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СТАНОВИЩЕ /0. оу- . Ч ....
от проф. д-р Лъчезар Колев Сурчев, дмн.

професор по анатомия, хистология и цитология 
в Катедра Анатомия на Тракийския университет -  Стара Загора.

включен в състава на научното жури съгласно Решение на ФС на МФ (Протокол № 
6/01.07.2020 г) и заповед № 1720 от 10.07.2020 г на Ректора на Тракийския университет 
-  Стара Загора и определен за написване на становище относно конкурса за заемане на 
академичната длъжност "Доцент" по Морфология в област на виеше образование 4. 
Природни науки, математика и информатика, по професионално направление 4.3. 
Биологически науки на 0,5 щат към Катедра "Медицинска физика, биофизика, 
рентгенология и радиология" за нуждите на Катедра „Анатомия“ на Медицинския 
факултет на Тракийския университет -  Стара Загора, обявен в Държавен вестник, брой 
42 от 12.05.2020 г.

Участие в конкурса е заявено от един кандидат, д-р Димитринка Йорданова 
Атанасова-Димитрова. чрез подадени документи съгласно Закона за развитие на 
академичния състав в Република България, неговия правилник и Правилника за 
развитие на академичния състав в ТрУ -  Стара Загора.

1. Биографични данни и професионално развитие

Д-р Димитринка Атанасова-Димитрова е родена на 27 април 1976 г в София. През 
1995 г завършва средно образование в Самоков. Виеше образование получава в 
Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През 
2001 г се дипломира по специалността Биология с придобита квалификация магистър 
биолог. След неколкогодишна работа в две фирми, от юни 2009 г постъпва като 
специалист биолог в Направление Синаптична сигнализация и комуникации на 
Института по невробиология при Българската академия на науките. Там тя работи и до 
сега като от май 2010 г е преназначена като асистент, а от февруари 2018 г е доцент. Д- 
р Атанасова-Димитрова работи допълнително в различни периоди от време като 
хоноруван асистент в Катедрата по анатомия, хистология, патология и съдебна 
медицина на Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, Института по 
експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН и Катедра 
Анатомия на Медицинския факултет при Тракийския университет -  Стара Загора. В 
2015 г защитава дисертация на тема "Морфо-функционална и неврохимична 
характеристика на каротидното телце у плъх", за което получава образователната и 
научна степен "доктор" по специалността Морфология. Д-р Димитринка Атанасова- 
Димитрова има две специализации в чужбина -  през 2017 и 2019 г. Владее отлично 
писмено и говоримо английски език. Свободно работи с компютърни приложения на 
Windows в MS Office, а също и с Adobe Photoshop и Internet.

Кандидатката е клинично здрава и не е осъждана.
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2. Научно-изследователска дейност

Д-р Димитринка Атанасова-Димитрова представя публикации в два списъка -  5 
научни труда преди дисертацията за образователната и научна степен „доктор“ и 34 
публикации след това или общо 39. От тях 25 са публикувани в чужбина.

От тези 39 публикации д-р Атанасова-Димитрова е самостоятелен или първи 
автор в 6 публикации, втори автор -  в 24 публикации и трети или следващ -  в 9 
публикации. Така ясно се вижда, че тя е самостоятелен, първи или втори автор в 
преобладаващия си брой публикации (30 от 39 или приблизително 77%). Кандидатът 
има 22 статии в списания с импакт фактор (IF) или импакт ранк (SJR). Общият импакт 
фактор на статиите е 33,551, а индивидуалният -  6,248.

Д-р Атанасова-Димитрова посочва 57 намерени цитирания на нейни трудове.

Тя представя данни за участия в 15 научни проекта като е ръководител на един от 
тези проекти. Има общо 98 участия на конгреси и конференции, от които 13 в чужбина.

Д-р Атанасова-Димитрова не само отговаря на минималните национални 
изисквани по групи показатели за академичната длъжност „Доцент“ и на 
допълнителните изисквания на ТрУ, но значително ги надхвърля. По показател А, 
удостоверяващ наличието на дисертационен труд за степента „доктор“ с 50 точки тя 
има тези 50 точки. По показател В при минимално изисквани 100 точки д-р Атанасова- 
Димитрова има 135 точки. По показател Г при минимално изисквани 200 точки д-р 
Атанасова-Димитрова има 337 точки. По показател Д при минимално изисквани 50 
точки кандидатът има 114 точки. Така общият брой точки на д-р Атанасова-Димитрова 
става 636. В своята конкурсна документация тя е написала по-малка сума. защото не е 
добавила и количествените данни за публикациите преди дисертацията. Нейните точки 
са над 1,5 пъти повече от минимално изискваните 400 точки за „Доцент“.

Научните интереси на д-р Атанасова-Димитрова са насочени в няколко 
направления: изследване на рецепторната експресия и епилептогенезата в хипокампус 
при модел на епилепсия. морфологичните основи на акупунктурата, 
имунохистохимично изследване на различни нервни структури, проучване на 
каротидното телце. Кандидатът получава оригинални резултати за ензимната 
екипировка във вегетативни неврони и клетките на каротидното телце. Търси се 
морфологичната основа на източните лечебни мотоди.

