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СТАНОВИЩЕ 

 

От 

 

Проф. Д-р Валентина Христова Маджова, д.м. 

Ръководител на Катедрата по Обща Медицина и Клинична Лаборатория,  

Факултет по обществено здравеопазване, МУ „Проф. д-р П.Стоянов” – Варна  

 

 

Относно: Конкурса за доцент към Медицински Колеж, МУ – Варна  

в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално 

направление 3.2. Психология, по научната специалност „Клинична психология“,  

обявен в ДВ бр.94/30.11.2012 г. 

 

 

 

1. Сведения за процедурата:  

 

Съгласно Заповед № Р-109-50/08.02.2013 г. и Заповед № Р-109-66/26.02.2013 г. на 

Ректора на МУ- Варна и Протокол №1/15.02.2013 г. от заседание на Научното Жури съм 

определена за негов Председател и за изготвяне на становище по конкурса за доцент към 

Медицински Колеж, МУ - Варна по научната специалност „Клинична психология“. 

Конкурсът е обявен в ДВ бр.94/30.11.2012 г. Той е съобразен със Закона за развитие 

на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) и Правилника за приложението му 

(ППЗРАСРБ) в МУ- Варна. На основание на по-горе посочените законови документи са 

спазени всички процедурни изисквания по обявяване на конкурса, срока за подаване на 

документи и по избора на Научно жури. 

Единствен кандидат е Диана Станчева Димитрова, доктор по психология.  

 

2. Биографични данни на кандидата: 

 

Диана Станчева  Димитрова е родена на 16.04.1959 година в град Варна.   

Завършва 2 полувисши образования: за акушерка (Варна, 1980) и за учител по 

учебна и производствена практика (Сливен, 1989).  

През 1999 година се дипломира за бакалавър по социални дейности по 

специалността „Приложна социална психология” във Варненския свободен университет.  

През 2003 г. завършва магистратура по психология във Великотърновския 

университет „Св. св. Кирил и Методий“, а през 2012 г. защитава дисертация на тема 
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„Преживяване на страх от раждането и пренатална подготовка” в Медицински 

Университет - Варна и придобива ОНС „доктор по медицинска психология“. 

Почти цялото професионално и кариерно развитие на Диана Димитрова преминава 

в Медицински Колеж – Варна. От 1984 г. тя започва работа като преподавател по практика 

в МК - Варна, а по-късно става преподавател в Катедрата по Здравни Грижи (2006) на МК 

при МУ – Варна и от 2008 година е негов Заместник-директор до настоящия момент.  

 Диана Димитрова е посочила за начало на академичното си развитие 2011 г., когато 

става докторант към катедрата по “Психиатрия и медицинска психология” на МУ - Варна, 

но реално нейната научна активност започва много по-рано. Тя има участия с доклади в 16 

научни форуми, като от тях 8 е самостоятелен автор, а в останалите 8 е в съавторство, 

както и в 10 квалификационни курсове и семинари по СДО като лектор. Диана Димитрова 

има участия в 24 проекта: 12 като обучител, 6 като лектор, 3 като учстник, 2 като водещ 

рубрика и 1 като модератор.  

Диана Димитрова членува в редица дружества и асоциации: Дружество на 

психолозите в България, Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи, 

Научна секция „Акушерки” към Българско дружество по акушерство и гинекология и 

Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве. 

Във връзка с професионалното й развитие, бих искала да подчертая голямата 

обществена активност на Диана Димитрова в областта на репродуктивното здраве и 

семейното планиране като Председател на „Асоциация училище за родители” от 2007 г., 

Координатор на Българската асоциация по семейно планиране – Варна за периода 2004 – 

2009 г., издател на електронното списание „МАМА 112”, водеща рубриката „Дневник на 

бременността” в списание за бременност и майчинство „9 месеца”, модератор и интернет 

консултант на сайта www.varnaparents.com и организатор на първото в страната “Училище 

за родители” през 1999 година. 

Диана Димитрова ползва в своята работа английски и руски език. 

 

3. Научна дейност, научна активност и научни приноси: 
 

 

Оценката на кандидата за академичната длъжност „доцент” – Диана Станчева 

Димитрова е комплексна и включва научна, учебно-преподавателска и изследователска 

дейност съгласно Приложение №1 от действащия Правилник за развитие на академичния 

състав в МУ- Варна. Тя може да бъде представена и анализирана по следния начин: 

 

http://www.varnaparents.com/
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I. Научна активност, свързана с научно-изследователската й дейност: 

1. Научната дейност на Диана Станчева Димитрова е оценена на базата на реални 

публикации. В наукометричен аспект, тя може да се обобщи по следния начин: 

 

А/ Общ брой научни разработки   

    

 Реални публикации                           - 40 

 Автореферат на дисертационния труд                        - 1  

 Монография                                                                                              - 1    

 Учебници (2)                                                                                             - 3 глави 

 Учебно помагало                                                                                      - 1        

 Публикации в български научни списания                                           - 18 

 Дерматологичен преглед                                                                    - 1 

