
С Т А Н О В И Щ Е 

от доц. д-р Йото Трифонов Йотов, дм 

УНС по Кардиология и ревматология,  

Катедра по Вътрешни болести, Факултет Медицина, 

Медицински Университет „Проф. д-р П. Стоянов” - Варна 

 

Относно: Конкурс за АД „доцент” в област на висшето образовамние: 7. 

Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1  Медицина и 

научна специалност Кардиология с шифър 03.01.47, обявен в ДВ бр. 

23/27.03.2015 г. за нуждите на УНС по Кардиология и ревматология, 

Катедра по Вътрешни болести, Факултет Медицина към МУ – Варна и 

Първа Клиника по кардиология към МБАЛ „Св. Марина” ЕАД - Варна 

Със заповед на Ректора на МУ № Р-109-141/18.05.2015 г. съм 

определен за члемн на Научно жури, а с решение на Председателя на 

Научното жури от №Р-109-180/12.06.2015 г. съм определен/а да представя 

становище относно конкурса за АД „доцент” към Катедрата по Вътрешни 

болести, УНС по Кардиология и ревматология при МУ – Варна. 

За участие в определения конкурс има представени документи на 

един кандидат: д-р Атанас Ангелов Атанасов, дм, гл. асистент в УНС по 

Кардиология и ревматология, Катедра по Вътрешни болести, Факултет 

Медицина към МУ – Варна и началник на Първа Клиника по кардиология 

към МБАЛ „Св. Марина” ЕАД – Варна. 

Д-р Атанас Ангелов Атанасов е роден през 1966 г. Средно образование 

завършва през 1985 г в Първа езикова гимназия, гр. Варна. През 1993 г. се 

дипломира като лекар в Медицински Университет, гр. Варна.  

1. Оценка на научно-изследователската дейност: 

Представени за рецензиране са общо 115 научни разработки. Не са 

рецензирани 3 от публикациите в пълен текст (под № 29, 30 и 35 в Списъка 

на научните трудове) и 6 от научните участия (под № 46, 47, 89, 95, 96 и 97 

в Списъка), които са свързани с дисертацията.  

 Реални публикации 

o Монографии  - 1 бр.;  

o Сборници – 1 бр. (на английски език); 



o Публикации в чуждестранни научни списания с импакт фактор 

-  1бр. 

o Публикации в български научни списания - 35 бр. 

 

Като самостоятелен автор 4, като първи автор 16, като втори 4, като 

трети 8, четвърти и последващ 6. 

 Учасия в научни форуми  

o В България – 60 

o В чужбина с резюмета, публикувани в научни списания с 

импакт фактор – 11 

o В чужбина - 5 

Като първи автор – 44 бр. 

 

Научните интереси на д-р Ангелов са разнопосочни и научната 

продукция обхваща голям спектър от кардиологичната наука. Най-трайни 

и задълбочени са разработките и публикациите в областта на 

неинвазивната образна диагностика на сърдечните заболявания, 

Дисртационният му труд и общо 3 публикации и едно участие са 

посветени на значението на компютърната томография (калциев коронарен 

скор и КТ ангиография) за стратификация на риска при лица с умерен и 

висок риск от развитие на развитие на КБС. Една публикация в колектив в 

научно списание с импакт фактор е за ехокардиографски доказан случай на 

перикардна кръвна киста, завършил фатално. Останалите сфери на интерес 

в научните разработки са: сърдечна недостатъчност, коронарна болест на 

сърцето, аритмии, артериална хипертония и превантивна кардиология, 

кардиомиопатии, инфекциозен ендокардит, перикардити, терапия на 

сърдечните заболявания  

 Участия в редколегии – сп. „Българска кардиология” 

 Участия в научни организации  

o У нас: Дружество на кардиолозите в България, Асоциация 

Сърце-бял дроб, Сдружение на специалисти по 

ехокардиография „ВарнаЕхо”; 

o В чужбина: Европейско дружество по кардиология,. 

 Цитирания – 1 в български източник  

 Импакт фактор – общ импакт фактор 41.557 

2. Оценка на учебно-преподавателската дейност. 



Д-р Ангелов има над 21 години преподавателски стаж, като от 1994 г. 

последователно е бил асистент, старши асистент и главен асистент в 

Катедра по кардиология и ревматология и в УНС по Кардиология и 

ревматология на Катедра по Вътрешни болести към МУ-Варна. 

 Студенти и стажанти 

От предоставената справка учебната натовареност е достатъчна по обем – 

 Общо: 

2009/2010  160 часа 

2010/2011  293 часа 

2011/2012  161 часа 

2012/2013  144 часа 

2013/2014  156 часа 

От които:  

Лекции и упражнения със студенти по кардиология 

2009/2010  142 часа 

2010/2011  288 часа 

2011/2012  140 часа 

2012/2013  144 часа 

2013/2014  152 часа 

Изпити на студенти 

2009/2010  18 часа 

2010/2011  5 часа 

2011/2012  21 часа 

2012/2013  0 часа 

2013/2014  4 часа 

3. Оценка на лечебно-диагностичната дейност: 



Има признати специалности по Вътрешни болести-1999 г. и 

Кардиология -2001 г. 

През 2014 г. успешно защитава ОНС „доктор”. През 2009 г. има издаден 

диплом за Европейски специалист по Клинична хипертония от 

Европейското Дружество по хипертония.  

Специализирал е във Виена, Австрия – ехокардиография и Берн, 

Швейцария – трансезофагеална ехокардиография.  

Владее всички неинвазивни методи за диагностика в кардиолгията, за 

които има издадени съответни сертификати.  

От 2013 г. е началник отделение към Първа клиника по кардиология, а 

от 2014 г. е Началник на Първа клиника по кардиология с ИКО на МБАЛ 

Св. Марина, Варна. 

Д-р Ангелов е уважаван специалист сред кардиологичната общност на 

Варна, а и в страната. Често е канен за лектор на различни регионални и 

национални форуми. 

4. Заключение 

С оглед на представените данни от научната, преподавателска и 

лечебно-диагностична дейност на кандидата д-р Атанас Ангелов Атанасов 

считам, че той напълно покрива критериите за заемане на АД „доцент” в 

Катедрата по Вътрешни болести на МУ-Варна и предлагам да се дласува 

позитивно. 

 

08.08.2015 г.      С уважение: 

Гр. Варна       доц. д-р Йото Йотов, д.м. 

          

 


