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АВТОБИОГРАФИЯ  
 
 

 
 
 
ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Име  Димитрина Кирилова Димитрова-Диканарова 

Адрес  УЛ. „ЗДРАВЕ” 2, ПРЕДКЛИНИЧЕН УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР, 

КАТЕДРА ПО БИОЛОГИЯ, МФ, МУ- СОФИЯ 1431, БЪЛГАРИЯ 

Телефон  (359 2) 9172 556  
   

E-mail  dimitrina.dikanarova@medfac.acad.bg 

 

Националност  българка 
 

   
ТРУДОВ СТАЖ 

  
Дати (от-до) 

 
•  

Дати (от-до) 

 
 

01.06.2012 ГОД. – до настоящия момент 
РЪКОВОДИТЕЛ НА КАТЕДРАТА ПО БИОЛОГИЯ, 
ПРИ МЕДИЦИНСКИЯ ФАКУЛТЕТ, МУ-СОФИЯ 
09.05.2002 ГОД. – до 31.05.2012 ГОД. 

• Име и адрес на 
работодателя 

 Медицински Университет – София 
Медицински Факултет, София 
Бул. „Св. Г. Софийски” 1, София 1431 

• Вид на дейността или 
сферата на работа 

 Учебно-преподавателска дейност 
Научно-изследователска дейност  
Административна дейност 

• Заемана длъжност  Академичната длъжност „Доцент”, област на висшето  
образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално 
направление 7.1 „Медицина” и научна специалност 
„Медицинска биология (биология на човека)”, в Катедрата по 
биология, Медицински университет – София 

• Основни дейности и 
отговорности 

 1. Изнасяне на лекции по обща биология, имунология, 
паразитология и сравнителна анатомия, включени в основния 
курс по медицинска биология на студенти от I курс медицина, 
стоматология и фармация, на български и английски език в 
МУ-София, както и на студенти от I курс медицина за 
учебната 2012/2013 г. по договора на МУ-София за образователен 
франчайз в гр. Никозия, Кипър 
2. Изпитване и оценяване на студентите в теоретичния 
изпит по биология; 
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3. Изнасяне на лекции в модулите, провеждани от 
Катедрата по Биология и административно организиране 
на модула „Биология и имунология на размножаването и 
развитието”  
4. Изнасяне на лекции в специализирани курсове към СДО, 
МУ-София;  
5. Участия в изпитни комисии за избор на асистенти към 
Катедрата по Биология; 
6. Участия в изпитни комисии за държавен изпит по 
присъждане на медицинската специалност 
„Медицинска биология (биология на човека)”; 
7. Участия в Жури за: избор на доценти към Катедрата по 
Биология; за избор на професор към Катедрата по Биология и 
за присъждане на образователно-научната степен “Доктор”към 
ИБИР, БАН  
8. Рецензент на някои проекти към ФНИ при МОН; 
9.Участия в кандидат–студентските курсове по биология в 
Медицински университет и в Комисията по провеждане на 
кандидат–студентския изпит в МУ при преглеждането и 
оценяването на писмените конкурсни работи по биология.  
10. Обучение, преглеждане и оценяване на знанията по 
биология на чуждестранни студенти от подготвителния 
курс за МУ, София. 
11. Председател (2013 г.; 2008 г.; 2007 г.) и заместник-
председател (2012 г. и 2011 г.) на изпитната комисия по 
провеждането на Кандидат-студентския изпит по Биология за 
МУ-София  
12. Участие в научно-изследователстата дейност на 
Катедрата и Лабораторията по Имунология на 
репродукцията към Катедрата по Биология;  
13. Обучение на специализанти, докторанти и работа 
със студенти-кръжочници в Лабораторията по 
имунология на репродукцията към Катедрата по 
Биология в следните области: биология и имунология на 
размножаването; имунологично обусловено безплодие при 
човека; методи за диагностика на спермоантителата и 
безплодието; сперматозоидни антигени с роля в оплождането и 
клинично значение в репродукцията 
14. Участия и ръководител в научни проекти в областта на 
репродуктивната биология и имунология  
15. От 20.01.2005 год. – успешно положен държавен изпит 
и придобити права по втора специалност “Медицинска 
педагогика” 
16. Стаж по специалността Медицинска биология – 28 
години  

   
• Дати (от-до)  Последователно заемани академични длъжности 

(асистент, старши асистент и главен асистент) от 
11.01.1984 год. до май 2002 год. 
 

