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СТАНОВИЩЕ 

от Доц. Д-р Александра Живкова Цукева, д.м. 

Катедра по нервни болести и невронауки 

Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ - Варна 

Относно: Обявен конкурс за академична длъжност "Доцент" към 

Катедра по нервни болести и невронауки, 

Медицински факултет,  

МУ – Варна 

 

Съгласно Заповеди № Р-109-28/27.01.2017 и № P-109-65/20.02.2017 г. на 

Ректора на МУ- Варна и протокол № 1/13.02.2017 г. от заседанието на Научното 

жури, съм определена да представя становище относно кандидатурите на д-р 

Дарина Кирилова Георгиева-Христова, дм, д-р Евгения Денчева Калевска, дм и д-р 

Валентина Георгиева Игнатова-Вълкова, дм за заемане на академична длъжност 

„Доцент“ в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт“, 

професионално направление „Медицина“ и научна специалност „Неврология“ 

(03.01.19) към Факултета по медицина – двама, за нуждите на Катедрата по нервни 

болести и невронауки, Медицински Университет – Варна и Втора клиника по 

нервни болести към МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна, обявен в ДВ, бр. 

95/29.XI.2016 г. 

В конкурса участвуват трима кандидати: д-р Дарина Кирилова Георгиева - 

Христова, дм, Д-р Евгения Денчева Калевска, дм и д-р Валентина Георгиева 

Игнатова-Вълкова, дм. 

Изготвените от кандидатите документи са предоставени на хартиен и 

електронен носител, като са спазени изискванията на Закона за развитие на 

академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника към него и 

Правилника за развитието на академичния състав в МУ – Варна. 
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За конкурса тримата кандидати са представили списъци на научните си 

трудове; участия с доклади на научни конгреси и конференции, справка за учебна 

натовареност, справка за приносите, дипломи за завършено висше образование, 

придобита специалност, образователна и научна степен „доктор”, монографичен 

труд и др. 

 

Д-р Дарина Кирилова Георгиева-Христова, дм 

I. Кратки биографични и кариерни данни 

 Д-р Дарина Георгиева, родена на 18.10.1975 г., се дипломира с отличен успех 

през 2000 г. (Дипл. 009597) като магистър по медицина в МУ – Варна, а през 2010г. 

придобива специалност „Нервни болести“.  През 2014 г. е зачислена като докторант 

на самостоятелна подготовка към Катедра по нервни болести и невронауки при 

МУ-Варна, а през 2016 г., след защита на дисертационния си труд 

„Кардиоваскуларни автономни нарушения при остър хемисферен исхемичен 

инсулт – корелационни проучвания“, тя придобива образователна и научна степен 

„Доктор“ по научната специалност „Нервни болести“. 

Д-р Георгиева започва своята кариера през 2001 г. като лекар в ЦСМП-

Добрич. През 2002 г. е назначена като лекар-асистент в Катедрата по нервни 

болести – МУ Варна и Втора клиника по нервни болести с ОИЛНБ, а от 2011 г.  е 

избрана за главен асистент към Катедрата по нервни болести, МУ – Варна. От 2015 

г. е началник Отделение за лечение на остри мозъчни инсулти ( ОЛОМИ ) към 

Втора клиника по нервни болести МБАЛ "Света Марина" - Варна.  

Професионалният ѝ път е свързан с редица курсове и специализации, между 

които: специализации по педагогически основи на академичното преподаване 

(2009), педагогическа квалификация на обучители от лечебните заведения (2014), 

професионална квалификация за ВСД по клинична електромиография (2014г.). 
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Д-р Георгиева членува в Българския лекарски съюз, Българското дружество 

по неврология, Българското дружество по главоболие и Европейската академия по 

неврология. 

Тя притежава необходимата компютърна грамотност и владее английски и 

руски езици. 

II. Научно-приложна дейност и свързани с нея приноси 

 Основни научни направления, по които работи д-р Дарина Георгиева са: 

мозъчно-съдовите заболявания, като водещи сред тях са мозъчните инсулти, 

заболявания на периферната нервна система (3 научни публикации: № V-37, V-39, 

V-58), демиелинизиращи и възпалителни заболявания на нервната система (4 

научни публикации: № III-21,  № V-57, № V-37, № V-48) , както и мениджмънт на 

качеството в неврологията (№ III-14, № III-15, № VI-62) . Всички публикации са с 

научно-приложен характер. 

