
Р Е Ц Е Н З И Я
Относно: Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по научната 

специалност „Морфология“ в област на виеше образование 4. Природни науки, 
математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологични науки за 
нуждите на катедра „Анатомия“, Медицински факултет при Тракийски университет -  
Стара Загора, обявен в Държавен вестник бр. 42/12.05.2020 г.

Рецензент: проф. д-р Ангел Петров Воденичаров, двмн, катедра „Ветеринарна 
анатомия, хистология и ембриология, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски 
университет, Стара Загора.

Научни специалности: Анатомия, хистология и цитология, Морфология

Кандидат: За участие в конкурса на 0,5 щат към катедра „Медицинска физика, 

рентгенология и радиология” документи са подадени единствено от д-р Димитринка 

Йорданова Атанасова-Димитрова.

Кратки биографични данни и кариерен профил на кандидата

Д-р Димитринка Атанасова-Димитрова е родена на 27. 04. 1976 г. в София. 

В периода 1995 -  2000 г. е студент в Биологическия факултет на Софийския 

университет „Св. Климент Охридски“, който завършва с отличен успех от курса 

на следването (5,76) и с пълно отличие от държавните изпити. Дипломира се като 

магистър по биология и професионална квалификация „биолог“, със 

специализация по „Зоология на гръбначните животни и антропология“. 

Професионалната си научна кариера започва през средата на 2009 г. като 

специалист в лабораторията по „Функционална невроанатомия“ към Института 

по невробиология на Българската академия на науките (БАН). През 2010 г. е 

избрана за асистент, а през 2018 г. се хабилитира като доцент, която академична 

длъжност заема и в момента. От 12. 10. 2012 до 01. 04. 2015 г. е докторант на 

самостоятелна подготовка в Института по експериментална морфология, 

патология и антропология с музей -  БАН. След успешно защитена дисертация на 

тема „Морфофункционална и нервнохимична характеристика на каротидното 

телце у плъх“ и е присъдена образователната и научна степен „Доктор“ по 

научната специалност „Морфология“. От м. септември 2017 г. е асистент в
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Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей 

при БАН.

В периода 2013 г. до 2017 г. тя е хоноруван асистент в катедра „Анатомия, 

хистология, патология и съдебна медицина“ на Медицинския факултет при 

Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по дисциплините: цитология, 

обща хистология, ембриология и мекроскопска анатомия. Също така, от 2016 г. 

до началото на 2020 г. е асистент в катедра „Анатомия“ на Медицинския факултет 

при Тракийския университет, Стара Загора, в която води практически занятия по 

цитология, обща хистология, ембриология и анатомия на студентите по 

специалността медицина.

През 2017 г. е провела едномесечна специализация в престижния институт 

Макс-Планк, Германия. По-късно, като стипендиант на Немската служба за 

академичен обмен (DAAD) е работила в продължение на три месеца (01. 01.2019 

г. -  31. 03. 2019) по проект свързан с разнообразието на астроглиевите клетки при 

експериментална множествена склероза у животински модел в Института по 

анатомия на Университета в Росток, Германия.

Представени материали за участие в конкурса

Кандидатът в конкурса е представила отпечатани четири учебни пособия за 

практически упражнения по анатомия и е посочила 34 научни публикации, всички 

отпечатани на английски език. След защитата на дисертационния труд са 

представени 11 публикации. От тях 19 са с импакт-фактор (IF) и една с импакт- 

ранк (SJR, IR).

Преподавателска дейност на кандидата

Д-р Димитринка Атанасова-Димитрова има общо 7 годишен стаж като 

хоноруван асистент и асистент в горепосочените катедри в София и Стара Загора. 

Тя е провеждала упражнения на студентите по медицина по цитология, обща 

хистология, ембриология и анатомия на български и на английски език (на 

студенти с англоезично обучение). Нейната годишна академична натовареност за 

периода 2016 г. -  2019 г., според данните от представената справка е 430 часа.
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Наред с това тя е взела участие в написването на 4 ръководства за практическо 

обучение на студентите по медицина със собствено разработени части, от които 

едно на английски език (дисекция на глава, шия и труп), а останалите на български 

език (по клинична анатомия, специална ембриология и цитология, обща 

хистология и обща ембриология). Всичките учебни помагала са издания на 

Университетско издателство, Стара Загора, под редакцията на проф. д- Димитър 

Сиврев.

