
СТАНОВИЩЕ 

От доц. д-р Малина Кирилова Петкова, д.м. 
Университетска болница „Лозенец“, гр.София 

Медицински Университет София 

 
Относно: Обявен конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в област на 

висше образование 7. Здравеопазване и спорт; професионално направление 7.1. Медицина 

и научна специалност „Ендокринология и болести на обмяната“ – с кандидат д-р Мира 

Валентинова Сидерова, д.м., за нуждите на Катедра „Вътрешни болести", УС 

„Ендокринология и болести на обмяната”, Факултет  „Медицина” при Медицински 

университет „Проф. д-р П.Стоянов“ – Варна и Клиника по ендокринология и болести на 

обмяната към МБАЛ „Света Марина" ЕАД-Варна, обявен в Държавен вестник, бр. 

33/25.04.2017 г. 

На основание заповед Р-109-269/ 17.07.2017 г. на Ректора на Медицински университет –

Варна и с решение на Научното жури съм определена да изготвя становище по обявения 

конкурс. Становището е изготвено според изискванията на Закона за развитието на 

академичния състав в Р. България (ЗРАСРБ), Правилника за приложението му и Правилника 

на МУ- Варна. 

  

 

1. Кратки биографични данни и професионално развитие 
Д-р Мира Сидерова е родена през 1979 г. в гр. Варна. Средното си образование получава 

в Първа Езикова Гимназия с изучаване на английски и немски език. Завършва медицина в 

Медицински университет - Варна през 2003 г. с отличие „Златен Хипократ“. 

Професионалната ѝ кариера като лекар започва през 2004 г. в Клиниката по анестезиология 

и реанимация на МБАЛ „Св. Анна”- Варна, а от 2006 г. до момента е последователно редовен 

докторант, ординатор и асистент в Клиниката по ендокринология към УМБАЛ „Св. 

Марина“-Варна. През 2011 г. придобива специалност по ендокринология и болести на 

обмяната, а през 2013 г. защитава успешно дисертационен труд на тема 

„Имунохистохимични маркери и ултразвукова еластография – нови диагностични 

възможности в уточняването на тиреоидните възли”. 

Допълнителните професионални квалификации на кандидатката включват: ехография на 

шийни структури, тънкоиглена биопсия на щитовидна жлеза, паращитовидни лезии и шийни 

лимфни възли, DXA остеодензитометрия с правоспособност за работа с източници на 

йонизиращи лъчения. 

Д-р Сидерова членува в Европейска тиреоидна асоциация (ЕТА), Международна 

остеопорозна федерация (IOF), Българското Дружество по Ендокринология (БДЕ), Съюз на 

учените – Варна и Български лекарски съюз (БЛС). 

 

2. Научна продукция и свързани с нея приноси 
Общият брой на научните трудове в предоставения списък е 74, от които: 1 

дисертационен труд (автореферат) за присъждане на ОНС „Доктор”, 1 монография, 1 глава 

в чуждоезиков учебник, 28 пълнотекстови публикации в списания и научни сборници (2 от 

които в чуждестранни списания), 43 участия с доклади в научни форуми с публикувани 

резюмета (20 от тях от международни форуми). 



Научните проблеми, отразени в трудовете на д-р Сидерова, са свързани с актуални и 

бързоразвиващи се направления в ендокринологията. Най-трайни и задълбочени са 

разработките в областта на тиреодологията. Дисертационният ѝ труд и серия публикации са 

посветени на проблема „нодозна струма” – изследвани са някои ултразвукови белези на 

тиреоидните възли и тяхната прогностична роля самостоятелно и в различни комбинации. 

За първи път у нас е извършено изследване на еластичността на щитовидните възли чрез 

метода на ултразвукова еластография - ново неинвазивно приложение на ултразвука. 

Предложен е и алгоритъм за поведение при възлеста гуша, включващ някои иновативни 

методи, като изследването на тиреоглобулин в смив от материал от ТАБ на шийни структури 

и перкутанно етанолово склерозиране на доброкачествени тиреоидни възли. 

