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СТАНОВИЩЕ 

ПО КОНКУРСA ЗА ЗАЕМАНЕ НА AКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ „ПРОФЕСОР”  

ПО НАУЧНАТА СПЕЦИАЛНОСТ ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ 03.01.33 

В  МУ-ВАРНА 

ЗА КАНДИДАТА ДОЦ. Д-Р Д-Р МАРГАРИТА ДИМОВА ГОСПОДИНОВА, ДМ., 

РЪКОВОДИТЕЛ НА КАТЕДРА ПО ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ, ТРОПИЧЕСКА МЕДИЦИНА И 

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ КЪМ МФ НА МУ „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ И НАЧАЛНИК 

НА ПЪРВА КЛИНИКА ПО ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ ПРИ МБАЛ „СВ. МАРИНА“-ЕОД, ГР. 

ВАРНА 

І. Анализ на кариерния профил на кандидата. 

Доц. Д-р М. Господинова е родена на 04.06.1962 г. в гр. Малко Търново. 

Завършва медицина във ВМИ-Варна през 1986г.  От 1991г. е асистент в Катедрата по 

инфекциозни болести, епидемиология и тропическа медицина (последователно старши 

и главен асистент от 2003 год.). Придобива специалност по инфекциозни болести през 

1994 г. През 2009 г. защитава дисертационен труд на тема “Проучвания върху 

особеностите в протичането на някои инфекциозни заболявания при възрастни над 60 

години”. През 2011 г. придобива научна степен “доцент”. От средата на 2012г.  е  

ръководител катедра „Инфекциозни болести, тропическа медицина и 

дерматовенерология“ МФ на МУ „Проф. Д-р Параскев Стоянов“и началник на клиника 

по Инфекциозни болести към към МБАЛ „Св. Марина“-ЕОД, гр. Варна. От 2013 год. е 

включена в Национална експертна група за разработване на Национална програма за 

контрол и лечение на ротавирусните гастроентерити. От 2014 г ръководи основен курс 

за специализанти по инфекциозни болести от Североизточна България. Включена е в 

Държавната изпитна комисия за придобиване на специалност по инфекциозни болести. 

Член е на БЛС, БДИБ и контролната комисия на СУБ- Варна.  

ІІ. Общо описание на представените материали по конкурса. 

Материалите, предоставени от кандидата доц. д-р Маргарита Димова Господинова 

отговарят на изискуемите съгласно чл. 100 от Правилника за развитието на 

академичния състав на МУ „Проф.д-р Параскев Стоянов“ гр. Варна от 2016 г относно 

регламента за заемане на академичната длъжност „ПРОФЕСОР“, а именно: придобита 

ОНС „ДОКТОР“ по специалността Инфекциозни болести, заемана повече от 7 години 

длъжност доцент по Инфекциозни болести в МФ на МУ Проф.д-р Параскев Стоянов“ 

гр. Варна, учебна натовареност над 100 часа, издаден монографичен труд, представени 

са повече от 25 оригинални научни трудове (публикации), броящи се след 

придобиването на ОНС „ДОЦЕНТ“,  наличност на 3 докторанти, на които е научен 

ръководител 

1. Раздел ОБЩИ ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С КВАЛИФИКАЦИЯТА: 

творческа автобиография, нотариално заверени диплома за завършено висше 

медицинско образование, за призната специалност по инфекциозни болести, за 

придобита ОНС „ДОКТОР“, свидетелство за научно звание „ДОЦЕНТ“, монографичен 

труд, дипломи за висше образование по медицина и придобита специалност по 

Инфекциозни болести. Представени са още сертификат за владеене на английски език 

на ниво А2 от ОПРЧР и МУ, Варна, удостоверения за преминати курсове на 

медицинско обучение в различни направления на инфекциозната патология, в тч  

абдоминална ехография и педагогическа квалификация. Приложено е доказателство за 

участие е в първия международен работен семинар по антитероризъм, проведен в 

УМБАЛ ,, Св. Марина'' - Варна под опеката на израелския посланник в България и 

израелския институт по антитероризъм в 2014.  В общите документи има още 

удостоверения за трудовия и в частност за преподавателския стаж на доц. Д-р 

Маргарита Господинова, справка за учебната натовареност, карта за предварителен 



медицински преглед, свидетелство за съдимост, удостоверение за владеене на 

компютърни умения.  

