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С Т А Н О В И Щ Е  
 

от проф. д-р Ирен Белчева, дм, дмн 

Институт по невробиология – БАН 

 

Относно: Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент” в област на 

висшето образование: 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. 

Медицина, по научна специалност "Физиология на животните и човека", към Катедра 

„Медико-биологични науки“, Медицински университет към МУ-Варна, обявен в ДВ брой 

95/29.11.2016 г. 

Със заповед на Ректора на МУ-Варна, № Р-109-15 от 27.01.2017 г. съм определена за 

член на научно жури по процедура за придобиване на академичната длъжност “доцент“. С 

решение на Научното жури (протокол №1/13.02.2017 г.) съм определена да изготвя 

становище по конкурса за академичната длъжност “доцент“ към Катедра „Медико-

биологични науки“, УНС „Физиология, патофизиология, микробиология и 

патологоанатомия” към МФ, МУ-Варна.  

Предоставените ми документи и материали във връзка с конкурса са в 

съответствие със Закона за развитие на академичния състав в Република България, чл. 

82 и Правилника за развитие на академичния състав в Медицински факултет, МУ-

Варна, които са изготвени изрядно. 

За участие в конкурса са подадени документи от единствен кандидат д-р Ирина Илиева 

Пашалиева, дм, главен асистент в Катедра „ Медико-биологични науки”, МУ-Варна. 

При изготвяне на настоящото становище са спазвани изискванията на ЗРАСРБ и 

Правилника за неговото приложение, а също и на Правилника за развитието на 

академичния състав в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна.  

Декларирам, че нямам съвместни публикации с кандидатката.  

 

Професионално развитие 

Д-р И. Пашалиева е завършила хуманна медицина в МУ-Варна през 1989 г. Същата 

година постъпва на работа като ординатор в БМП, Общинска болница гр. Г. Оряховица. 

През 1990 г. постъпва като асистент по физиология към Катедра по физиология, МУ-Варна. 

През 1996 г. придобива специалност по физиология. 

Развитието на д-р Пашалиева преминава последователно през всички длъжности: 

асистент (1990 – 1996 г.), ст. асистент (1996 – 2003 г.), гл. асистент в Катедра по 

физиология (2003-2006 г), а от 2006 г. до сега е гл. асистент в Катедра по медико-

биологични науки, МУ-Варна. От 2009 г. и понастоящем е Главен административен 

асистент. 

През 2015 г. защитава докторска дисертация и придобива научната и образователна 

степен „доктор“ по физиология. 

Трудовият стаж на д-р И. Пашалиева по специалността е близо 27 години, а 

преподавателският й стаж е близо 26 години. 

 

Представените от д-р Пашалиева материали за участие в конкурса ясно очертават 

основни направления в нейната дейност: 

1. Учебно-преподавателска дейност 

2. Научно-изследователска дейност 

3. Научно-организационна дейност 
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1. Учебно-преподавателска дейност 

Д-р Пашалиева води лекции и упражнения по физиология на студенти от Факултета по 

медицина, Факултета по дентална медицина, Факултета по фармация и Медицинския колеж 

към МУ, Варна. 

Учебно-преподавателската натовареност на д-р Пашалиева през последните 5 години е 

средно годишно по 523 часа, т.е. значителна над норматива обща учебна натовареност (360 

часа).  

Д-р И. Пашалиева е самостоятелен автор на 1 монография от 204 стр, съавтор на 1 

глава от монография с общ обем от 41 стр. и е разработила 2 теми от "Ръководство за 

практически упражнения по физиология" с общ обем от 23 стр. Достойнство на тези 

трудове е научната прецизност и същевременно достъпният език, който несъмнено улеснява 

възприемането на материята от студентите. 

Във връзка с учебно - преподавателска дейност д-р Пашалиева има 3 публикации по 

проблемите на обучението по физиология на студенти от Факултета по дентална медицина 

и Факултета по фармация в МУ-Варна.  

 

2. Научно-изследователскадейност 

В конкурса за доцент д-р Пашалиева участва с 46 публикации; 1 монография; 10 

публикувани резюмета от участия в национални научни форуми и 3 в международни 

научни форуми.  

Приемам за рецензиране 43 от представените от участничката в конкурса за доцент 

публикации, тъй като 3 от публикациите са включени в дисертационния й труд за 

образователната и научна степен “доктор” и вече са били рецензирани. 

