъжности.
Общият сбор на точките от групите показатели е 2173 т. при минимално изискуеми 550 т.
IV. Научно-изследователски и научно-приложни приноси.
Две са основните посоки в научния интерес на доц. д-р Димо Димов:
1. Патогенетични механизми и нови подходи в лечението на ХОББ и Бронхиална астма. Заедно
с колеги от други катедри доц. Димов е натрупал богат биологичен материал и създадохме
банка с биологични материали Включването, лечението и проследяването на пациентите,
проведено от мен, както и събирането и обобщаването на демографските и клинични данни
даде възможност да бъде създадена добре организирана база данни, които са в основата на
представените в публикациите статистически анализи.
2. Патогенетични механизми на солидни злокачествени тумори. Доц. Д. Димов е участвал в
работни колективи на НИП с насока към изясняване на генетични и биологични фактори,
въвлечени в развитието на кожен меланом и колоректален рак. Осигурените здрави контроли,
получения биологичен материал от тях, събирането и обобщаването на демографските данни са
в основата на адекватни статистически анализи.

V. Диагностично - лечебна дейност.
Д-р Димо Митев Димов има 30 годишен лекарски стаж, като цялата му клинична
дейност е в областта на белодробните болести. От избора му за асистент към МФ на ТУ-СтЗ
през 1992 год. и до сега непрекъснато извършва пълноценна диагностично-лечебна дейност.

Заключение:
Изхождайки от посочените по-горе наукометрични данни, които покриват напълно
изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за неговото прилагане и регламента за заемане на
съответна академична длъжност, приет в правилника за устройството и дейността на МФ на
ТУ-СтЗ, препоръчвам на почитаемите членове на Научното жури да гласуват
положително за присъждане на научното звание „професор” на доц. д-р Димо Митев
Димов, д. м., по научна специалност „Белодробни болести”, за нуждите на Медицински
факултет на Медицински университет при Тракийски Университет, Стара Загора,
съобразно конкурс, публикуван в Д.В. бр. 86/15.10.2021 г.

София,
03.01.2022 г.

ИЗГОТВИЛ СТАНОВИЩЕТО
(проф. д-р Д. Костадинов, д.м.)
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STATEMENT

by Prof. Dr. Dimitar Temelkov Kostadinov, Ph.D.
Head of the Department of Lung Diseases at the Medical Faculty of the Medical University - Sofia
and Head of the Bronchology Department of MHAT “St. Sofia ”EAD, Sofia.
regarding: competition for the academic position "professor” in the field of higher education 7.
Healthcare and sports, by professional field 7.1. "Medicine" and scientific specialty "Lung Diseases", at
the Medical Faculty of the Thracian University - Stara Zagora.
The preparation of the opinion is based on the requirements of the Law for the Development of the
Academic Staff in the Republic of Bulgaria (ZRASRB), the Regulations for its implementation, as well as the
Regulations for the Development of the Academic Staff at the Thracian University - Stara Zagora. the academic
staff at MU-Sofia.
The competition for "professor" in the scientific specialty "Lung Diseases" at the Medical Faculty (MF)
of the Thracian University - Stara Zagora (TU-StZ) was announced in SG. no. 86/ 15.10.2021 and the documents
of one participant were presented - Assoc. Prof. Dr. Dimo Mitev Dimov, MD.