В частта на научната продукция и публикационна активност, д-р 

Георгиева е представила списък с общо 64 научни труда, от които: 1 автореферат, 1 

монография, 33 реални печатни публикации в български (32 броя) и чуждестранни 

(1 брой) списания и сборници и 29 броя доклади и научни съобщения в български и 

международни медицински форуми, отпечатани с резюме, както и допълнителни 

данни за участие в 33 национални и международни научни прояви.  

 Участието на кандидата в публикационната му научна продукция като 

самостоятелен или първи автор е в общо 29 (46%) от представените научни труда. 

Според представената академична справка, публикациите на д-р Георгиева имат 

общ Impact factor 3.833. Трудовете ѝ са цитирани положително 1 път в Scopus и 

Web of Knowledge, според представената академична справка.  

 В настоящия конкурс за придобиване на академичната длъжност „Доцент”, 

Д-р Георгиева участва с издадена монография „Автономни нарушения при 

мозъчен инсулт“ Варна, МУ-Варна, 2017, 214 стр. ISBN 978-619-221-046-5, 
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която е написана според изискванията, публикувани в Правилника за развитието на 

академичния състав на Медицинския университет – Варна. Самостоятелната 

монография има съществен научно-приложен приносен характер към едно от 

основните научни направления на кандидата – исхемичния мозъчен инсулт, като е 

представен и създаден собствен алгоритъм за клинико-диагностичен подход при 

пациенти с тази патология. 

Основни приноси в научната и научно-приложната дейност  

Публикуваните в пълен текст статии отговарят напълно на количествените 

критерии, посочени в ЗРАСРБ и вътрешния правилник на МУ-Варна за 

публикационна активност на кандидата. Публикациите отразяват задълбочения 

интерес на д-р Георгиева, не само към теоретичните аспекти на разглеждания 

медицински и социален проблем, но и към тяхното приложение в клиничната 

практика. 

III. Учебно-преподавателска дейност  

Д-р Георгиева е преминала през всички учебно- преподавателски нива в 

Катедрата по неврология и невронауки на МУ - Варна. Към момента на конкурса, 

кандидатът провежда практически упражнения по нервни болести и участвува в 

изпитни комисии на студенти от Факултета по медицина, Факултета по дентална 

медицина и Факултета по обществено здравеопазване, както и на специализанти по 

обща медицина. Според академичните справки, издадени от МУ - Варна, д-р 

Георгиева има преподавателски стаж 14 год. 02 м. и 25 дни и учебна 

натовареност средно 219 часа годишно.  

 IV.  Диагностично-лечебна дейност 

Д-р Дарина Георгиева има общ трудов стаж 15 г. 03 мес. и 23 дни, от които 

по специалността - 10 г. 11м. и 22 дни. Тя е член на експертни комисии за 

провеждане на лечение по програми за диабетна полиневропатия, ПБ, МС и 
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епилепсия, както и на Областната специализирана комисия за отлагане на 

имунизации. Д-р Георгиева участва в клинични проучвания. 

 

Д-р Евгения Денчева Калевска, дм 

I. Кратки биографични и кариерни данни 

 Д-р Евгения Денчева Калевска, родена на 25.07.1960 г., се дипломира през 

1986 г.  като магистър по медицина в МУ – Варна, а през 1992 г. придобива 

специалност „Нервни болести“.  През 2014 г. е зачислена като докторант на 

самостоятелна подготовка към Катедра по нервни болести и невронауки при МУ-

Варна, а през 2016 г., след защита на дисертационния си труд „Интравенозна 

тромболиза при исхемичен мозъчен инсулт – клинични аспекти и корелационни 

зависимости“, тя придобива образователна и научна степен „Доктор“ по научната 

специалност „Нервни болести“. 

Д-р Калевска започва своята кариера през 1986 г. като лекар в СМП-Добрич. 