• Дати (от-до)  07.10.1991 год.  – май 2002 год.  
• Име и адрес на 

работодателя 
 Медицински Университет – София 

Медицински Факултет, София 
Бул. „Св. Г. Софийски” 1, София 1431 

• Вид на дейността или 
сферата на работа 

 Учебно-преподавателска дейност 
Научно-изследователска дейност 

• Заемана длъжност  Главен асистент в Катедрата по биология, МУ-София  
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• Дати (от-до)  23.11.1987 год. -. 07.10.1991 год. 

• Име и адрес на 
работодателя 

 Медицински Университет – София 
Медицински Факултет, София 
Бул. „Св. Г. Софийски” 1, София 1431 

• Вид на дейността или 
сферата на работа 

 Учебно-преподавателска дейност 
Научно-изследователска дейност 
Разработка и защита (декември 1989 год.) на дисертация 
за присъждане на научната степен к.м.н. (дм) като 
свободен аспирант на тема ”Характеристика на 
сперматозоидо-обличащи антигени, идентифицирани чрез 
моноклонални антитела”, с научен ръководител ст.н.с.II ст. д-р 
Станимир Д. Кюркчиев. 

• Заемана длъжност  Старши асистент към Катедрата по биология, МУ-
София  

   
 
 

• Дати (от-до)  11.01.1984 год. – 23.11.1987 год. 
• Име и адрес на 

работодателя 
 Медицинска Академия – София,  

Предклиничен Университетски Център 
Медицински Факултет, София 
Бул. „Св. Г. Софийски” 1, София 1431 

• Вид на дейността или 
сферата на работа 

 Учебно-преподавателска дейност 
Научно-изследователска дейност 
От 01.06.1987 год. – придобити права по медицинска 
специалност “Биология на човека” (Медицинска 
биология). 

• Заемана длъжност  асистент в Катедра по биология при МФ, МА-София.  
   

• Основни дейности и 
отговорности 

 За периодите на последователно заеманите 
академични длъжности (асистент, старши 
асистент и главен асистент) от 11.01.1984 год. до май 
2002 год. 
1. Провеждане на практически упражнения по обща биология, 
паразитология и сравнителна анатомия на студенти от I курс 
медицина, стоматология и фармация, както и на задочно 
обучаващи се студенти фармация.  
2. Участие в изпитването и оценяването на студентите в 
практическия изпит по биология, който е задължителна част от 
изпита по съответната ни дисциплина. 
3. Участие в провеждането на интензивните и екстензивни 
кандидат-студентски курсове, с лекции по проблемите на 
репродукцията и метаболизма.  
4. Член на комисията по проверките на кандидат-студентските 
конкурсни работи по биология. 
5. Обучение по биология на чуждестранни студенти от 
подготвителния курс за МУ, София. 
6. Научно-изследователска дейност, участие в проекти в 
областта на репродуктивната имунология 

   
• Дати (от-до)  Ноември 1983 год. до 10.01.1984 год. 

