
 

 До Председателя на Научно жури, 

 назначено със заповед на Ректора 

 на Медицински университет, Варна  

Р-109-328/23.08.2016 год.  

 

 

 

 

 

 

                                              Становище  
 

 

От доц.д-р Бранимир Николов Каназирев, дм, 

Ръководител на Катедра по Пропедевтика на  

Вътрешни Болести при МУ-Варна 

Член на научното жури за конкурса за придобиване на академичната 

длъжност „доцент" в област на висшето образования 7. „Здравеопазване и 

спорт", професионално направление 7.1."Медицина" и научна специалност 

„Кардиология", обявен в ДВ бр.42/ 03.06.2016 год. 

 

 

 

 

         За конкурса са подадени документи от д-р Мария Негринова Негрева, 

дм, асистент в Катедрата по Вътрешни Болести, Клиника по Кардиология при 

МУ-Варна, УМБАЛ „Света Марина“ 

 

 

 

 

 

Кратки биографични данни  

 

    Д-р Мария Негрева завършва медицина през 2006г. във МУ-Варна, през 

2013 г. придобива специалност по кардиология, а през 20015 г – защитава 

дисертация “Динамика в оксидативния статус при пациенти с предсърдно 

мъждене“ и придобива ОНС по кардиология. От 2006-2008 е лекар-ординатор 

в ИКО на УМБАЛ “Света Марина“, а от 2008 до сега-асистент към Катедрата 



по Вътрешни Болести при МУ-Варна.  Специализира в университетската 

болница „Нигуарда“-Милано, Италия и в Академична болница в Аусбург, 

Германия в областта на кардиологията, ритмологията и трасезофагеалната 

ехокардиография. 

 

 

Научно-изследователска дейност  

 

 

1. Публикации 

 

Има 30 пълнотекстови публикации, от които 12 публикации в български 

списания и 18 публикации в международни списания, 6 резюмета на 

международни конгреси и симпозиуми и 4 –в български форуми общо всичко 

40 публикации и участия. 

Авторство на 1 монография на български език –"Предсърдно мъждене и 

цитокинния отговор“ и съавторство на 1 компендиум „Артериална 

хипертония“ като втори автор. 

 

2. Участие в научни форуми  

 

Има 13 участия в научни форуми 7 у нас и 6 в чужбина  с 6 резюмета на 

международни конгреси и симпозиуми и 4 –в български форуми. 

 

3. Авторство 

 

Д-р Мария Негрева е преимуществено първи автор - 70% от публикация и 

участията във форуми.  

 

4. Цитирания 

От Web of Knowledge и Web of Science са открити 8 позовавания и h-index- 2. 

Общият импакт-фактор на публикациите е 22.17. 

 

 Профил на научната работа.  

 

    В съответствие с профила на практическата работа е и научна работа на д-р 

Мария Негрева като преди всичко акцентът е в областта на ритмологията и 

пристъпното предсърдно мъждене с изследване на различни кръвни 

показатели по време на пристъп на предсърдното мъждене. Д-р Негрева 

работи върху проблемите на промените на оксидативния статус, 



микроелементите, хемостазната и антиоксидазната активност, ензимните 

промени и възпалителните реакции по време на пристъпно предсърдно 

мъждене и тяхната динамика в хода на еволюцията на това състояние. 

 

 

Рецензент и член на редакционните съвети 

 

Д-р Негрева е рецензент и член на редакционните съвети на списанията към 

Варненския Медицински Университет. 

 

 

Преподавателска дейност 

 

Пряка преподавателска активност 

 

Активно се занимава с преподавателска дейност в областта на кардиологията 

за студенти в 4 курс в областта на англоезиковото обучение. Има висока 

учебна натовареност достигаща до над 200 учебни часа годишно в  Катедрата 

по Вътрешни Болести в Клиника по Кардиология на Медицински 

Университет-Варна.  

 

Ръководени дипломанти 

 

Научен консултант на един дипломант 

 

 

 

    Като заключение пряката практическа работа, преподавателската дейност 

и научни интереси на д-р Негрева, публикационна й активност, приносът й в 

областта на промените на оксидативния и хемостазния статус, 

антиоксидазната активност, микроелементите, ензимните промени и 

възпалителните реакции по време на пристъпно предсърдно мъждене ми 

дават основание да смятам, че д-р Мария Негринова Негрева, дм отговаря 

напълно на  изискванията на ЗРАС и Правилника за условията и реда за 

придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в 

Медицински университет, Варна.  

 

 

 

 



    Предлагам на уважаемото научно жури да й бъде присъдена академичната 

длъжност „ДОЦЕНТ" в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и 

спорт", професионално направление 7.1."Медицина" и научна специалност 

„Кардиология".  

 

 

 

 

 

10.09.2016  

 

доц.Бранимир Каназирев, дм 

  