 Сестринско дело                                                                                  - 1 

 Варненски медицински форум                                                           - 1 

 Здравни грижи                                                                                      - 2 (1 под печат) 

 Здравна политика и мениджмънт                                                       - 1 

 Психология за родители                                                                      - 1 

 Психология журнал                                                                              - 8 

 Здраве и наука                                                                                       - 1 (под печат) 

 Клинична и консултативна психология                                              - 1 

 Обща медицина                                                                                      - 1 

 

Български списания на английски език                                                  - 2 

 Scripta Scientifica Medica                                                              - 1  

 Trakia Journal of Sciences                                                              - 1  

Електронни издания                                                                                 - 1 

                                                                                

 Публикации в български рецензирани сборници                                  - 6    

          (пълен текст с книгопис и резюме на английски език)              

 

 Публикации в български сборници от научни форуми                         - 3    

           (пълен текст на доклада)              

 

 Публикации в международни списания                                                  - 3          

WebmedCentral    

 Публикации в международни рецензирани сборници                           - 1 

 

От общия брой 40 рецензирани заглавия, свързани с дисертационния труд са 1 

монография и 8 статии в списания. 
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От  посоченените в справката на Диана Димитрова 20 доклада, с които тя участва в 

научни форуми, като пълнотекстови публикации в сборници са представени три.    

 

Б/ Общ брой на цитиранията 

Няма предоставени данни за цитации на статии на Диана Станчева Димитрова 

 

В/ Авторство 

 От рецензираните 40 заглавия, 4 са под печат, което е 10% от научната продукция 

на кандидатката за АД „доцент”.  

 Авторството на Диана Димитрова, включващо монографичния й труд, научните 

статии и съобщения може да се обобщи по следния начин:  

o Самостоятелен автор  -  21 публикации (52,50%) 

o В колектив   -  19 публикации (47,50%), от които, тя е  

първи автор на 6; втори автор на 9 и трети автор на 4 научни публикации 

 

Г/ Импакт фактор  

 Липсват данни за импакт фактор (IF) 

 

Оценка на научната активност 

 

ІІ. Обобщено, научната дейност на Диана Димитрова, може да бъде представена в 4 

направления: 

Научните интереси на Диана Димитрова са предимно в областта на акушерството и 

гинекологията. Тя разглежда тази област на медицинското познание и практика от  

различна гледна точка: здравно-социални и психологически аспекти на бременността, 

пренатално развитие, психопрофилактика на раждането и акушерското обучение. Личните 

й приноси включват разработване на програми за родителска подготовка, тяхното 

практическо реализиране и оценка; изследвания върху психо-педагогическите аспекти на 

обучението на бременни жени и практическото акушерство. Близостта между 

теоретичната постановка и практико-приложния характер на иновациите са сред най-

важните приноси на кандидата. 

Научните трудове могат да се групират в следните направления: 

 

1) Проучвания върху преживяване на страх от раждането и пренатална подготовка   

В това направление е дисертационният й труд, който представлява първо по рода си 

проучване в България свързано с преживяванията на страх от раждането сред бременните 

жени у нас. В него е използвана сравнима с европейските изследвания методика чрез 

прилагане на въпросника “Вийма за Очакване/Преживяване на Раждането” (W-DEQ) 

версия A, което прави проучването й значимо от теоретична и практическа гледна точка, 
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поради възможността му за бързо и лесно прилагане в акушеро-гинекологичната практика.  

Актуален е и направения анализ на уменията и нагласите на здравните специалисти, 

обслужващи бременността, но и достигнатия важен практически извод, че повече от 50% 

от медицинските специалисти не разпознават и не могат да се справят със страха от 

раждането, което налага сериозно преосмисляне на акушерското следдипломно обучение. 

В дисертационния труд е разработена и практически реализирана програма за базово 

обучение на акушерки при предоставяне на консултативни услуги в областта на 

пренаталната подготовка, свързана с емоционалния статус на бременната жена, зачитане 

на нейните чувства и вярвания и съобразяване с тях. Основният научно-приложен принос 

на дисертационният труд на Диана Димитрова е предложеният модел за пренатална 

подготовка, способстващ за намаляване на страха от раждането. 

 

2) Психопрофилактика на раждането и психологически аспекти на протичане на 

бременността 

Диана Димитрова е един от първите автори у нас, който в обзорна студия обобщава 

данни от световната практика за пренатална подготовка, ефективните подходи при 

обучението на бременните жени и техните семейства. В редица публикации тя разработва 

ефикасен модел за психопрофилактика на раждането в български условия и го реализира 

на практика в „Училището за родители” в град Варна. Диана Димитрова има значим 

практически принос за разработване на тренинг за адаптация към бременността, за 

самовъзприемането и адекватна самооценка на жената по време на този период от нейния 

живот. Към този раздел могат да се отнесат и публикациите й върху новите световни 

проучвания върху интраутеринния свят на нероденото дете. За първи път у нас тя 

публикува научна книга по пренатална и перинатална психология, което провокира 

медицинските специалисти, които обслужват бременната жена да търсят нови подходи 

към диадата майка-дете, базирайки се на постиженията на съвременната фетална 

медицина и психология с акцент върху пренаталното възпитание. Диана Димитрова 

обогатява известните у нас данни с нови, свързани със здравното поведение на бременните 

жени (здравословен начин на живот и култура на хранене) и допринася за  практическото 

оценяване на негативните им поведенчески навици и физическата активност.  