• Име и адрес на 
работодателя 

 Областна транспортна болница-Г.Оряховица 
Неврологично отделение  

• Вид на дейността или 
сферата на работа 

 Лечебно-диагностична 
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• Заемана длъжност  Лекар-ординатор в Неврологично отделение 
 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ОБУЧЕНИЕ 
 
• Дати (от-до)  2003 год.-2005 год.   
• Име и вид на 
обучаващата или 
образователната 
организация 

 Медицински Университет – София 
Отдел СДО 

• Наименование на 
придобитата 
квалификация 

 От 20.01.2005 год. – успешно положен държавен изпит и 
придобити права по втора специалност “Медицинска 
педагогика” 

   
• Дати (от-до)  1994 год.-1995 год.   
• Име и вид на 
обучаващата или 
образователната 
организация 

 Специализация в областта на репродуктивната имунология и 
молекулярната биология в продължение на 1 година в Катедрата 
по акушерство и гинекология на Медицинския колеж Хиого в 
Нишиномия, Япония. (Dept. of Obst. & Gynecology, Hyogo 
College of Medicine, Nishinomiya, Hyogo, Japan, December 
1994 - December 1995. Head of the project Prof. K. Koyama.) 
 

• Основни 
предмети/застъпени 
професионални умения 

 Тема на специализацията: “Establishment of B cell line 
producing human antisperm antibodies by Epstein-Barr 
virus transformation. Characterization of anti-sperm 
antibodies and their coding cDNA sequences by Epstein-Barr 
virus transformed B cell lines from lymphocytes of infertile 
women possessing sperm immobilizing antibodies”. 

• Наименование на 
придобитата 
квалификация 

 Certificate for Medical Research Fellow Studies in field of  
,,Establishment of B cell line producing human antisperm antibodies by 
Epstein-Barr virus transformation” at the Dept. of Obst. & Gynecology, 
Hyogo College of Medicine, Nishinomiya, Hyogo, Japan, 

   

• Дати (от-до)  1987 год.-1990 год.   
• Име и вид на 
обучаващата или 
образователната 
организация 

 Медицинска Академия – София,  
Предклиничен Университетски Център 
Медицински Факултет, София 
Свободен аспирант в Катедрата по Биология  

• Основни 
предмети/застъпени 
професионални умения 

 Тема на дисертацията: ”Характеристика на 
сперматозоидо-обличащи антигени, идентифицирани 
чрез моноклонални антитела” 

• Наименование на 
придобитата 
квалификация 

 научната и образователна степен “кандидат на 
медицинските науки” (дм) 

   

• Дати (от-до)  1984 год.-1987 год.   
• Име и вид на 
обучаващата или 
образователната 
организация 

 Медицинска Академия – София,  
Висш Медицински Институт, София 
Отдел СДК 

• Наименование на 
придобитата 
квалификация 

 От 01.06.1987 год. – успешно положен държавен изпит и 
придобити права по медицинска специалност “Биология 
на човека” (Медицинска биология). 

   

• Дати (от-до)  1977 год. - 1983 год. 
• Име и вид на 

обучаващата или 
 Медицинска Академия 
Висш Медицински Институт, София 
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образователната 
организация 

 

• Основни 
предмети/застъпени 

професионални умения 

 специалност: 
Медицина, завършена с отличен успех от изпитите по 
време на следването и с отличен успех от държавните 
изпити. 

• Наименование на 
придобитата 

квалификация 

 образователна степен “магистър” 

   
• Дати   1977 год. 

• Име и вид на 
обучаващата или 
образователната 

организация 

 През 1977 година завърших класическа гимназия „ Георги 
Измирлиев” в гр. Г.Оряховица с пълно отличие и златен медал 

• Наименование на 
придобитата 

квалификация 

 Средно образование 

 
ЛИЧНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
 

 
МАЙЧИН ЕЗИК  Български 

 
 

ДРУГИ ЕЗИЦИ 
 

• Умения за четене  Английски език и руски език – мн. добре 
• Умения за писане  Английски език и руски език  – мн. добре 

• Умения за разговор  Английски език и руски – мн.  добре 
   

Научно-
изследователска 
дейност:  

