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В конкурса участва единствен кандидат: д-р Антония Йорданова Атанасова, дм от 

Катедрата по вътрешни болести, Към Факултет „ Медицина" , УНС по гастроентерология и 

Клиника по гастроентереология в МБАЛ „Св.Марина" ЕАД - Варна, обявен към Катедра 

„Анатомия, хистология и ембриология" на МУ - Варна, съгласно обява в Държавен вестник, 

бр. 52 от 10.07.2015 г. 

Представен е необходимият пълен комплект от административни документи според 

изискванията на ЗРАСРБ и Регламента за заемане на академична длъжност „Доцент" от 

правилника на МУ-Варна: 

Д-р А.Атанасова отговаря на условията за завършено висше образование по 

медицина (диплом №001249, 1986 г., ВМИ - Варна), има придобита специалност Вътрешни 

болести: 02.02.1994 г.(диплом №42255) и специалност Гастроентерология 01.06.1996 г. 

(диплом с №001875), има ОНС "Доктор" по научната специалност: Гастроентерология на 

тема "Клинична оценка на пациентите с язвен колит-съвременен подход" (диплом 

№088/19.12.2014 г.) 

Д-р А. Атанасова има общ трудов стаж 28 години 7 месеца и 19 дни, от които 

преподавателски стаж 28 години 1 месец и осем дни към 20.07.2015 година. След успешно 

положен изпит, започва работа в ВМИ Варна- от 1987 до 1994 г. е асистент, от 1994 до 1997 г. 

е старши асистент, а от 1997г. до този момент - главен асистент в Катедрата по вътрешни 

болести, УНС по гастроентерология на МУ - Варна. Има придобити квалификационни умения 

на курсове у нас в областта на: „ Абдоминална ехография - 3 месечен курс 1989 година; 

Диагностична и терапевтична ФГС и ФКС, (СДО-99-158/17.02.2008 г.); Летен интензивен по 

епидемиология и биостатистика, Варна, 06.1997 г.; Специализира във Франция, в Университет 

Франш-Конте- Безансон, Клиника по хепатология и Клиника по гастроентерология при 

Университетска болница Жан- Минжо при проф. Жан-Филип Миге от 16.02-10.04.1998 г. 

Посещавала е 5 -то Европейско следдипломно училище по гастроентерология, EAGEN, Чехия, 

Прага, 05.2008 г. Участва в 18-th ECCO Educational Workshop 11.2010 г., Postgraduated course-

Inflammation and cancer in the GI tract. Management and prevention, EAGEN 06.2012 г. Има 

придобита педагогическа квалификация на обучители от лечебни заведения/СДО-99-

596/28.12.2012 г. Получава сертификат за участие в 1-st Ultrasound Workshop 02.2014 

Copenhagen, Danmark. Участва в 35-th ECCO Educational Workshop 06.2014 г. Участва в среща 

„Leading change in IBD. Optimising IBD care: practical approaches to implement changes". Athens, 

Greece, 20-21.06.2015 година. Има придобити допълнителни квалификации в областта на 

езиковото обучение: завършен факултет по обществени професии към ВМИ Варна-

обществена професия Френски език (Удостоверение № 215), завършен курс по Английски 

език с медицинска насоченост (3 месеца) 02.03.1992-29.05.1992 г. (Удостоверение № 9), курс 

по Английски език към езикова къща „Lingua"-1996 година (3 месеца). 



От справката за учебната натовареност за последните 4 години д-р А.Атанасова има 

учебна натовареност годишно 274- 264 часа, при норматив 220часа (Протокол 

№30/11.04.2011год.) 

Д-р А.Атанасова провежда редовни упражнения по Гастроентерология, студенти V 

курс, Факултет Медицина, практически упражнения в рамките на СИП- Курс по 

абдоминална утрасонография, студенти V курс, Факултет Медицина, семинарни заниятия 

със специализанти по гастроентерология, семинални занятия със стажант -лекари VI курс, 

практически упражнения със специализанти по гастроентерология в област «Абдоминална 

утрасонография», «Фиброезофагогастродуоденоскопия», « Фиброколоноскопия», „ Сляпа 

чернодробна биопсия", „ Интервенционални процедури под ултразвуков контрол", 

„Контрастно усилен улразвук и приложението му в практиката". Д-р А.Атанасова изнася 

лекции в областта на социално-значими проблеми в гастроентерологията, приложение на 

различни медикаменти в клиничната практиката, клинични случаи и др. в рамките на СДО: 

пред общопрактикуващи лекари, гастроентеролози в доболничната помощ и 

гастроентеролози от различни региони в България, през 10.2014 и пред специализиращи 

пулмология в рамките на СДО. 

