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НА РЕКТОРА НА ТрУ -  СТАРА ЗАГОРА 

РЕЦЕНЗИЯ
от проф. д-р Стефан Тодоров Сивков. дм
Катедра „Анатомия, хистология и ембриология”, МУ- Пловдив
Бул. Васил Априлов 15А, Пловдив 4002
email: st.sivkov@yahoo.com

Относно: Провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент“ по научна 
специалност ,^Морфология", обявен за нуждите на Катедра „Анатомия“ на Медицински 
факултет при Тракийски университет-Стара Загора (обявен в ДВ. бр. 42 от 12.05.2020 г.), 
съгласно Заповед № 1720/10.07.2020 г. на Ректора на Тракийски университет.

Кандидат по обявения конкурс
В конкурса участва един кандидат - Димитринка Йорданова Атанасова-Димитрова, дб,

доцент по Физиология на животните и човека в Институт по невробиология. БАН и биолог в 
ИЕМПАМ, БАН.

Представен е необходимият пълен комплект от административни документи според 
изискванията на ЗРАСРБ и Регламента за заемане на академична длъжност ,Доцент“ от 
Правилника на Тракийски университет-Стара Загора.

I. Анализ на кариерния профил на кандидата
1. Образование и квалификация

Кандидатката Димитринка Атанасова-Димитрова завършва висшето си образование във 
Факултета по биология на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2000 г„ 
придобивайки магистърска степен по биология. През 2015 г. й е присъдена ОНС “Доктор” по 
докторска програма „Морфология” в ИЕМПАМ-БАН.

2. Трудов стаж и специализации
Асистент Димитрова има 11 г. трудов стаж по специалността. През годините заема 

следните длъжности: от 2000 до 2005 г. е рекламен консултант в Assiko, от 2005 до 2009 г. 
работи като компютърен оператор в Sunny Computers.

През 2009 започва работа като изследовател към Института по невробиология на БАН. От 
2010 до 2016 е асистент, от 2016 до 2018 старши изследовател, а от 2018 доцент в Института 
по невробиология на БАН. От 2017 г. е назначена като биолог в ИЕМПАМ-БАН.

От 2013 до 2017 г. работи като хоноруван асистент в Катедрата по анатомия, хистология 
и патология към Медицински факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. От 
2016 до 2020 г. работи като асистент в Катедрата по анатомия на Медицински факултет на 
Тракийски университет -  Стара Загора.

Осъществила е специализации, свързани с професионалното и научно развитие, в 
Department of Genes and Behavior, Max Planck Institute for Biophysical Chemistry (01.08.2017- 
31.08.2017) в областта на Primate brain. Stem cells. Neurogenesis, Immunofluorescence, Cell culture,
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Subventricular zone of primate brain; Institute of Anatomy, University Medical Center Rostock, 
Rostock University (01.01.2019 -31.03.2019), със спечелена стипендия no DAAD, за научен 
проект на тема Morphological diversity of astrocytes in an experimental multiple sclerosis animal 
model.

3. Учебна натовареност и преподавателска дейност
От представената справка се вижда, че асистент Димитрова е водила пълни курсове от 

практически учебни занятия по дисциплините „Анатомия на човека“ и „Цитология, обща 
хистология и ембриология“ на студенти по медицина на български и английски език. 
Преподавала е като редовен асистент към Катедрата по анатомия на Тракийски университет (от 
2016 до 2019 г.) и като хоноруван асистент към Катедрата по анатомия, хистология и патология 
към Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ (от 2013 до 2017 г.).

Аудиторната учебна заетост като преподавател на Уг щат в Катедрата по анатомия на МФ- 
ТрУ-Стара Загора (105 часа годишно) съответства на определената по Правилника. Като 
хоноруван асистент към Катедрата по анатомия, хистология и патология към Медицински 
факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ е водила практически упражнения по анатомия и 
цитология, обща хистология и ембриология (210 часа годишна натовареност). Всичко това 
съчетано с добрата научна дейност е индикация за организиран преподавател и изследовател.

II. Общо описание на представените материали по конкурса.
Нямам критични забележки по същество за представените в конкурса материали. 

Документацията е пълна и точна, представена е в логична последователност според 
изискванията на конкурса.

III. Оценка на научните трудове на кандидата за цялостното академично развитие.
1. Обща характеристика на научната продукция и публикационна активност. 
Кандидатката се представя с общо 71 научни публикации в цялото си развитие, които

включват публикации в международни списания (37 бр.), публикации в списания с импакт 
фактор (33 бр.), публикации в български издания (34 бр.)