По моя преценка кандидатът има достатъчен преподавателски опит в 

преподаването на учебния материал по базисни и основополагащи в 

образованието по медицина дисциплини. Възложените за разработване 

самостоятелни части в горепосочените ръководства е важен показател за призната 

в достатъчна степен квалификация и умения, несъмнено придобити след упорито 

и старателно участие в учебно-възпитателния процес.

Анализ на научната активност и изследователската дейност

От посочените общо 71 публикации, 34 са представени за участие в 

конкурса за доцент. Независимо от това, че публикациите извън последните няма 

да са обект на анализ в настоящата рецензия, но те ще бъдат взети под внимание 

при общата оценка на кандидата.

Преобладаващата част от публикациите и особено тези, отпечатани с 

списания с IF са в областта на нервната система, което кореспондира и с 

направленията на Института по невробиология, където кандидатът е на основен 

трудов договор. Те са свързани с изследвания върху различни аспекти на 

епилепсията - важно и значимо страдание у човека, причините за което са все още 

не са напълно изяснени. Статиите с морфологична насоченост са резултат от 

проведени на високо ниво хистологични, хистохимични и имунохистохимични 

изследвания върху плъхове на каротидното телце, ентералната нервна система, 

както и след акупунктура в биологично активната точка „Zusanli“ (ST36), и 

промени в тригеминалното мезенцефално ядро след експериментална периферна 

аксотомия. Наред с това, специално внимание заслужават посочените с №№ 41 и 

42 заглавия, които са всъщност глави от книги в колективни монографии,

3



издадени от авторитетни издателства, отнасящи се хистохимично доказване на 

трипептидил аминопептидаза I (№ 41), както и за ролята на този важен 

лизозомален ензим в невродегенеративни и туморни болести (№ 42). В тях водещ 

автор е проф. д-р Машенка Димитрова -  безспорен авторитет и високо ценен 

специалист по хистохимична детекция на ензима, а кандидатът в настоящия 

конкурс, е на второ място. В тях са представени ценни сведения не само от 

методологичен характер, но и такива, които хвърлят нова светлина върху по- 

пълното изясняване ролята на ензима в патогенезата на важни 

нервнодегенеративни заболявания като късната инфантилна форма на невронната 

цероидна липофусциноза (болест на Batten), болестта на Алцхаймер и др., както и 

участието на ТРР I и в развитието на редица тумори.

От представените за участия в конкурса 34 публикации на английски език, 

19 са с IF, а една с импакт-ранк (SJR, IR). Общият импакт-фактор от статиите е 

31,374, а индивидуалния -  5,159. За отбелязване е, че статията (№ 52 от общия 

списък), в която тя е водещ автор е със сравнително висок IF -  3,348. Тези високи 

стойности на наукометричните показатели дават основание да се счита, че са 

резултат от задълбочена, ефективна и стойностна изследователска работа. Съвсем 

естествено е, резултатите от тези разработки да намерят и съответно отражение в 

научната литература. Посочени са общо 231 цитирания, от които 45 са във връзка 

с обявения конкурс. Почти всички са в международни реферирани и индексирани 

списания, някои от които с висок IF.

По показател В 5 от публикациите са с Q2 (Квартал SCImago), а две - с Q3. 

От представените статии по показател Г 4 са с Q1, 8 -  с Q2 и 2 са с Q3.

Като отделни документи от Централната библиотека на Тракийския 

университет са представени съответно „Списък на цитирания в SCOPUS и Web of 

Sciences на научни публикации“ и „Справка за публикации в списания с Импакт 

фактор /Journal Citation Report/ и Импакт ранг /SCOPUS/“, подписани от 

директора на библиотеката.

Не може да се отмине без подобаващото внимание факта, че за близо 10 

години професионален стаж като научен работник д-р Димитринка Атанасова- 

Димитрова представя значителна по обем и впечатляваща по качество научна

4



продукция -  63 публикации. Към тях могат да се прибавят и останалите статии 

(№№ 1 -  8), отпечатани преди този период.

Посочената в общия списък под № 28 статия според мен е във връзка с 

дисертационния труд, което се потвърждава от липсата й в списъка на 

публикации, представени за участие в конкурса.

Въпреки, че изследванията са проведени прецизно и на високо ниво, си 

позволявам да препоръчам на кандидата за в бъдеще да представи една или повече 

самостоятелни разработки, за каквито тя безспорно има достатъчен потенциал. 