Участвала е и в лекционен курс „Конвенционална и интраоперативна ехография в 

хирургията" в рамките на XII Национална конференция по колопроктология с 

международно участие, 29.09.2011-01.10.2011, Варна 

Д-р А.Атанасова е член на Българския лекарски съюз, Българското национално 

дружество по гастроентерология с гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография, 

Българското дружество по гастроинтестинална ендоскопия, Българския клон на 

международния гастро-хирургичен клуб (IGSC- International Gastro-Surgical Club), BMU-

Балканско медицинско дружество, EAGEN- European Association for Gastroenterology, 

Endoscopy and Nutrition, EASL- European Association Search Liver, ECCO - European Crohn 

Colitis Organization. 

Оценка на научните трудове на кандидата за цялостното академично развитие. 

Кандидатът има представени общо 109 научни труда: автореферат (1 брой), монография 

(1 брой), публикации в международни списания (5 броя), публикации в български издания (31 

броя), учебници (3 броя) и участия в научни форуми (73 броя): 

• Автореферат на дисертация: 1 бр,- 79 стр. 

• Монографии: 1 бр.- 223 стр. 

• Учебници: 3 броя, 2 бр. глави от учебник като първи автор и 1 бр. в съавторство с 

други -общо 14 стр. 

• Публикации в български и международни списания: 31 бр. с общ обем 122 стр. 

• Доклади: 8 бр. с общ обем 26 стр. 



• 73 участия на национални и международни форуми 

1. Обща характеристика на научната продукция и публикационна активност 

От общо 31 броя публикации 4 броя са в международни списания (2 от които с импакт 

фактор) + 1 в сборник участия в чужбина, а 30 броя + 1 монография са в български издания. 

Общо има 30 пълнотекстови публикации с ISSN/ISBN. Общият IF от цялостната 

публикационна активност е 22,423, а индивидуалният е 7.362. 

Има публикации в авторитетни международни списания с висок рейтинг като: Journal of 

Crohn's and Colitis, Journal of Gastroenterology and Hepatology, Digestion, Hepato-

Gastroenterology и др. 

Установени са 22 цитирания от наши автори и едно от екип в чужбина. 

2. Научна активност - разпространение и приложение на научно-практическите 

постижени на кандитата сред научната общност 

От общо 73 броя участия в научни форуми, 47 броя са на международни конгреси и 

конференции. 

Монографичния труд на тема Иронични възпалителни заболявания на червата -

поглед от XXI век" на 175 стандартни страници (без библиографията) са представени 

епидемиологични, исторически данни, ролята на различните фактори в патогенезата. 

Анализиранни са диагностика, класификации, диференциална диагноза, понятия релапс, 

ремисия, еволюция от гледна точка на съвременните консенсуси . Обобщени са механизмите 

на действие на всички използвани лекарства, страничните им ефекти , алгоритми за лечение, 

проследяване ефекта от лечението, риска от развитие на колоректален рак. Отделено е място 

на подробно описание на извънчревните прояви на хроничните възпалителни заболявания на 

червата. Последната глава е посветена на качеството на живот при пациентите с улцерозен 

колит. Монографията е илюстрирана с 27 таблици и 97 фигури. Библиографията съдържа 614 

източника, от които 27 на български. 

Научните трудове на д-р А.Атанасова са в 4 основни направления: 

1. Заболявания на храносмилателния тракт 

2. Хронични чернодробни заболявания 

3. Панкреасни заболявания 

4. Качество на живот при хроничните заболявания в гасгроентерологията 

1.3аболявания на храносмилателния тракт 

1.1. Възпалителни заболявания на червата 

Въз основа на голям клиничен материал за първи път в България е проследен 

възпалителният процес при язвен колит със съвременни имунологични методи в съчетание с 



класическите средства за диагностика и проследяване. Анализирани са резултатите от 

различни терапевтични режими и са изведени алгоритми . Инициира и създава 

интердисциплинарен екип от специалисти (IBD група) от МБАЛ „Св. Марина44 - Варна и 

Медицински университет - Варна. В множество публикации са разгледани клиничната 

картина в детска и напреднала възраст, екстраколонните прояви, периодът на концепция за 

жени и мъже, ролята на абдоминалната ехография в диагностиката , употребата на 

класическите медикаменти, пробиотици, изследване за туберкулозна инфекция и други 

предотвратими инфекциозни заболявания преди началото на лечение с анти -TNF 

медикаменти. 

Анализирана е клиниката, диференциалната диагноза на синдром на дразнимото 

дебело черво, различните прояви на глутеновата ентеропатия при възрастни, клиничните и 

морфологични характеристики на хроничния колит, чревната еозинофилия при деца с язвен 

колит, алергичен колит, опитът от приложението на Esomeprasol-базирана тройна терапия при 

деца с H.pylori инфекция, връзката на множество заболявания, при които има възпаление на 

чревната стена и пропусклив чревен тракт, опита в диагностика на тумори на тънкото черво 

чрез абдоминалната утрасонография и перкутанната тънкоиглена аспирационна биопсия под 

ехографски контрол. 

Извършен е обобщен анализ на причините и поведението при кървене от горния 

гастроинтестинален тракт, лечение и прогноза. 