3. Учебно-преподавателска дейност

Кандидатката представя данни за извънредно голямата си учебна натовареност. 
Д-р Димитринка Атанасова-Димитрова ръководи упражнения със студенти по 
медицина с преподаване на български и на английски език в Медицинския факултет на
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Тракийския университет в Стара Загора и в Медицинския факултет на СУ «» Св. 
Климент Охридски. Тя представя документирани данни за проведени общо 1290 
учебни часа упражнения. Нейната средногодишна учебна натовареност в Медицинския 
факултет на ТрУ е 105 учебни часа, а в Медицинския факултет на СУ е 230 учебни 
часа.

Д-р Димитринка Атанасова-Димитрова има участие в четири ръководства за 
студенти.

Заключение

Д-р Димитринка Атанасова-Димитрова работи повече от 11 години в Направление 
Синаптична сигнализация и комуникации на Института по невробиология при 
Българската академия на науките. Тя има защитена дисертация за образователната и 
научна степен "доктор" по научната специалност "Морфология". Д-р Атанасова- 
Димитрова има 2 допълнителни специализации в чужбина. Тя знае отлично английски 
език и допълнително владее специализирани компютърни програми. Признатите 
оригинални научни публикации в обсега на конкурсната специалност "Морфология" са 
39, от които 25 са публикувани в чужбина. В признатите си оригинални публикации д-р 
Атанасова-Димитрова е първи или втори автор в 77 %. Тя има 22 признати статии с 
импакт фактор или импакт ранк, подчертаващи международното й признание. Нейният 
общ импакт фактор е 33,551, а индивидуалният е 6,248. Д-р Атанасова-Димитрова има 
57 цитирания на нейни статии. Тя има 15 научни проекта, на един от които е 
ръководител. Има 98 конгресни участия, 13 от които в чужбина. Средногодишна учебна 
натовареност на кандидата е много голяма (105+230=335 уч. часа). Тя участва в 4 
учебни ръководства.

Цялата тази научна, учебна и административна активност ми дават категорично 
основание да препоръчвам на почитаемото Научно жури и на почитаемия Факултетен 
съвет на Медицинския факултет на ТрУ -  Стара Загора да присъдят на д-р Димитринка 
Йорданова Атанасова-Димитрова академичната длъжност "Доцент" по "Морфология" 
на 0,5 щат към Катедра "Медицинска физика, биофизика, рентгенология и радиология" 
за нуждите на Катедра „Анатомия“ на Медицинския факултет на Тракийския 
университет -  Стара Загора.

02.09.2020 г Изготвил

/проф. д-р Лъчезар Сурчев, дмн/



STATEMENT

by Prof. Dr. Lachezar Kolev Surchev, DSc.
Professor of anatomy, histology and cytology 

in the Department of Anatomy of the Trakia University - Stara Zagora,

part of the scientific jury according to the Decision of the Faculty Council of the Faculty of 
Medicine of the Trakia University (Protocol № 6/01.07.2020) and Order № 1720 от
10.07.2020 of the Rector of the Trakia University -  Stara Zagora and appointed to write a 
statement of the competition for the academic position "Associate Professor" of Morphology 
in the field of higher education 4. Natural sciences, mathematics and computer science, in 
professional field 4.3. Biological sciences of 0,5 staff at the Department "Medical physics, 
biophysics and radiology" for the needs of the Department „Anatomy“ of the Faculty of 
Medicine of the Trakia University -  Stara Zagora, published in the State Gazette, issue 42 of 
12.05.2020.

Participation in the competition is requested by one candidate, Dr. Dimitrinka 
Yordanova Atanasova-Dimitrova. through submitted documents under the Law on the 
Development of Academic Staff in the Republic of Bulgaria, its regulations and the Internal 
Rules for the development of academic staff at Trakia University -  Stara Zagora.

1. Biographical data and professional development

Dr. Dimitrinka Atanasova-Dimitrova was born on April 27, 1976 in Sofia. She 
completed his secondary education in 1995 in the town of Samokov. She acquired a higher 
education at the Biological Faculty of Sofia University „St.. Kliment Ohridski“. In 2001 she 
graduated with a degree of Magister Biologist in Biology. After several years of work in two 
companies, since June 2009 he has been working as a specialist biologist in the Department of 
Synaptic Signaling and Communications of the Institute of Neurobiology at the Bulgarian 
Academy of Sciences. She still works there and since May 2010 she has been reassigned as an 
Assistant Professor, and since February 2018 she has been an Associate Professor. Dr. 
Atanasova-Dimitrova additionally works in different periods of time as a part-time assistant in 
the Department of Anatomy, Histology, Pathology and Forensic Medicine of the Medical 
Faculty of Sofia University "St. Kliment Ohridski”, the Institute of Experimental 
Morphology, Pathology and Anthropology with a Museum at the Bulgarian Academy of 
Sciences and the Department of Anatomy of the Medical Faculty at the Trakia University - 
Stara Zagora. In 2015 he defended a dissertation on "Morpho-functional and neurochemical 
characteristics of the carotid body in rats", for which he received the educational and 
scientific degree "Doctor" in Morphology. Dr. Dimitrinka Atanasova-Dimitrova has two 
specializations abroad -  in 2017 and 2019. She speaks excellent written and spoken English. 
She works freely with Windows computer applications in MS Office, as well as with Adobe 
Photoshop and Internet.

