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СТАНОВИЩЕ 

от 

Доц. д-р Развигор Бориславов Дърленски, д.м.н. 

Клиника по дерматовенерология към МБАЛ Токуда Болница София 

 

По процедура за конкурс за придобиване на академична длъжност “професор” по 

дерматовенерология към МБАЛ Токуда Болница София, по научната специалност 

„Дерматология и венерология“ /шифър 03.01.21/ професионално направление 7.1 

Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт.  

 

  Кандидатът, д-р Здравка Величкова Демерджиева, дмн,  понастоящем е началник 

отделение по дерматология и венерология към МБАЛ Аджибадем Ситиклиник Токуда Болница 

София. Започва своята професионална дерматологична кариера през 1993 като лекар в УМБАЛ 

Александровска, като завежда детски кожен кабинет към Катедрата. Има кандидатска дисертация 

(ОНС ”доктор”) защитена през 2007 година. От 2016 е доцент към Клиника по дерматология и 

венерология към МБАЛ Аджибадем Ситиклиник Токуда Болница. През 2020 г. защитава научна 

степен-д.м.н.   

  

1. Общо представяне на процедурата и докторанта 

Представеният комплект материали на електронен  носител е в съответствие 

правилника и процедурата за придобиване на академична длъжност „Професор“ към МБАЛ 

Аджибадем Ситиклиник Токуда Болница. 

 

2. Научна дейност на доц. Здравка Демерджиева 

Научната дейност и публикуваните научни трудове на кандидата се разпределят както 

следва: 

Общият брой на научните трудове е 163, от които 4 са монографии и участие в учебно 

помагало, а реалните научни публикации в научни списания са 78. Участията в научни форуми са 

77, от които 24 са в чужбина. 

Научните публикации в научни списания са 78 и 4 са във вид на монографии и 1 

учебник. Единият учебник е под редакцията на проф. Емил Паскалев. Участията в научни форуми 

са общо 77, като 53 са национални научни прояви и 24 в чужбина.  
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Цитиранията общо са 37, като 20 са в България и 17 в чужбина. Импакт факторът е 

5.174. Тематичните направления, отразени в научните трудове, са в областта на дерматологията и 

офталмологията. Представената публикационна активност дава възможност да се определят 

следните направления в научните и професионалните интереси на доц. З. Демерджиева. 

Дисертационният труд е разработен под научното ръководство на чл. кор. проф. Н. 

Цанков, на тема: “Сифилис и системни дерматози- промени в лимфните и кръвоносните съдове” е 

първото в Р. България, съобразено със световните стандарти, “in vivo”. 

Докторският дисертационен труд е на изключително актуална тема „ОЧНИ ПРОМЕНИ 

И ВАЗОГРАФИИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ПСОРИАЗИС“ е успешно защитен и акцентира на 

определянето на диагностични и прогностични критерии при тази група пациенти със социално-

значима патология. 

Кандидатът представя 4 научно-теоретични и 11 научно-практически приноса на 

научната и активност, които приемам.  

 

3. Преподавателска дейност 

От 2016 г. до днес, доц. Демерджиева работи като преподавател към университетската 

АСК Токуда Болница и от 2019 към СУ. Реализирала е учебна натовареност със студенти, 

специализанти и продължаващо медицинско образование в размер на 1373 часа.  

 

 

4. Заключение 

  След като се запознах внимателно с представената ми документация за 

професионалното и научно развитие на доц. д-р Демерджиева считам, че научната продукция 

съдържа научни, научно-приложни и приложни резултати, които представляват оригинален при-

нос в науката и отговарят на всички  изисквания на Закона за развитие на академичния състав в 

Република България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника на МБАЛ 

Аджибадем Ситиклиник Токуда болница.  

Приложените документи показват, че кандидатът доц. Демерджиева притежава 

задълбочени теоретични знания и професионални умения по научна специалност Дерматология и 

венерология, като демонстрира качества и умения за самостоятелно провеждане на научно 

изследване. 

Поради гореизложеното, убедено давам своята положителна оценка за и предлагам на 

почитаемото научно жури да присъди академичната длъжност ‘професор’ на доц. д-р Здравка 

Величкова Демерджиева.  
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15.01.2021 г.      Изготвил становището:  

                                Доц. Д-р Развигор Дърленски, дмн 