В конкурса за доцент асистент Д. Димитрова се представя с 34 научни публикации от 
периода 2001 - 2019 г„ които включват публикации в международни списания (23 бр.), 
публикации в списания с импакт фактор (19+1 (SGR)), публикации в български издания (11 бр.) 
и участия на научни форуми (98 бр.).

Асистент Димитрова е представила за конкурса 98 участия на научни форуми, от които 13 
на международни конгреси и конференции и 85 в България. В 8 от участията в чужбина и в 13 
у нас е била водещ автор.

2. Участие в изпълнение и ръководство на проекти
Асистент Димитрова е участвала в 15 научно-изследователски проекта, от които 2 

финансирани от Европейски съюз, 3 от Фонд научни изследвания. 1 проект по ЕБР, 9 
Университетски.

3. Научно-творчески постижения (членство в организации, редколегии. журита, награди) 
Асистент Димитрова е член на Българското анатомично дружество. Съюза на учените в

България.
Получава награда "Чл.-кор. Димитър Каданов" за постижения в областта на морфологията, 
връчена на XXIV Конгрес на Българското анатомично дружество в Старозагорски минерални 
бани на 31.05.2019.
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Награди за принос в публикационната дейност на Тракийски университет - Стара Загора за 
2017, 2018 и 2019 г.

IV. Оценка на публикациите, представени за участие в конкурса.
По-съществените научни области на проучвания във връзка с публикациите и участията в 

научни форуми са върху фактори влияещи върху епилептогенезата, структурата на каротидното 
телце и неговата имунохистохимична характеристика, промените в мезенцефалните неврони 
при периферна невронна увреда. както и специфичният отговор на невроните от вегетативните 
центрове на мозъчния ствол на остра коремна болка.

1. За първи път е установено, че хроничната инфузия с Ангиотензин II утежнява 
епилептогенезата чрез скъсяване на латенцията за поява на спонтанни епилептични пристъпи и 
увеличаване на честотата им при нормотензивни плъхове, но същевременно оказва 
невропротекция в СА1 поле на дорзален хипокамп (№27,33,52).

2. За първи път са проучвени ефектите от хронично инжектиране с агомелатин върху 
каинат (КА) - индуцирана епилептогенезата и наблюдавани промени в поведението. 
Агомелатина предизвика утежняване на епилептогенезата установено чрез регистрираното 
скъсяване на латентния период за поява на спонтанна гърчова активност. Въпреки че 
агомелатина засилва податливостта при КА-модел на темпорална епилепсия, той е в състояние 
положително да повлияе върху депресивното поведение (№40).

3. Изследвана е нормалната структура на каротидното телце при плъх и неговата 
имунохистохимична характеристика. Установени са високи експресионни нива на nNOS в 
хеморецепторните гломусни клетки в каротидно телце у плъх. Визуализиране на локализацията 
и разпределението на калцитонин генсвързан пептид (CGRP) и вазоактивен интестинален 
пептид (VIР) в каротидното телце на плъх с помощта на имунохистохимични методи. (№42)

4. Извършен е първи опит за визуализиране на светлинномикроскопско ниво 
наличието на ензима трипептидил пептидазата I (ТРР I) в гломерулите на каротидното телце 
(СВ).(публикации 41,42). Показано е. че ензимът се експресира макар и в различна степен както 
в невроноподобните гломусни клетки, така и в глиоподобните поддържащи клетки.

5. Изследвани са реактивните промени в мезенцефалните тригеминални неврони, в 
резултат на увреда на периферен нерв, демонстриращи се със значителни структурни промени 
в перикариона и периферните израстъци, които са насочени към преживяване и невронална 
регенерация в условията на променената околност. (№36).

6. Изследвани са основните морфологични промени в биологично активни точки 
след експериментална акупунктура при плъх. Акупунктурата предизвиква каскада от тъканни 
реакции по хода на акупунктурния канал, които довеждат до дегранулация на близко 
разположените мастоцити (№ 23, 24, 29, 30, 47, 58).