Освен това, с цел по-голяма прецизност в бъдещата изследователска работа бих 

препоръчал също така при използване на опитни животни, означаването на 

анатомичните структури да се съобрази с Nomina Anatomica Veterinaria (2017), a 

там където е нужно и с другите две ветеринарни номенклатури (хистологична и 

ембриологична -  издания също от 2017 г.), тъй като положението на тялото е 

различно от това, на човека. Напр. по коректния термин е ganglion proximate 

(NAV), отколкото ganglion superior (NA), тъй като първият е недвусмислен и не 

се влияе от промяната в положението на животното. Също така, за „ректоанална 

област“ на плъх, би следвало да се използва аноректално съединение, (Junctio 

anorectalis), да се избягва израза „дистален ректум“ и др.

Приносите са представени акуратно, с необходимата конкретност и яснота, 

без излишни подробности. Те са синтезиран израз на постиженията в 

научноизследователската работа на кандидата и очертават основните постижения 

в научните направления на публикациите. Поради това, приемам представената 

справка за приносите без възражения.

Към научната активност на кандидата следва да се отчетат и участието й в 

15 научноизследователски проекта, два от които финансирани от Европейския 

съюз, 3 от Фонд „Научни изследвания“, един от Европейската банка за развитие и 

9 университетски проекта, на един от които е и ръководител. Към тази дейност 

трябва да се отчете и участието й в 13 научни форума в чужбина и 85 в страната, 

на които нейни презентации са отличавани с награди.
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Д-р Атанасова-Димитрова взема активно участие в организирания научен 

живот в страната. Тя е член на ръководството на Българското Анатомично 

Дружество и на Съюза на учените -  Стара Загора.

Посочените препоръки са от техническо естество, не следва да се приемат 

като критични бележки и те не оказват влияние върху положителната оценка за 

цялостната дейност на кандидата за заемане на академичната длъжност „доцент“.

Комплексна оценка за цялостната дейност на кандидата, съответствие 

с критериите и научните показатели

Преценката на цялостната дейност представя д-р Димитринка Атанасова- 

Димитрова като напълно изграден, отговорен и авторитетен изследовател, и 

преподавател. От представените материали за участие в конкурса е видно, че тя 

отговаря на изискванията за заемане на академичната длъжност „Доцент” в 

Медицинския факултет на Тракийския университет.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Изложеното в настоящата рецензия ми дава достатъчно основание напълно 

убедено да препоръчам на членовете на Научното жури да гласуват положително 

за предложение до Факултетния съвет на МФ -  Стара Загора д-р Димитринка 

Йорданова Атанасова-Димитрова да бъде избрана за доцент на 0,5 щат по 

научната специалност „Морфология” в област на виеше образование 4. Природни 

науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологични 

науки, за нуждите на катедра „Анатомия“, на Медицински факултет при 

Тракийски университет -  Стара Загора.

гр. Стара Загора

08. 09. 2020 г.
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Regarding: Competition for the academic position of "Associate Professor" in the scientific 
specialty "Morphology" in the field of higher education 4. Natural sciences, mathematics and 
informatics, professional field 4.3. Biological Sciences for the needs of the Department of 
Anatomy, Faculty of Medicine at the Thracian University - Stara Zagora, published in the State 
Gazette no. 42 / 12.05.2020

Reviewer: Prof. Dr. Angel Petrov Vodenicharov, PhD, DSc, Department of Veterinary 
Anatomy, Histology and Embryology, Faculty of Veterinary Medicine, Thracian University, 
Stara Zagora.

Scientific specialities: Anatomy, histology and cytology, Morphology

Candidate: For participation in the competition of 0.5 staff at the Department of Medical 
Physics, Radiology and Radiology, documents were submitted only by Dr. Dimitrinka 
Yordanova Atanasova-Dimitrova.

Brief biographical data and career profile of the candidate

Dr. Dimitrinka Atanasova-Dimitrova was bom on April 27, 1976 in Sofia. In the period 

1995 - 2000 she was a student at the Faculty of Biology of Sofia University "St. Kliment 

Ohridski ”, which graduated with excellent results from the course of study (5.76) and 

with full honors from the state exams. She graduated with a master's degree in biology 

and a professional qualification "biologist", specializing in "Vertebrate Zoology and 

Anthropology". She began her professional scientific career in mid-2009 as a specialist 

in the Laboratory of Functional Neuroanatomy at the Institute of Neurobiology of the 

Bulgarian Academy of Sciences (BAS). In 2010 she was elected as an assistant, and in 