През 1989 г. е назначена като лекар-ординатор във Втора клиника по нервни 

болести с ОИЛНБ, а от 2013 г. е началник Отделение за интензивно лечение на 

неврологичните болести към същата клиника. От 2013 г. е хонорован асистент към 

Катедрата по нервни болести и невронауки, МУ – Варна, а от 2014 г.- асистент.   

Професионалният ѝ път е свързан с редица курсове и специализации, между 

които: педагогическа квалификация на обучители от лечебните заведения (2014), 

курс по осигуряване на труден дихателен път и суфистицирана 

кардиоресусцитация, професионална квалификация за ВСД по клинична 

електромиография и невросонология. 

Д-р Калевска членува в Българския лекарски съюз, Българското дружество по 

неврология, Българското дружество по главоболие, Българската асоциация по 

невросонология и мозъчна хемодинамика, Европейска академия по неврология. 
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Тя притежава необходимата компютърна грамотност и владее английски и 

руски езици. 

II. Научно-приложна дейност и свързани с нея приноси 

Основни научни направления, по които работи д-р Евгения Калевска са: 

съдови заболявания на ЦНС, интензивно лечение на неврологичните заболявания, 

актуални проблеми на дегенеративните гръбначни заболявания и възпалителни на 

ЦНС. Всички публикации са с научно-приложен характер. 

В частта на научната продукция и публикационна активност, д-р 

Калевска е представила списък с общо 56 научни труда, от които: 1 автореферат, 1 

монография, 28 реални печатни публикации в български и чуждестранни списания 

и сборници и 26 броя доклади и научни съобщения в български и международни 

медицински форуми, отпечатани с резюме, както и допълнителни данни за участие 

в 17 национални и международни научни прояви.  

Участието на кандидата в публикационната му научна продукция като 

самостоятелен или първи автор е в общо 13 (23.2%) от представените научни 

труда. Според представената академична справка, публикациите на д-р Калевска 

имат общ Impact factor 8.882. Трудовете ѝ са цитирани положително 2 пъти в 

Scopus и Web of Knowledge и Google Scholar според представената академична 

справка.  

В настоящия конкурс за придобиване на академичната длъжност „Доцент”, 

Д-р Калевска участва с издадена монография „Функционални резултати и 

хеморагични усложнения след лечение на исхемичен мозъчен инсулт с 

интравенозна тромболиза“ Варна, МУ-Варна, която е написана според 

изискванията, публикувани в Правилника за развитието на академичния състав на 

Медицинския университет – Варна. Самостоятелната монография е базирана на 

придобития научно-приложен опит на д-р Калевска в резултат на проведените 
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интравенозни тромболизи при значителен брой пациенти с остър ИМИ ( над 200) в 

ОИЛНБ към Втора неврологична клиника.  

Основни приноси в научната и научно-приложната дейност  

Публикуваните в пълен текст статии отговарят напълно на количествените 

критерии, посочени в ЗРАСРБ и вътрешния правилник на МУ-Варна за 

публикационна активност на кандидата. Публикациите на д-р Калевска отразяват 

както дългогодишната ѝ лечебно-диагностична практика, така и задълбочения ѝ 

интерес към теоретичните и практични аспекти на разглежданите медицински и 

социални проблеми за тяхното приложение в клиничната практика. 

III. Учебно-преподавателска дейност  

Д-р Калевска е асистент в Катедрата по неврология и невронауки на МУ – 

Варна от 2013 г. Към момента на конкурса, кандидатът провежда практически 

упражнения по нервни болести и участвува в изпитни комисии на студенти от 

Факултета по медицина, Факултета по обществено здравеопазване, както и на 

специализанти по обща медицина. Според академичните справки, издадени от МУ 

- Варна, д-р Калевска има учебна натовареност средно 200 часа годишно.  

 IV.  Диагностично-лечебна дейност 

Д-р Евгения Калевска има общ трудов стаж 30 г. 08 мес. и 24 дни, от които по 

специалността - 24 г. 0 м. и 10 дни. Тя е републикански консултант по неврология 

за Североизточна България от 2015 г. и локален координатор към международния 

регистър SITS International за регистриране на пациенти с проведена интравенозна 

тромболиза. Д-р Калевска участва в клинични проучвания. 