От научните трудове, представени от участничката в конкурса за доцент, 38 са 

публикувани в български научни списания и 8 в чуждестранни списания. В 7 от статиите тя е 

самостоятелен автор, в 7 е първи автор, а в 6 е втори. Преобладават статиите на български 

език, като само 11 от статиите са публикувани на англииски език (8 в български и 3 в 

чужди списания). 

Научните статии, публикувани в специализирани списания с импакт фактор са 5 и имат 

общ impact factor 3.191, а публикуваните резюмета в списания с импакт фактор са 2 с общ 

impact factor 5.468. 

Освен това, д-р Пашалиева е представила списък на 13 научни съобщения, в които е 

участвала (10 у нас и 3 в чужбина). 

Публикациите, включени в дисертационния й труд и тези, представени за участие в 

конкурса, чийто автор или съавтор е, са цитирани досега общо 71 пъти.  

Научно-изследователската работа на д-р И. Пашалиева съответства на научната 

специалност, по която е обявен конкурса.  

Основните насоки в научната й тематика са свързани с проучване ролята на хормона на 

епифизата мелатонин в процесите на хемостазата, в патогенезата и протичането на редица 

функционални и органични нарушения, на невропротективния му ефект, както и на 

терапевтичния му потенциал; проучване ефектите на селективни и неселективни бета-

адренергични агенти върху желязната абсорбция и обмяна, костно-мозъчната еритропоеза 

и левкопоеза; ефектите на еритропоетина върху левкопоезата и фагоцитарната функция; 

регулаторните ефекти на аналози на витамин D върху калциево-фосфорната обмяна при 

липсваща бъбречна функция в терминален стадий на хронично бъбречно заболяване, 

ролята на калций-сензитивния рецептор за хомеостазата на калция; хиперинсулинемия и 
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затлъстяване; латерализацията на мозъчните функции, проблеми на мозъчната асиметрия и 

на (лево/десно) ръкостта. 

 

Научни приноси по темата на обявения конкурс за доцент по физиология 

По принцип съм съгласна с авторската справка за научните приноси на д-р И. 

Пашалиева. По същество - авторската справка за научните приноси е представена на 18 

страници, като в приносите са включени и публикациите от дисертационния й труд за 

получаване на образователната и научна степен „доктор“, за които считам, че те нямат 

място тук. Приносите, свързани с разглеждането на отделните проблеми са представени 

като приноси с научно-теоретичен характер и приноси с научно-приложен характер. 

Голяма част от тях са изводи от получените резултати или резюмета на статиите. Въпреки 

това, те отразяват коректно научните постижения на авторката. 

 

3. Научно-организационна дейност 

Д-р И. Пашалиева участва и в научния живот на страната, като член на Българско 

дружество по физиологични науки (БДФН), Европейска федерация на дружествата по 

физиологични науки (FEPS), Български лекарски съюз (БЛС), Българска медицинска 

хомеопатична организация (БМХО ). 

 

При изготвяне на настоящото становище основно значение имаше съответствието на 

учебно-преподавателска й дейност и наукометричните показатели от трудовите, с които д-р 

Пашалиева участва в конкурса, на специфичните изисквания и критерии за развитието на 

академичния състав в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Въз основа на общата преценка на качествата и достиженията на участничката в 

конкурса - главен асистент д-р Ирина Илиева Пашалиева, дм, преподавателската й дейност, 

профила на научните й изследвания и показателите за научната й активност, оценката ми е 

положителна и с настоящето становище изразявам убеждението си, че д-р Пашалиева, 

отговаря на изискванията на ЗРАСРБ и на Правилника за развитието на академичния състав 

в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна.  

Въз основа на изложените данни и техния анализ, предлагам на уважаемите членове на 

специализираното Научното жури да препоръча на Факултетния съвет на Медицинския 

факултет, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна, да избере 

главен асистент д-р Ирина Илиева Пашалиева, дм за „ДОЦЕНТ” по научната спeциалност 

„Физиология на животните и човека“ в област на висшето образование: 7.Здравеопазване и 

спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна специалност "Физиология на 

животните и човека", към Катедра „Медико-биологични науки“, Медицински факултет при 

МУ-Варна. 

 

28.03.2017 г.     Член на журито: 

София       /проф. д-р И. Белчева, дм, дмн/ 

 