2018 she was elected (attained academic rank) as an associate professor, which she 

currently holds an academic position. From 12. 10. 2012 to 01. 04. 2015 she was a PhD 

student of independent training at the Institute of Experimental Morphology, Pathology 

and Anthropology with a museum - BAS. After successfully defending a dissertation on 

"Morphofunctional and neurochemical characteristics of the carotid body in rats" she 

was awarded the educational and scientific degree "Doctor" in the scientific specialty 

"Morphology". Since September 2017 she has been an assistant at the Institute of 

Experimental Morphology, Pathology and Anthropology with a museum at the 

Bulgarian Academy of Sciences.
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In the period 2013 to 2017 she was a part-time assistant in the Department of Anatomy, 

Histology, Pathology and Forensic Medicine at the Medical Faculty at Sofia University 

"St. Kliment Ohridski ” in the disciplines: cytology, general histology, embryology and 

microscopic anatomy. Also, from 2016 to the beginning of 2020 she was an assistant in 

the Department of Anatomy at the Medical Faculty at the Thracian University, Stara 

Zagora, where she teached cytology, general histology, embryology and anatomy to 

medical students.

In 2017 she completed a one-month specialization at the prestigious Max Planck 

Institute, Germany. Later, as a fellow of the German Academic Exchange Service 

(DAAD), she worked for three months (January 1, 2019 - March 31, 2019) on a project 

related to the diversity of astroglia cells in experimental multiple sclerosis in animal 

model at the Institute of Anatomy, University of Rostock, Germany.

Presented materials for participation in the competition

The candidate in the competition submitted four printed handbooks (manuals) for 

practical exercises in anatomy and has cited 34 scientific publications, all printed in 

English. After the defense of the dissertation, 11 publications were presented. Of these, 

19 are with impact factor (IF) and one with impact rank (SJR, IR).

Teaching activity of the candidate

Dr. Dimitrinka Atanasova-Dimitrova has a total of 7 years of experience as a part-time 

assistant and assistant in the above mentioned departments in Sofia and Stara Zagora. 

She conducted exercises for medical students in cytology, general histology, 

embryology and anatomy in Bulgarian and English (for students with English language 

training). Its annual academic workload for the period 2016-2019, according to the data 

from the presented report is 430 hours.

In addition, she took part in writing of 4 manuals for practical training of medical 

students with their own developed parts, one of which in English (dissection of the head, 

neck and torso) and the rest in Bulgarian, in clinical anatomy, special embryology and 

cytology, general histology and general embryology). All textbooks are published by
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the University Publishing House, Stara Zagora, under the editorship of Prof. Dr. Dimitar 

Sivrev.

In my opinion, the candidate has sufficient teaching experience in teaching the material 

in basic and fundamental disciplines in medical education. The independent parts 

assigned for development in the above-mentioned manuals are an important indicator of 

a sufficiently recognized qualification and skills, undoubtedly acquired after persistent 

and diligent participation in the educational process.

Analysis of scientific activity and research activity

From all of the mentioned 71 publications, 34 are presented for participation in the 

competition for associate professor. Although publications outside the latter will not be 

the subject of analysis in this review, they will be taken into account in the overall 

evaluation of the applicant.

The predominant part of the publications and especially those published in journals with 

IF are in the field of the nervous system, which corresponds to the directions of the 

Institute of Neurobiology, where the candidate has a main employment contract. They 

are related to research on various aspects of epilepsy - an important and significant 

suffering in humans, the causes of which are not yet fully understood. The 

morphologically oriented articles are the result of high-level histological, histochemical 

and immunohistochemical studies in rats of the carotid body, enteral nervous system, as 

well as after acupuncture in the biologically active point "Zusanli" (ST36), and changes 

in the trigeminal mesencephalis nucleus after peripheral axotomy. In addition, special 

attention should be paid to the titles cited in №№ 41 and 42, which are in fact chapters 

of books in collective monographs published by authoritative publishers, concerning the 

histochemical detection of tripeptidyl aminopeptidase I (№ 41) and the role of this an 

important lysosomal enzyme in neurodegenerative and tumor diseases (№ 42). The 

leading author in them is Prof. Dr. Mashenka Dimitrova - an indisputable authority and 

highly valued specialist in histochemical detection of the enzyme, and the candidate in 

this competition is in second place. They present valuable information not only of a 

methodological nature, but also that sheds new light on the fuller elucidation of the role 

of the enzyme in the pathogenesis of important neurodegenerative diseases such as the
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late infantile form of neuronal ceroid lipofuscinosis (Batten's disease). Alzheimer, etc. 

as well as the involvement of TPP I in the development of a number of tumors.

