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тематични  курсове – „Безопасност и здраве при работа―, „Основни принципи на 

трудовата медицина и организация на дейностите по осигуряване на здраве и 

безопасност при работа", по професионални болести. Владее писмено и 

говоримо английски, руски и френски език, има добра компютърна грамотност, 

ползва MS Windows, MS Office, интернет.  

Със своята експертиза участва като вещо лице в съда. 

 Д-р Стоилова е редовен член на БЛС, Българско научно дружество по 

професионални болести, Асоциация Клубове по безопасност и здраве при 

работа, Българска асоциация по обществено здраве (БАОЗ), Европейска 

асоциация по обществено здраве (European Рubliс Health Association, EUPHA). 

 Научноизследователска дейност. Д-р Ирена Стоилова участва в 

конкурса с общо 99 научни труда, от които 1 автореферат; 1 монография – 

хабилитационен труд; 46 научни публикации в периодични списания и 

сборници; 51 научни съобщения на конгреси, конференции, симпозиуми, от 

които 45 са с публикувани резюмета, 11 са от международни научни форуми в 

чужбина, 18 – международни в България и 22 – национални и регионални в 

България. Във връзка с дисертационния й труд са 4 публикации. Публикациите 

в чужди и в български издания, реферирани и индексирани в Scopus и Web of 

Science, с ISSN са 10 на брой. Публикациите в чужди и в български 

нереферирани списания с научно рецензиране или в редактирани сборници с 

публикации в пълен текст (с ISSN) са 32. От публикациите в периодични 

списания и сборници д-р Стоилова е първи автор в преобладаващия дял - 27 

(59%), втори автор – в 6 (13%), трети и следващ автор – в 13 (28%) като в 1 от 

тях е трети последен автор. От участията в научни форуми самостоятелен 

автор е на 3 съобщения (6%), първи автор е на най-големия дял - 22 (43%), 

втори автор – на 14 (28%), трети и пореден автор – на 12 (23%). 

Списанията, в които д-р Ирена Стоилова има публикации, реферирани и 

индексирани в световни бази данни с научна информация - Scopus u/uлu Web 

of Science, са със следния общ импакт фактор /IF/ от Journal Citation Reports — 

CLARIVATE – 15,984 и индивидуален IF -  3,25. Публикациите в списания с 

импакт фактор са на резюмета от съобщения, представени на международни 

научни прояви.  

Има изготвени 2 учебни помагала.  

Участвала е в 2 научно-изследователски проекта с вътрешно 

финансиране.  

Цитирания. Общо 16 са цитиранията в различни научни трудове (12 
български и 4 чуждестранни). От тях 6 са цитиранията в научни издания, 
реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна 
информация (Scopus и Web of Science) – 3 български и 3 чуждестранни 
издания; 4 цитирания в български монографии и колективни томове с научно 
рецензиране; 6 цитирания в  нереферирани списания с научно рецензиране – 5 
български и 1 чуждестранно издание. 
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Приноси. Дисертационният труд на д-р Стоилова „Увреждания на 
опорно-двигателния апарат и периферната нервна система при работещи в 
шивашката промишленост“ е насочена към комплексно проучване на 
уврежданията на мускулно-скелетната и нервната система на работещи в 
шивашката промишленост, първо по рода си у нас, като изработва алгоритъм 
за тяхното обективизиране, ранна диганостика, лечение и превенция, с 
признати научно-приложни приноси.  

Научната продукция и научните приноси на д-р Стоилова са предимно в 
областта на професионалната патология на мускулно-скелетната, 
перифернонервната, дихателната система, тяхната диагностика, лечение и 
превенция, на промоцията на здравето на работещите в риск. Изучава, описва, 
обобщава и анализира уврежданията на гръбначния стълб при работещи в 
условия на професионален риск и асоциираните с тях вредни фактори на 
работната среда, условията и организацията на труда. Проучва здравните 
проблеми на работещите в редица производства на шивашката промишленост, 
горското стопанство, производство на яйца и птици, производство на цимент, 
въздушния транспорт и др. Разработва и апробира нови терапевтични и 
профилактични схеми при тях.  

Разглежда и проблеми на общественото здраве, организационни и 
икономически аспекти на здравните дейности и управлението на здравната 
система, медицинското образование у нас. 

Учебно-преподавателска дейност. Д-р Стоилова е дългогодишен 
преподавател като от 1987 г. провежда упражнения, колоквиуми и изпити по 
„Професионални болести― на студенти по специалността „Медицина― с 
българоезично и англоезично обучение и по „Хигиена на труда― и 
„Професионални болести с токсикология― на студенти по специалността 
„Опазване и контрол на общественото здраве", ФОЗ, МУ – Плевен. 
Количествени показатели за учебно-преподавателската й заетост за периода от 
2018/2019 до 2021 /2022 академични години (към 27.04. 2022 г. ) са общо 1650 
академични часа като възложеният хорариум само за учебната 2021/2022 г. е 
511 академични часа. 

Критични бележки. В своето творчество д-р Стоилова няма 

пълнотекстови публикации в чуждестранни научни списания. 

Заключение. Кандидатът в конкурса  д-р Ирена Йорданова Стоилова, 

д.м. покрива препоръчителните критерии и показатели за заемане на 

академичната длъжност „Доцент― и отговаря на минималните национални 

изисквания, определени от ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ, Правилника за развитие на 

академичния състав в Медицински университет – Плевен. Тя има придобита 

специалност по професионални болести, притежава образователна и научна 

степен „Доктор―, има дългогодишен клиничен и научно-организационен опит 

като лекар и преподавател в областта на професионалната патология. Има 

публикуван монографичен труд/хабилитационен труд и участие в 2 

научноизследователски проекта. Творчеството й съдържа научно-приложни 

приноси, които са нейно лично дело. Има публикации и цитирания в 

международни списания с импакт фактор. 