 

Д-р Валентина Георгиева Игнатова-Вълкова, дм 

I. Кратки биографични и кариерни данни 

 Д-р Валентина Георгиева Игнатова, родена на 03.06.1974 г., се дипломира 

през 1998 г. в МУ – Варна, а през 2005г. придобива специалност „Нервни болести“.  
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През 2012 г. е зачислена като докторант на самостоятелна подготовка към Клиника 

по неврология, Национална Кардиологична Болница (НКБ)-София, а през 2014 г., 

след защита на дисертационния си труд „Динамика на мултимодални евокирани 

потенциали при пациенти с множествена склероза“, тя придобива образователна и 

научна степен „Доктор“ по научната специалност „Нервни болести“. 

Д-р Игнатова започва своята кариера през 1999 г. като лекар в ЦСМП-област 

София, монитор на клинични проучвания в Конвекс ЕООД и Клиника по 

неврология, НКБ-София. От 2006 г. до момента е била последователно н.с. III ст., 

н.с. II ст., както и главен асистент към същата клиника. 

Професионалният ѝ път е свързан със следдипломна квалификация по 

клинична електромиография и евокирани потенциали. 

Тя владее английски, френски и руски езици 

II. Научно-приложна дейност и свързани с нея приноси 

Основни научни направления, по които работи д-р Валентина Игнатова са: 

изследване на мултимодални евокирани потенциали при множествена склероза, 

изучаване на хроничната умора при някои неврологични заболявания, 

когнитивната невропсихология и описание на редки случаи на мозъчно-съдови 

заболявания. Всички публикации са с научно-приложен характер. 

В частта на научната продукция и публикационна активност, д-р 

Игнатова е представила списък с общо 47 научни труда, от които: 1 автореферат;  

1 монография, НО: в представената монография липсва втора рецензия на 

хабилитирано лице, а според критериите на правилника на МУ-Варна за 

признаване на монографичен труд са необходими две рецензии на 

хабилитирани лица; 19 (2 приети за печат) реални печатни публикации в 

български и 7 реални публикации в международни списания и сборници, НО: -

пълнотекстовите публикации в чуждестранни научни списания (2 броя) и 

сборници (1 брой-колективен труд-втори автор) са общо 3 и нямат IF, а според 
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критериите от правилника на МУ-Варна са необходими 5 чуждестранни 

публикации, от които 2 с IF 

-публикация № 25 е глава от книга (колективен труд-първи автор), в която не 

са представени данни от собствени научни изследвания и не отговаря на 

критериите за реална публикация 

-три от посочените публикации № 20, № 23 ( с IF ) и № 24 ( с IF ) са в 

български научни списания и сборници. Представени са и 19 броя доклади и 

научни съобщения в български (14 броя) и международни (5 броя) медицински 

форуми, от които 10 с отпечатано резюме.  

Участието на кандидата в публикационната му научна продукция като 

самостоятелен или първи автор е в общо 33 (70,2%) от представените научни 

труда. Липсва  академична справка, издадена от библиотеката на ВУ или НО за 

Impact factor. Трудовете ѝ са цитирани положително 1 път в Scopus и Web 

Knowledge, и 4 пъти в български източници.  

Основни приноси в научната и научно-приложната дейност  

Научно-практическите приноси на д-р Игнатова са предимно в областта на 

множествената склероза. Публикуваната съвместно със специалисти от БАН глава 

в международна монография, свързана с изработване на математически алгоритми, 

предлага нови стратегии за подобряване на диагностиката и мониторирането на 

пациенти с МС. С теоретичен и практически принос са представените редки 

клинични случаи в областта на мозъчносъдовата патология. 

III. Учебно-преподавателска дейност  

Според академичните справки от НКБ, учебно-преподавателската дейност на 

д-р Игнатова включва работа със специализанти - средно по 250 часа годишно, 

НО не са представени данни за преподавателски стаж със студенти.  

IV.  Диагностична дейност 

  