Of the 34 publications submitted for participation in the competition in English, 19 are 

with IF and one with impact rank (SJR, IR). The total impact factor of the articles is 

31,374, and the individual - 5,159. It should be noted that the article (№ 52 from the 

general list), in which she is a leading author, has a relatively high IF - 3,348. These 

high values of scientometric indicators give reason to believe that they are the result of 

in-depth, effective and valuable research work. It is quite natural that the results of these 

developments will be reflected in the scientific literature. A total of 231 citations are 

indicated, of which 45 are in connection with the announced competition. Almost all are 

in internationally peer-reviewed and indexed journals, some with high IF.

According to indicator B 5 of the publications are with Q2 (SCImago Quarter) and two 

- with Q3. O f the presented articles on indicator D 4 are with Q l, 8 - with Q2 and 2 are 

with Q3.

As separate documents from the Central Library of the Thracian University are 

presented respectively "List of citations in SCOPUS and Web of Sciences of scientific 

publications" and "Reference for publications in journals with Impact factor / Journal 

Citation Report / and Impact rank / SCOPUS /", signed by the director of the library. 

The fact that for almost 10 years of professional experience as a researcher Dr. 

Dimitrinka Atanasova-Dimitrova presents a significant volume and impressive quality 

scientific production - 63 publications - cannot be ignored. The other articles (№№ 1 - 

8), printed before this period, can be added to them.

The article mentioned in the general list under № 28 is in my opinion related to the 

dissertation, which is confirmed by its absence in the list of publications submitted for 

participation in the competition.

Although the research was conducted precisely and at a high level, I would like to 

recommend to the candidate in the future to present one or more independent works, for 

which it undoubtedly has sufficient potential. In addition, in order to be more precise in 

future research, I would also recommend that the designation of anatomical structures 

comply with Nomina Anatomica Veterinaria (2017) when using experimental animals,
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and, where necessary, with the other two veterinary nomenclatures (histological and 

embryological - editions also from 2017), as the position of the body is different from 

that of man. For example, the correct term is ganglion proximale (NAV) than ganglion 

superior (NA), as the former is unambiguous and is not affected by the change in the 

position of the animal. Also, for the "rectoanal area" of a rat, an anorectal joint (<Junctio 

anorectalis) should be used, the term "distal rectum" should be avoided, and so on.

The contributions are presented accurately, with the necessary specificity and clarity, 

without unnecessary details. They are a synthesized expression of the achievements in 

the research work of the candidate and outline the main achievements in the scientific 

directions of the publications. Therefore, I accept the submitted statement of 

contributions without objections.

The candidate's scientific activity should include her participation in 15 research 

projects, two of which are funded by the European Union, 3 by the National Research 

Fund, one by the European Development Bank and 9 university projects, one of which 

is head. This activity should also take into account her participation in 13 scientific 

forums in abroad and 85 in the country, where her presentations have been awarded 

prizes.

Dr. Atanasova-Dimitrova takes an active part in the organized scientific life in the 

country. She is a member of the management board of the Bulgarian Anatomical Society 

and member of the Union of Scientists - Stara Zagora.

The presented recommendations are of a technical nature, should not be taken as critical 

remarks and they do not affect the positive assessment of the overall performance of the 

candidate for the academic position of "Associate Professor".

Comprehensive assessment of the overall activity of the candidate, compliance with 

the criteria and scientific indicators

The assessment of the overall activity is presented by Dr. Dimitrinka Atanasova- 

Dimitrova as a fully developed, responsible and authoritative researcher and teacher. 

From the submitted materials for participation in the competition it is evident that she 

meets the requirements for holding the academic position "Associate Professor" at the 

Medical Faculty of the Thracian University.
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CONCLUSION

All stated in this review gives me sufficient reason to fully convince the members of the 

Scientific Jury to vote positively for the proposal to the Faculty Council of the Faculty 

of Medicine - Stara Zagora Dr. Dimitrinka Yordanova Atanasova-Dimitrova to be 

elected as associate professor of 0.5 staff of the scientific specialty "Morphology" in the 

field of higher education 4. Natural sciences, mathematics and informatics, professional 

field 4.3. Biological Sciences, for the needs of the Department of Anatomy, Faculty of 

Medicine at the Thracian University - Stara Zagora.

08. 09. 2020 

Stara Zagora

Reviewer:

/Prof. Dr. A. Vodenicharov, Ph.D., DSc/
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