I. Brief biographical data of the applicant.
Assoc. Prof. Dr. Dimo Mitev Dimov was born on September 10, 1965 in the town of Yambol.
He obtained his master's degree in Medicine in 1991 at the Higher Medical Institute - Stara Zagora
(diploma № AAO13480). Between 1991 and 1992 he was a doctor at the Military Hospital, St. Zagora.
Since 1992 he has been elected an assistant in the Department of Internal Medicine at the Higher Medical
Institute - St. Zagora. In 1997 he became a senior assistant in the Department of Internal Medicine of the Medical
Faculty of TU-StZ, and in 2003 - chief assistant at the same place. In 2016, Dr. D. Dimov was awarded the
academic position of "Associate Professor" in Pulmonology at the Medical Faculty of TU-StZ.
Assoc. Prof. Dr. Dimo Dimov has acquired two specialties: "Internal Medicine" in 1996 (diploma №
001761, MU-Sofia) and "Pneumology and Phthisiology" in 1999 (diploma № 000209, TU-StZ).
Acquired the scientific and educational degree "Doctor" in "Lung Diseases" (diploma № 000089 /
12.07.2012 of the Medical Faculty at MU-Sofia) with the topic: "Study of the role of genetic factors in the
development o f COPD and bronchial asthma."
He is a member of the Bulgarian Society of Lung Diseases; BMA; European Respiratory Society; member
of EAACI (European Academy of Allergy and Clinical Immunology); member of the General Assembly of the
Thracian University; member of the General Assembly of the Medical Faculty, TrU. Since 2018 he has been a
member of the State Examination Commission for conducting an exam for acquiring the specialty "Pneumology
and Phthisiology" in the healthcare system. Deputy Representative for Bulgaria in the Management Board of
COST Action BM1201 and Representative for Bulgaria in the Management Board of COST Action CA15129.
He was a Republican Consultant in Pulmonology for Southeast Bulgaria - until 2018; member of
commissions at the University Hospital - until 2018; member of the management of sections of scientific forums
organized by USB-Stara Zagora; Member of the Scientific Committee of the Fourth Congress of the Bulgarian
Society of Lung Diseases, June 14-17, 2012, Sofia, Bulgaria.
Assoc. Prof. Dimov is a principal investigator in clinical trials in the field of pulmonology, knows how to
work with ECG, spirometer, holter, computer technology with a wide variety of software products - Microsoft
Office ™ 2003 and 2007 - Word, Exel, PowerPoint, Statistical package of programs : SPSS 16.0 (SPSS, Inc.,
1989-2007), Adobe Acrobat 9 Pro Extended, ArcSoft PhotoStudio 5 for Canon, ZoomBrowser EX, Paint XP,
Paint 98, Nero Burning ROM 10.
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Fluent in English (certificate of specialization No. 372 / 15.02.1990, INGO, IC "GA Nasser”, Sofia) level B2 and Russian - level B2-C1.
II. Teaching activities.
The average annual workload of Assoc. Prof. Dr. Dimo M. Dimov is 246.5 teaching hours, depending on the
curricula of SDO and students and includes:
Lecture course in "Pulmonology" module of the discipline "Internal Medicine and Therapy - Part II", 5th year
medical students in Bulgarian and English.
Lecture course in the discipline "Internal Medicine" for students I, II, III year, specialty "Medical Assistant".
Participates in the commission for the State Exam in "Internal Medicine" for the specialty "Medicine", inch
English language training.
Participates in conducting semester exams for students majoring in "Medicine" in the discipline "Internal
Medicine and Therapy - Part II".
The teaching activity of Assoc. Prof. D. Dimov through SDO also includes the management of specialists in
"Pneumology and Phthisiology" (ten specialists).
Scientific adviser and consultant to two doctoral students at the Ministry of Finance, TrU - Dr. Yanitsa
Zhelyazkova and Dr. Tanya Tacheva Tacheva.
According to SDO and specializations Assoc. Prof. Dr. D. Dimov has participated in: training courses organized
by COST project CA15129; participation in the mobility of Erasum + teachers at the Institute Politecnico de
Portalegre, Portalegre, Portugal; postgraduate thematic course on “Course in xenobiotic metabolism; roar in good
clinical practice - from 2004 to 2017.
III. Scientometric indicators.
In the current competition Assoc. Prof. Dimo M. Dimov presents 67 scientific papers, but for the current procedure
of the competition for the academic position "Professor" 28 are valid, and Assoc. Prof. D. Dimov is the first / last
author in 13 publications (5 with IF / IR and 8 in unreferred scientific peer-reviewed journals).
The distribution of the publications is in accordance with the minimum requirements to the scientific and teaching
activity of the candidate for acquiring the academic position "professor" in TU-StZ (Appendices 8.3, Table 2):
