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СТАНОВИЩЕ

на проф. д-р Ивета Антонова Коева, дм, Катедра Анатомия, хистология и 
ембриология на МУ -  Пловдив, член на научното жури за обявения в Държавен 
вестник, бр. 42 от 12 май 2020 г конкурс за заемане на академична длъжност 
“Доцент” по “Морфология", Област на виеше образование 4. Природни науки, 
математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки на
0. 5 щат към катедра „Медицинска физика, биофизика, рентгенология и радиология*4 за 
нуждите на катедра „Анатомия“, МФ на ТрУ.
Депозирани са материали за участие в конкурса от един кандидат - ас. Димитринка 
Йорданова Атанасова-Димитрова катедра “Анатомия”, Медицински факултет, 
Тракийски университет -  Стара Загора.
Представените от кандидатите комплект материали са в съответствие с нормативните 
изисквания по чл. 84 от ПРАСТрУ за заемане на академични длъжности в Тракийски 
университет -  Стара Загора и включват всички изискуеми документи.

1. Кариерен профил на кандидата ас. Димитринка Йорданова Атанасова- 
Дим игрова.
Ас. Димитринка Атанасова-Димитрова завършва виеше образование в СУ „Климент 
Охридски“, специалност биология с магистърска степен през 2000 г. От 2009 г. до сега 
заема позицията на асистент и научен изследовател в Института по невробиология и 
ИЕМПАМ към БАН. Работила е и като асистент към катедрата по Анатомия, 
хистология и патология към МФ на СУ и катедрата по Анатомия към МФ на ТрУ- 
Стара Загора (2016- 2020 г.). През 2015 г. той защитава дисертация на тема „Морфо- 
функционална и неврохимична характеристика на каротидното телце у  плъх” и е 
присъдена Образователната и научна степен (ОНС) „Доктор” по „Морфология”. През 
2017 г. и 2019 г. кандидатката е провела специализации в Института по анатомия, 
Росток, със стипендия от DAAD и Макс Планк Институт, Гьотинген по международни 
проекти. Има добри компютърни умения и отлично ниво на владеене на английски 
език. Член е на Българското Анатомично дружество и СУБ- клон Стара Загора.

Общо описание на представените материали но конкурса
Ас. Димитринка Атанасова-Димитрова представя за рецензиране в конкурса общ 
брой научни трудове -  34, от които 23 в чуждестранни и 1 1 български издания. 19+1 
(SJR) статии са импакт фактор- общият ИФ е 31,377, а индивидуалният -  5,159. 
Кандидатката е включила списък на 45 цитирания с общ ИФ от цитиранията-189,758. 
Кандидатката има 98 участия в научни форуми, от които 13 са в чужбина (като водещ 
автор в по-голямата част от тях) и 85 у нас. Участвала е в 15 научно-изследователски 
проекти (с конкурсно финансиране от ЕС, ФНИ, ТрУ-Стара Загора, МУ-София, МУ- 
Плевен, МУ-Пловдив) като на 1 от тях е ръководител (към ТрУ-Стара Загора) и 
изготвянето на 4 ръководства.
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От таблицата за препоръчителните критерии се установява, че кандидатката напълно 
отговаря на условията за заемане на академичната длъжност “доцент” и притежава 
011C “Доктор" по научната специалност „Морфология ”, съответстваща на обявения 
конкурс.

Оценка на научните трудове на кандидата
Подготвената от кандидатката справка за научните приноси е съставена прегледно и 
дава пълна представа за изграждането на ас. Атанасова-Димитрова като задълбочен 
изследовател с устойчиво професионално развитие. Научният стил на кандидатката и 
интерпретативната формулировка на научните постижения спомагат за ясното 
дефиниране на оригиналните и потвърдителни научни приноси в нейните трудове. 
Основните научни приноси на ас. Атанасова-Димитрова са свързани с: ролята на 
Ангиотензин II модулаторната система и хормона мелатонин при експериментални 
модели на епилепсия; ефектите на мелатонинергичния препарат агомелатина върху 
поведенческите отклонения и невроналната загуба в определени мозъчни структури 
при пинеалектомия и експериментални модели на темпорална епилепсия; ролята на 
системното физическо натоварване в регулиране на мозъчната реактивност при 
експериментални модели на мелатонинов дефицит и епилепсия; морфологични 
промени след експериментална акупунктура при плъх; изследване на морфологичния и 
неврохимичен профил на мезенцефалните григеминални неврони при увреда на 
периферен нерв; имунохисгохимично изследване на АТФ-съдържащи структури в 
коло-ректо-анална област на плъх; централните механизмите на висцералната болка.

Оценка на учебната дейност
Учебната заетост на ас. Атанасова-Димитрова е свързана с провеждане на практически 
занятия по анатомия, цитология, хистология и обща ембриология на студенти медици 
(българи и англоезично обучение) като астистент към катедрата по Анатомия на МФ. 
ТрУ-Стара Загора и като хоноруван асистент към МФ на СУ. Общ брой часове- 1290, 
не са посочени часове извънаудиторна заетост. Преподавателска натовареност на 
кандидатката напълно отговаря на изискванията на Закона за развитие на академичния 
състав в Република България (ЗРАСРБ) и Правилника за прилагането му. Участвала е в 
написването на 4 учебни помагала.

III. Заключение
След запознаването и анализа на представените материали по конкурса (ДВ бр. 42 от 
12.05.2020 г.) считам че:
ас. Димитричка Атанасова-Димитрова е изграден преподавател и задълбочен 
изследовател, който напълно основателно кандидатства за академичната длъжност 
“доцент” в конкурса по научната специалност „Морфология”.
На базата на представената в конкурса научната продукция и пълното покритие на 
изискуемите наукометрични показатели и на изискванията на Закона за развитие на 
академичния състав в Република България и Правилника за прилагането му на ТрУ- 
Стара Загора,
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убедено давам своята положителна оценка и препоръчвам на уважаемото жури 
да избере ас. Димитричка Атанасова-Димитрова, на академичната длъжност 
„Доцент” по научна специалност “Морфология” към катедра “Анатомия“, МФ, 
Тракийски Университет, Стара Загора.

Пловдив, 25.08.2020 г.

Изготвил становището

проф. д-р Ивета Коева,
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