7. За първи път се регистрира наличието на второ люпило при Алпийския бързолет 
Арш melba по време на 2-годишно изследване на колонията Алпийски бързолети в София. 
България. Появата на втори люпила при Алпийския бързолет Apus melba в София осигуряват 
силни индиректни доказателства, че условията за хранене на птиците са по-благоприятни в 
София отколкото в Солотурн, Швейцария. (№ 1,2)

Обобщение: Кандидатката притежава необходимата подготовка и умения за провеждане 
на качествени научни изследвания. Това е проявено в научна продукция реализирана на високо 
теоретично и методологично ниво със забележими приноси - оригинални и потвърдителни.
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V. Отражение (цитиране) на публикациите на кандидата в националната и чуждестранна 
литература (публикационен имидж).

От общо 34 публикации 19 са публикувани в списания с IF, сред които: Acta 
Ornithologica, Ardea, Brain Research, Pharmacology, Biochemistry and Behavior, Cellular and 
Molecular Neurobiology, Behavioural Brain Research, Romanian Journal Morphology and 
Embryology, Comptes Rendus de VAcademie bulgare des Sciences, Epilepsy & Behavior, Life 
Sciences.

Общият импакт фактор от публикациите е 31.374, а индивидуалният 5.199. Представена 
е справка и за 1 публикация със SJR (0.167) в Bulgarian Journal o f Veterinary Medicine.

Към момента на подаване на документите за конкурса кандидатката е представила 
справка за 45 цитирания (с общ импакт фактор на цитиращите статии 1F=189.758) на научни 
трудове, всички в международни научни издания.

VI. Комплексна качествена оценка на учебно-методическата и преподавателската 
дейност, вкл. научно ръководство на студенти, докторанти, специализанти.

Асистент Димитрова се е утвърдила през годините като ерудиран учен, притежаващ 
необходимите педагогически умения за качествена преподавателска дейност.

Имайки предвид учебната ангажираност и стойностната научна продукция на асистент 
Димитрова, които са гаранция за осъществяване на съвременен и качествен учебен процес, 
нямам основания да се съмнявам във високото ниво на преподаване по дисциплините 
„Анатомия на човека” и „Цитология, обща хистология и ембриология”.

VII. Критични бележки и препоръки.
Нямам критични бележки по същество за представените в конкурса материали. 

Научните трудовете, с които кандидатката участвува в конкурса, са написани ясно, на добър 
научен стил и правилен език. Бих препоръчал в бъдещата си научноизследователска дейност 
асистент Димитрова да продължи да задълбочава разработването на научните основи в 
проучваните направления.

VIII. Обща оценка за съответствието на кандидата спрямо задължителните условия и 
задължителните количествени критерии и наукометрични показатели съгл. Закона за 
развитие на академичния състав в Република България, Правилника за прилагане на този закон, 
Регламент за заемане на академични длъжностни в Тракийски университет-Стара Загора.

Асистент Д. Атанасова-Димитрова отговаря на общите условия за завършено виеше 
медицинско образование, придобита ОНС “Доктор” по научната специалност „Морфология“, 
както и на задължителните количествени наукометрични критерии, които се изискват за 
заемане на АД „Доцент“.

Таблица за задължителните количествени наукометрични критерии

Брой Брой
ГРУПА ОТ точки точки на
ПОКАЗАТ С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е изисквани кандидата
ЕЛИ от МФ на в

ТрУ конкурса
А Дисертационен труд за ОНС „доктор“ 50 50
Б Дисертационен труд за „доктор на науките“ — —
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Хабилитационен труд -  монография, или 
научни публикации в издания, които са 
реферирани и индексирани в световноизвестни 
бази данни с научна информация (Web of 
Science и Scopus)

100 135

г Публикации в конкурса за доцент (без тези за 
ОНС ,*доктор“) 200 285

Д
Цитирания само на публикациите в конкурса 
за доцент

50 90

IX. Заключение. Според цялостното му представяне в конкурса считам, че асистент Д. 
Атанасова-Димитрова е безспорно качествен учен със стойностна научна продукция, висока 
квалификация и богат опит и самостоятелност и отговаря на задължителните и специфични 
условия и наукометрични критерии за АД „Доцент”.

X. Предложение за заемане на длъжността.
Въз основа на гореизложеното и съобразявайки се със Закона за развитие на 

академичния състав в Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника 
за развитие на академичния състав на ТрУ-Стара Загора, препоръчвам на уважаемото Научно 
жури да предложи асистент Димитринка Атанасова-Димитрова за избор на академичната 
длъжност ’’Доцент” по морфология за нуждите на Катедрата по анатомия при МФ-ТрУ-

Стара Загора.

Изготвил,

ПРОФ. Д-Р СТЕФАН СИВКОВ, ДМ

10.08.2020 г.
Пловдив
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