Детайлно е проучвана и ролята на тънкоиглената биопсия с или без аспирация (ТАБ) при 

възлеста гуша, различните цитоморфологични категории тиреоидни възли и риска за 

малигненост  във всяка от тях. Чрез имунохистохимия са анализирани са някои молекулни 

маркери (Галектин-3, HBME1, цитокератин-19 и фибронектин 1), ангажирани в клетъчната 

трансформация, пролиферация, диференциация и метастазиране, и тяхната експресия при 

доброкачествени и злокачествени тиреоидни тумори. Практически принос имат 

предложените от кандидатката комбинации от молекулни маркери с най-висока 

диагностична стойност при диференцирането на различните варианти на папиларния 

карцином и неговите метастази в лимфни възли, на фоликуларните и Хъртъл-клетъчните 

лезии. Проучвани са и някои молекулни маркери, свързани с апоптозата в група папиларни 

карциноми и е търсена зависимост между експресията им и прогнозата на онкологичното 

заболяване. В своята научно-изследователска дейност д-р Сидерова е работила и върху някои 

спорни въпроси в областта на тиреодологията - връзката между тиреоидита на Хашимото и 

диференцирания тиреоиден карцином, зависимостта между серумното ниво на TSH и 

честотата на тиреоиден карцином сред пациентите с възлеста гуша. Проучвана е връзката 

между тиреоидита на Хашимото, субклиничния и явния хипотиреоидизъм и асоциираните с 

тях липидни нарушения при над 1300 пациента. В други студии е търсена тиреоидна 

дисфункция сред лицата, хоспитализирани в интензивна коронарна клиника за установяване 

на късни сърдечно-съдови последици при хипо- и хипертиреоидизъм. 

Д-р Сидерова е самостоятелен автор на монография от 125 страници, посветена на 

тиреоид-асоциираната офталмопатия (TAO) - сложен органо-специфичен автоимунен 

феномен, изискващ интердисциплинарен подход в диагностиката и лечение. 

Монографичният труд има подчертано научно-приложен характер и е първият, посветена на 

тази тематика в България. 

Останалите сфери на интерес в научните разработки на д-р Сидерова са: остеопороза,  

захарен диабет и някои редки ендокринни болести и синдроми, публикувани като клинични 

случаи. 

От  научните  трудове,  представени  от  участничката  в  конкурса  за  доцент, д-р 

Сидерова е самостоятелен или първи автор в общо 36 от публикациите (48,7%), втори автор 

- в 16 труда, трети автор – в 10, четвърти и пореден автор – в 12. От предоставената 

академична справка на цитиранията в база данни Web of Science, Scopus, Google scholar и 

eLibrary.ru са открити 20 цитирания (без автоцитирания), от които 2 споменавания в чужди 

и 18 в български източници. Общият импакт-фактор на д-р Сидерова, съгласно данните от 

Библиотека на МУ-Варна е 11,664 – от тях 1 пълнотекстова  статия, публикувана в 

специализирано списание с импакт фактор (0.21) и 3 публикувани резюмета в  списания 

с  импакт фактор (общо 11.454). 

 



3. Учебно-преподавателска дейност 
От приложената справка на МУ-Варна е видно, че д-р Сидерова участва в обучението на 

студенти по медицина V курс – българо- и англоезично обучение с водене на упражнения, 

лекции и провеждане на семестриални изпити от 2008 г. като хоноруван асистент, а от 2015 

г. като редовен асистент към УС по Ендокринология на катедра „Вътрешни болести”. Д-р 

Сидерова е ръководител на специализацията на двама специализанти по Ендокринология. 

Учебната натовареност на кандидатката възлиза на 340 часа/годишно за учебните 2008/2009 

г. и 2009/2010 г., след което 120 часа за учебната 2011/2012 г., 120+160 часа за 2015/2016 г. и 

266 часа за 2016/2017 г., отговарящи на изискванията на Правилника за развитието на 

академичния състав на МУ-Варна за участие в конкурса. 

 

4. Заключение 
Оценявайки комплексно научната продукция и свързаните с нея приноси, 

преподавателския и клиничен опит на д-р Сидерова, считам, че тя отговаря на качествените 

и количествени критерии за заемане на академичната длъжност „Доцент", заложени в 

ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав на МУ-Варна. Това ме мотивира 

да изразя своето положително становище за избора на д-р Мира Валентинова Сидерова, 

д.м. за „Доцент“ по научната специалност “Ендокринология и болести на обмяната” към 

Катедра „Вътрешни болести”, УС „Ендокринология и болести на обмяната”, Факултет по 

медицина към Медицински университет „Проф. д-р П.Стоянов“ – Варна и Клиника по 

ендокринология и болести на обмяната към МБАЛ „Света Марина" – Варна. 

 

 

  03.08.2017                                                                                    Член на журито:    

 

 

 

     

  София 

                                                         /Доц. д-р Малина Петкова, д.м./ 