 

3) Практическо акушерство 

Издаденото практическо ръководство ”Акушерки на практика” е първи опит у нас 

да се подготви ново учебно помагало за бакалавърските програми по акушерство. То има 

принос в подбора на представената информация, с предложените алгоритми за домашно 
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посещение в пурпериума и изготвянето на план за раждане. Актуално за българските 

условия е и проучването върху нагласите за домашно раждане, налагащо преосмисляне на 

подготовката на медицинските специалисти и отношението на институциите към правата 

на раждащата жена.   

Публикуваните обзори върху сексуалните фантазии, хомосексуализма и рисковото 

сексуално поведение са с важен теоретичен принос към сексологията, особено при  

практикуване на самостоятелна акушерска консултативна практика, която съществува в 

редица европейски страни, но за българските условия е ново и изисква задълбочаване на 

знанията на медицинските специалисти в областта на човешката сексуалност и 

репродуктивното здраве. 

 

4) Други публикации 

 Проучване на здравно-социалните проблеми и качеството на живот при онкологично 

болни в условията на икономическа криза  

 Реакции на болния към болестта и личностните характеристики на пациента като 

неразделна част от знанията в патологичната физиология. 

 Изследване върху удовлетвореността на студентите от специалност „социални 

дейности” по проблемите за диабетното стъпало и ангажираността им 

 Перспективи пред професионалното образование на специалността „Медицински 

козметик” в сферата на ОКС „професионален бакалавър” 

 Етични проблеми свързани с мозъчна смърт, палиативни грижи и кардио-пулмонална 

ресусцитация като част от проблемите на долекарската помощ 

 Ежемесечна рубрика „Дневник на бременността” в списание с 10 хиляден тираж „9 

месеца”; собствено ежемесечно електронно списание за бременни, акушерки и 

студенти „Мама 112” с над 4000 он-лайн абонати.  

 

ІІІ. Количествени показатели по критериите (табл.1) 

 

Научна степен/ Научно 

звание 

Доцент (изисквания) Диана Станчева Димитрова 

(покрити критерии) 

Общ брой публикации 25 40 

В т.число в международни сп. 3 4 

Самостоятелен или първи 

автор 

10 27 
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4. Практическа дейност: 

След завършване на Полувисшия медицински институт във Варна като акушерка и 

след дипломирането си като „учител по практика“ Диана Димитрова започва да преподава 

в Медицински Колеж – Варна от 1984 година.  

 

5.  Учебно-преподавателска дейност: 

Общият трудов стаж на Диана Димитрова като преподавател по практика е 23 

години.   

Учебната й дейност през последните 3 години включва лекции, упражнения и 

клинична практика и изпити на студентите от Факултета по Обществено здравеопазване. 

Средната й учебната й натовареност е 218 часа, от които 15 часа лекции, 113 часа 

упражнения, 60 часа клинична практика и преддипломен стаж и 30 часа изпити.  

Преподавателската й дейност за периода на нейното професионално развитие, 

включва 12 различни занятия по учебни дисциплини, преподавани на студентите от 

Медицински Колеж - Варна: „Акушерска практика“, „Общи грижи за болния със 

сестринска техника“, „Специални грижи при бременни“, „Родилки и гинекологично болни 

с инфекциозни и венерологични заболявания“, „Акушерски и сестрински грижи при 

онкологично болни жени“, „Специални грижи при жени с нормален и патологичен 

пуерпериум“, „Пред и след родилна козметика“, „Комуникативни умения“, „Психология 

на развитието“, „Програми за родителска подготовка“, „Обща и възрастова психология“ и 

„Семейно планиране“. 

Активност в учебно-преподавателската дейност на Диана Димитрова е й 

наставничеството й в педагогическия преддипломен стаж на 8 студенти по „Управление на 

здравни грижи”. 

Диана Димитрова има участие като автор на 14 учебни програми, от които 6 са в 

съавторство с други колеги. 

 

6. По провеждането на процедурата за заемане на академичната длъжност „доцент” 

не се установяват нарушения до настоящия момент. 

 

7. Заключение: 

 

На основание на критериите, посочени в Приложение №1 от ППЗРАСРБ в МУ-

Варна предлагам на почитаемите членове на Научното Жури да гласуват положително и 

предложат на Ректора на МУ – Варна Диана Станчева Димитрова, д.пс. да заеме 

академичната длъжност „доцент” по научната специалност „Клинична психология“ за 

нуждите на Медицински Колеж при МУ- Варна. 

 

 

 

01.04.2013 г.      С уважение: 

гр. Варна      Проф. д-р Валентина Маджова, д.м. 