2. Раздел ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С НАУЧНАТА АКТИВНОСТ: списък на  

научните трудове, списък на българските цитации, изготвен от Централна медицинска 

библиотека на МУ гр. София, списък на чуждестранните цитации, както и списък с 

резултати за импакт фактора и рейтинга на цитиранията, изготвени от Медицинска 

библиотека на МУ гр. Варна. Приложена е авторска справка за научните приноси на 

трудовете на доц. Д-р Маргарита Господинова, дм.  

3. Раздел ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ: списък на  

резюмета от научни форуми в България, публикувани в сборници с резюмета, списък 

на научните организации, в които членува кандидата, ксерокопие-доказателство за 

участието на доц. Господинова в редакционната колегия на списание “Наука 

Инфектология и Паразитология”. 

4. Раздел ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С УЧЕБНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКАТА 

ДЕЙНОСТ: удостоверение за учебната натовареност, ксерокопия на заповеди  

за зачисляване на трима докторанти на самостоятелна подготовка с ръководител доц. 

Господинова, удостоверяващ нейната учебно-преподавателска работа. 
5. Раздел ДРУГИ ДОКУМЕНТИ: списък със сертификати за участие в научни  

форуми. 

ІII. Оценка на научните трудове на кандидата за цялостното академично 

развитие. 

Кандидатът доц. д-р Маргарита Господинова има 137 публикации и  60 участия 

в научни конгреси. В конкурса за професор, доц. Господинова участва със 71 научни 

публикации, разработени след заемане на академична длъжност ,,Доцент‘‘. От тях 53 са 

пълнотекстови  - в национална медицинска периодика – 32 (раздел ІІІ - №№ 1-32), В 

международна медицинска периодика – 7 (раздел ІV - №№ 1-7), Публикувани резюмета 

в научни списания и сборници: в национална медицинска периодика – 14 (раздел V - 

№№ 1-14), в  международна медицинска периодика – 4 (раздел VІ- №№ 1-4). 

 От научните трудове на доц. Господинова един е дисертационен труд на тема 

“Проучвания върху особеностите в протичането на някои инфекциозни заболявания 

при възрастни над 60 години”. С него са свързани 10 публикации в специализирани 

научни издания – списания и сборници у нас и 4 в чуждоезикови списания, 5 

публикувани резюмета от доклади в научни форуми. Приложено е резюмето и 

цялостната форма на един монографичния хабилитационен труд за придобиване на 

академичната длъжност ПРОФЕСОР на тема „Зика-треска“.  

Кандидатът има 13 участия в написването на  4 книги, учебници и помагала за 

студенти по медицина( раздел ІІ - №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13).   

  От реалните публикации в списания и сборници, доц. Господинова е първи и 

самостоятелен автор в 28 /52,83%/, втори автор в 12 /22,64%/, трети и пореден автор в 

13 /24,53%/. 

Творческите търсения на доц. д-р Господинова са основно в сферата на 

трансмисивните инфекции, но в никакъв случай не се ограничават само там. Тя има 

разработки, посветени на проблеми, свързани с инфекциозни заболявания като 

невроинфекции, хепатит, лептоспироза, епидемичен паротит, рубеола, варицела, 

скарлатина и още много други.  

Научният авторитет на кандидата е неоспоримо висок сред медицинската общност на 

инфекционисти, паразитолози, епидемиолози и микробиолози. 



ІV. Оценка на монографичния труд или равностойни публикации, представени за 

участие в конкурса за „ПРОФЕСОР” от кандидата.  
Монографичният труд „Зика треска“ обхваща 244 страници. Той се оказва особено 

полезен за клиницисти от различни медицински специалности – инфекционисти, 

вирусолози, невролози, педиатри, неонатолози, акушер-гинеколози и други, 

допринасяйки  за изясняване клиничния ход на Зика треската /съответно завишаване на 

диагностичното мислене за нея в условия на пандемия/, и усложненията, с които 

болестта се асоциира. Съществен принос е широко разгледаната диференциална 

диагноза с други инфекциозни заболявания, протичащи със сходна симптоматика. 

Предложените практически препоръки за диагноза и диференциална диагноза при 

фебрилен пациент, завръщащ се от чужбина, разширяват обхвата на научния труд и 

подпомагат в значителен аспект ранната и адекватна диагноза, без необходимост от 

допълнителна литературна справка. Полезни за клиничната практика са и 

представените протоколи за поведение на лекаря при случай на Зика треска, 

включително и при вродена форма на болестта. Хабилитационният труд е една 

широкомащабна разработка, в която е направен пространен анализ на Зика треската. 

Трудът съдържа 8 приложения, които имат конкретен приложен характер, отнасящ се 

до Зика при бременност и новородени. Библиографската справка, ползвана за 

разработване на темата е много богата и се представя от 172 чуждестранни източника. 