The candidate is clinically healthy and has not been convicted.
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2. Research activity

Dr. Dimitrinka Atanasova-Dimitrova presents publications in two lists -  5 scientific 
papers before the dissertation for the educational and scientific degree "Doctor" and 34 
publications after that or a total of 39. Of these, 25 have been published abroad.

Of these 39 publications, Dr. Atanasova-Dimitrova is an independent or first author in 6 
publications, second author - in 24 publications and third or next one -  in 9 publications. 
Thus, it is clear that she is an independent, first or second author in the predominant number 
of publications (30 out of 39 or approximately 77%). The candidate has 22 articles in journals 
with impact factor (IF) or impact rank (SJR). The total impact factor of the articles is 33,551, 
and the individual -  6,248.

Dr. Atanasova-Dimitrova points to 57 found citations of her works.

She presents data on participation in 15 research projects and is the leader of one of 
these projects. He has a total of 98 participations in congresses and conferences, 13 of which 
were abroad.

Dr. Atanasova-Dimitrova not only meets the minimum national requirements for groups 
of indicators for the academic position of "Associate Professor" and the additional 
requirements of Trakia University, but significantly exceeds them. According to indicator A, 
certifying the existence of a dissertation for the degree of "doctor" with 50 points, she has 
these 50 points. According to indicator V, with a minimum required 100 points, Dr. 
Atanasova-Dimitrova has 135 points. According to indicator G, with a minimum required 200 
points, Dr. Atanasova-Dimitrova has 337 points. According to indicator D with a minimum 
required 50 points, the candidate has 114 points. Thus, the total number of points of Dr. 
Atanasova-Dimitrova becomes 636. In her competition documentation she wrote a smaller 
amount because she did not add the quantitative data for the publications before the 
dissertation. Her points are more than 1.5 times more than the minimum required 400 points 
for "Associate Professor".

Dr. Atanasova-Dimitrova's research interests are focused on several areas: study of 
receptor expression and epileptogenesis in the hippocampus in a model of epilepsy, the 
morphological basis of acupuncture, immunohistochemical study of various nerve structures, 
study of the carotid body. The candidate receives original results for the enzyme equipment in 
vegetative neurons and carotid body cells. The morphological basis of the eastern healing 
methods is sought.

3. Teaching activity

The candidate presents data on her extremely high workload. Dr. Dimitrinka 
Atanasova-Dimitrova leads exercises with medical students with teaching in Bulgarian and
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English at the Faculty of Medicine of the Trakia University in Stara Zagora and at the Faculty 
of Medicine of Sofia University "St. Kliment Ohridski. She presents documented data for a 
total of 1290 school hours of exercises. Its average annual study load at the Faculty of 
Medicine of TrU is 105 teaching hours, and at the Faculty of Medicine of Sofia University is 
230 teaching hours.

Dr. Dimitrinka Atanasova-Dimitrova participates in four student guides.

Conclusion

Dr. Dimitrinka Atanasova-Dimitrova has been working for more than 11 years in the 
Department of Synaptic Signaling and Communications at the Institute of Neurobiology at the 
Bulgarian Academy of Sciences. She has a defended dissertation for the educational and 
scientific degree "Doctor" in the scientific specialty "Morphology". Dr. Atanasova-Dimitrova 
has 2 additional specializations abroad. She is fluent in English and additionally works with 
specialized computer programs. The recognized original scientific publications in the scope of 
the competition specialty "Morphology" are 39, of which 25 have been published abroad. In 
her recognized original publications, Dr. Atanasova-Dimitrova is the first or second author in 
77%. She has 22 recognized articles with an impact factor or impact rank, emphasizing her 
international recognition. Her total impact factor is 33,551 and her individual one is 6,248. Dr. 
Atanasova-Dimitrova has 57 citations of her articles. She has 15 research projects, in one of 
which she is the leader. There are 98 congress participations, 13 of which are abroad. The 
average annual study load of the candidate is very high (105 + 230 = 335 teaching hours). She 
participates in 4 textbooks.

All this scientific, educational and administrative activity gives me a definite reason to 
recommend to the esteemed Scientific Jury and the esteemed Faculty Council of the Faculty 
of Medicine of Trakia University -  Stara Zagora to award Dr. Dimitrinka Yordanova 
Atanasova-Dimitrova the academic position "Associate Professor" in "Morphology" 0.5 staff 
at the Department “Medical Physics, Biophysics and Radiology” for the needs of the 
Department “Anatomy” of the Faculty of Medicine of the Trakia University -  Stara Zagora.

02.09.2020 Prepared by

/Prof. Dr. Lachezar Surchev, DSc/