1. Group of indicators A: acquired ONS "Doctor" in 2012 - 50 points.
2. Group of indicators B4: in this group Assoc. Prof. Dr. Dimo Mitev Dimov presents 10 publications in
publications that are referenced and indexed in world-famous databases with scientific information (five with IF)
- 131.3 points (at min. requirement of 100 points).
3. Group of indicators D: the total sum of points on indicator D is 236.7 points (with a minimum requirement of
200 points), distributed as follows:
G7 - publications published in international and Bulgarian scientific journals, referenced and indexed in worldfamous databases for scientific information - 6 articles, 4 with IF and 2 referenced in Scopus - 95.1 points.
G8 - publications in Bulgarian scientific journals with scientific review are 9 -128.8 points.
G9 - co-author o f two chapters of monographs - 12.8 points.
In addition to the actual publications, Assoc. Prof. Dr. D. Dimov presents 30 participations in congresses and
conferences after acquiring the academic position of "Associate Professor": 24 at international forums abroad and
6 in Bulgaria (international, national or local forums).
The total impact factor (IF) of the publications of Assoc. Prof. Dr. D. Dimov after 2012 is 15.91, and the IF of
abstracts of scientific forums is 138.69.4
4. Group of indicators E - total number of points 1260 points (with a minimum required of 100 points):
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DIO - citations in scientific journals, referenced and indexed in world-famous databases with scientific
information or in monographs and collective volumes are 128 - 1920 points.
D ll - citations in monographs and collective volumes with scientific review are 15 -150 points.
D12 - citations of Assoc. Prof. Dr. Dimov in Bulgarian sources are 19-95 points, excluding auto-citations.
5. Group of indicators E (at min. Required 100 points). From the publications presented in this indicator Assoc.
Prof. Dr. Dimov received 495 points, distributed as follows:
E l5 - Assoc. Prof. Dr. D. Dimov has two acquired medical specialties - 80 points.
E l6 - participates in five national research projects - 75 points.
El 7 - two participations in international research projects - 40 points.
El 8 - Assoc. Prof. Dr. D. Dimov is the leader of three national research projects - 90 points.
E22 - is the head of seven specialists in "Pneumology and Phthisiology - 210 points.
For the period after acquiring the academic title "Associate Professor" Assoc. Prof. Dimov has participated in: a
jury with the preparation of reviews and opinions for the acquisition of ONS "Doctor" and academic positions.
The total sum of the points from the groups of indicators is 2173 points with a minimum required 550 points.
IV. Research and applied contributions.
There are two main directions in the scientific interest of Assoc. Prof. Dr. Dimo Dimov:
1. Pathogenetic mechanisms and new approaches in the treatment of COPD and bronchial asthma. Together with
colleagues from other departments, Assoc. Prof. Dimov has accumulated rich biological material and we have
created a bank with biological materials. The inclusion, treatment and follow-up of patients, as well as data that
are the basis of the statistical analyzes presented in the publications.
2. Pathogenetic mechanisms of solid malignant tumors. Assoc. Prof. D. Dimov has participated in the working
groups of the NIJ with the aim of elucidating the genetic and biological factors involved in the development of
skin melanoma and colorectal cancer. The sound controls provided, the biological material obtained from them,
the collection and summarization of demographic data are the basis of adequate statistical analyzes.
V. Diagnostic - therapeutic activity.
Dr. Dimo Mitev Dimov has 30 years of medical experience, and all his clinical activities are in the field of lung
diseases. Since his election as an assistant to the Medical Faculty of TU-StZ in 1992 and until now he has been
continuously performing full-fledged diagnostic and treatment activities.
Conclusion:
Based on the above scientometric data, which fully cover the requirements of ZRASRB, the Regulations
for its implementation and the regulations for holding relevant academic positions, adopted in the
regulations for the structure and activities of the Medical Faculty of TU-StZ, I recommend to the
esteemed members to vote positively for the award of the scientific title ’’Professor" to Assoc. Prof. Dr.
Dimo Mitev Dimov, MD, in the scientific specialty "Lung Diseases", for the needs of the Medical Faculty
of the Medical University at the Thracian University, Stara Zagora, according to competition published
in SG.no. 8 6 /15.10.2021
П

Sofia,
January 3, 2022
(Prdf. Dr.4ff.4fto&tadinov, MDJ
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