• Основни научни 
интереси; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Основни научни интереси: 
В областта имунология на репродукцията и се отнасят до 
няколко основни проблема: 
1. Характеризиране на човешки сперматозоидни антигени, 
идентифицирани чрез моноклонални антитела (миши и човешки), 
и изследвания върху вероятната биологична роля на 
идентифицираните антигени; 
2. Изследвания върху поликлонални спермоантитела: 
• у субфертилни и инфертилни пациенти - диагностика, честота 
на спермоантителата (СА) и лечение на пациенти с клинично 
значими стойности на СА; 
• у здрави лица (от 0 до 88 год.) - възрастово зависими промени 
в честотата на “естествените” СА;  
3. Изследвания относно: наличието на корелация между 
продукцията на серумни спермоантитела и прекарани вирусни и 
бактериални инфекции; кръстосана реактивност между 
сперматозоидни антигени и: бактериални антигени, и алергени;  
4. Проучвания върху CD - подобни молекули върху човешки 
сперматозоиди (от фертилни донори и субфертилни и инфертилни 
пациенти); 
5. Проучвания върху наличието на HLA-DR имунопозитивни 
клетки: 

• в спермални проби от фертилни донори и субфертилни и 
инфертилни пациенти; 

• в човешки фетални тимуси.  
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• Публикации; 

 
 
 
 
 

• Науко-
метрични 
критерии 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Участия в 
научни форуми; 

 
 
 
 
 
 
 

• Научно-
изследователски 
проекти; 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Цитирания 

Работите, представените в “СПИСЪКА НА 
НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ” са на брой 171 (Приложение 1),като 
включват: А. ПУБЛИКАЦИИ: 

I. 53 научни публикации, от които: 24 са публикувани в 
български научни списания; 29 са в международни научни 
списания и списания с импакт фактор (IF).  

Общият IF на публикуваните научни статии и 
резюмета на научни доклади в международни научни 
списания с импакт фактор е IF = 44,4698;  

II. Две авторски свидетелства за изобретения, които 
се прилагат в практиката при съдебно - медицински 
експертизи;  

III. 12 учебно-методични помагала и ръководства за 
практически упражнения  

Б. Участия в научни форуми (104) 

IV. Основни и постерни доклади в 104 научни форума, от 
които 73 са международни или с международно участие и 31 
са национални конференции и конгреси, шест от 
представените доклади (3 на международни конгреси и 3 на 
български форум) са били наградени с първа или втора 
награди, а материалите от 13 форума са отпечатани като 
резюмета в международни списания с импакт фактор;  

10 разработени научно-изследователски проекта: 

• в чужбина - 2 проекта;  

• в България 8 проекта (като на 6 проекта - и 
ръководител), финансирани от НФ “Научни 
Изследвания” или от Медицински Университет - 
София, Съвет по Медицинска наука. 

 
 

“СПРАВКА за цитирани научни трудове”  

Работите, представените в “СПИСЪКА НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ”, 
са цитирани (съобразно достъпните информационни източници)  
в 126 различни научни труда на други автори, от които:  

• на български език са 33 цитирания (8 – в български 
научни списания, 1- в учебник и 24 – в 
Дисертационни и хабилитационни трудове); 

• 93 цитирания са в международни научни трудове, 
като:  

• (72 цитирания са в международни научни списания, сумата 
от чиито импакт фактор е IF = 202,948;  

• 2 цитирания – в PhD Thesis и 
•  19 – в международни книги).  

  

 
 

• Членство в 
научни 
организации и 
редакционни 
колегии:  

 

 1. Българско дружество по медицинска биология; 
2. Българско дружество по репродуктивна имунология 
3. International Association of Reproductive Immunology 
4. European Association of Immunology of Reproduction 
5. Български Лекарски Съюз 
6. Участие в редакционната колегия на сп. Андрология 
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ДИПЛОМИ, удостоверяващи научното направление:  
• Диплома за завършено висше образование Медицина (с 

приложението);  

• Диплома за придобита научна степен кандидат на 

медицинските науки 

• Диплома за призната специалност по медицинска 

биология; 

• Сертификат за научна специализация в Япония; 

• Свидетелство за научно звание Доцент по научната 

специалност 01.06.00 “Биология” 

• Свидетелство за призната специалност по медицинска 

педагогика 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ  “СПИСЪКА НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ”(Приложение 1)  
 

19.11.2013 год.                                                Димитрина К. Димитрова 