V. Отражение (цитиране) на публикациите на кандидата в националната и 

чуждестранна литература (публикационен имидж). Приложени са доказателства за 

цитирания, от които става ясно че  доц. Господинова има цитирания 37 пъти, от които 

32 са от български автори, а 5 са открити в чуждестранната медицинска литература. 

Справката за цитиранията е изготвена от ЦМБ, гр. София, въз основа на заявена 

цитатна справка № РТ 38/13.02.2018г. Импакт факторът от публикациите на доц. 

Господинова е 7,936. Справката е изработена в БИО на Библиотеката на МУ – Варна. 

VІ. Комплексна, качествена оценка на учебно-методическата и преподавателската 

дейност, вкл. научно ръководство на студенти, докторанти, специализанти.  

Доц. д-р Господинова е висококвалитетен специалист по инфекциозни болести, 

отличен ръководител на катедрата по инфекциозни болести, паразитология и 

дерматовенерология към МФ на МУ гр. Варна. Нейният имидж на началник на Първа 

Клиника по инфекциозни блести към МБАЛ „Св. Марина“, гр. Варна е много добър. 

Едновременно с перфектните си качества на лечител, тя е и ерудиран университетски 

преподавател по дисциплината инфекциозни болести – води българоезично и 

чуждоезично обучение – упражнения и лекции  на студенти по медицина в 5 и 6 курс, 

по дентална медицина в 4 курс. Тя преподава още на 3 курс медицински сестри и 

акушерки, на бакалаври и магистри УЗГ към МУ, на  1 и 2 курс инспектори по 

обществено здраве в Медицински колеж. Доц. Господинова води СИД по Тропическа 

медицина. Тя е научен ръководител на трима докторанти по Инфекциозни болести, от 

които двама вече са защитили докторска степен. Аудиторната и учебна натовареност за 

последните 5 години възлиза на 1096 учебни часа и е напълно достатъчна за участие в 

настоящия конкурс.  

Доц. Д-р Господинова води основен лекционен курс за СДО, ръководи практическо 

обучение на  специализанти по инфекциозни болести и обща медицина, взема активно 

участие в провеждането на семестриални и държавни изпити, участва в комисията за 

държавни изпити за придобиване на специалност по инфекциозни болести. Към всичко 

това тя успешно прибавя и широкоспектърна научна дейност в различни сфери на 



инфекциозната патология, участва в научни форуми, публикува резултатите от своя 

труд в наши и чужди списания. 

VІІ. Критични бележки и препоръки. Нямам 

VІІІ. Обща оценка за съответствието на кандидата спрямо задължителните 

условия и задължителните количествени критерии и наукометрични показатели 

съгл. съгласно Правилника за развитие на академичния състав в МУ-Варна 
Кандидатът получава висока оценка за пълно съответствие спрямо задължителните 

условия и задължителните количествени критерии и наукометрични показатели 

съгласно съответния регламент. 

ІХ. Заключение – отговаря / не отговаря на задължителните и специфични 

условия и наукометрични критерии – за академичната длъжност „ПРОФЕСОР”.  
 

Доц. Маргарита Господинова, дм е  единствен кандидат в конкурс за 

академичната длъжност "Професор"    по научната специалност "Инфекциозни 

болести" за нуждите на Катедра по инфекциозни болести, паразитология и 

дерматовенерология и Първа клиника по инфекциозни болести при УМБАЛ ,,Св. 

Марина‘‘ – ЕАД, гр. Варна    

Представените материали за научно-изследователската и учебно-

преподавателската дейност, както и разнообразните форми на квалификация и 

усъвършенстване я определят като специалист с високо ниво на подготовка, с приноси 

за теорията и практиката  в областта  на инфекциозните болести и в обучението на 

младите кадри. Оценявайки положително професионалните, научно-преподавателските 

и  личностните качества на кандидатката,  считам, че доц. Господинова напълно 

отговаря на изискванията за заемане  на академичната длъжност "Професор".  

Това е основание да дам положителна оценка и си позволявам убедено да 

препоръчам на  уважаемите членове на  Научното жури да  гласуват също 

положително  за заемане на академичната длъжност "Професор" по инфекциозни 

болести при МФ-МУ – Варна  от доц. д-р Маргарита Димова Господинова, дм. 

 

 

 

18.06.2018 г.                Рецензент…

. 

Гр. Стара Загора       / Проф. д-р Л. Пекова,д.м. 

/ 

 

 

 