2. Хронични чернодробни заболявания 

Подробно в серия от публикации са обобщените данните при деца и възрастни 

относно: клиника, диагностика, схеми на лечение, еволюция на болестта на Wilson, генетичния 

анализ, алгоритъм при деца с остра чернодробна недостатъчност и фулминантната форма на 

болестта на Wilson. 

Систематизирани са промените в ензимите, липидната обмяна, мастни киселини и 

липопротеини при хронични чернодробни заболявания; опитът от приложението на различни 

терапевтични режими за лечение на хроничните вирусни хепатити, страничните ефекти от 

лечението, път на предаване на инфекцията; лечението на холелитиазата с 

урзодезоксихолевата киселина при деца и подрастващи; автоимунни хепатити, синдром на 

припокриване вирусни хепатити с автоимунни маркери, болест на Wilson при деца, 

подрастващи и млади възрастни. 

Изследвана е ролята на абдоминалната ехография за диагностиката на чернодробната 

стеатоза, неалкохолния стеатохепатит при деца и възрастни. Описани и анализирани са 

промените на чернодробната плътност при различни чернодробни заболявание посредством 

пропагираща ултразвукова еластография. 



3. Панкреасни заболявания 

Описани са съвременните схващания за ензимозаместителната терапия в различни 

възрасти, добрият лечебен ефект на Somatostatin при пациенти с хроничен панкреатит, 

споделен опитът от ефективното лечение на панкреасна псевдокиста с Octreotide при дете, в 

комбинация с перкутанен дренаж под компютъртомографски контрол. Поднесен е и опитът 

от приложението на абдоминалната ехография при мултимодалния подход за диагностика на 

панкреасни лезии в детската възраст. 

4.Качество на живот 

За първи път в България при пациенти с ЯК са приложени с три въпросника, които 

доказват връзката между клиничната оценка на здравословното състояние и качеството на 

живот при пациенти с хронични заболявания на червата. Внедряване в практиката на оценка 

здравословното състояние и въпросници за оценка качеството на живот. 

Обобщени са данните от литературата за употребата на въпросници, оценяващи 

качеството на живот при: гастроезофагеалната рефлуксна болест, функционална диспепсия 

или неязвена диспепсия, синдром на дразнимо дебело черво, възпалителни болести на червата, 

аноректални нарушения, гастроинтестинална онкология и хронични чернодробни заболявания. 

Установена е корелерация между индексите на активността на съответното заболяване, 

наличеето на ремисия и качеството на живот. 

Приносите в научните трудове на д-р Антония Атанасова имат оргинален характер, 

потвърдителен и практико-приложен характер. Научната активност е равномерно разпределена 

в годините и обхваща множество направления в областта на гастроентерологията и 

хепатологията. 

Обща оценка за съответствието на кандидата спрямо задължителните условия и 

задължителните количествени критерии и наукометрични показатели съгл. Регламент за 

заемане на академични длъжностни в МУ-Варна в Раздел IV „Заемане на академична 

длъжност „Доцент" (стр. 22-25) в МУ-Варна и „Приложение № 1" (стр. 35-36) от 

Правилника за развитието на академичния състав на МУ-Варна. ШЩ!тМ1 

varna.Ьд;/В0/ МУ-Варна към 20.07.2015.pdf 

Д-р А.Атанасова отговаря на общите условия за завършено висше медицинско 

образование, придобити специалности по конкурса, ОНС "Доктор" по научната 

специалност: Гастроентерология, както и на задължителните количествени 

наукометрични критерии, които се изискват за АД „Доцент". 



Таблица за задължителните количествени наукометрични критерии: 

Критерии Изисквания според 
правилника на МУ - Варна Показател 

Преподавателски стаж Не по-малко от 5 години 28 години и 1 месец 
Монография 1 брой 1 брой 
Пълнотекстови публикации 25 броя 30 броя 

(4 в международни издания, 
от които 2 с импакт фактор; 
26 в български издания) 

Учебна натовареност Не по-малко от 220 часа 
средно/годишно за 
последните 4 години 

274-264 часа /годишно за 
последните 4 години 

Призната специалност В системата на 
здравеопазването 

Вътрешни болести 
Гастроенетерология 

ОНС „Доктор" по 
съответната или сродна 
специалност 

Да имат придобита ОНС 
„Доктор" по съответната или 
сродна специалност 

ОНС "Доктор" по научната 
специалност: 
Гастроентерология 

Заключение: д-р Антония Атанасова, д.м. отговаря на задължителните и 

специфични условия и наукометрични критерии за АД „Доцент". 

След като се запознах подробно с предоставената ми документация и направих 

цялостна оценка на научно-изследователската и учебно-преподавателската дейност на 

участника в конкурса за заемане на академичната длъжност „Доцент" по научната 

специалност Гастроентерология считам, че кандидатът: д-р Антония Йорданова 

Атанасова, д.м. отговаря на изискванията на ЗРАСРБ и Регламента за заемане на академична 

длъжност „Доцент" от правилника на МУ-Варна. 

Препоръчвам на уважаемите членове на Научното жури да гласуват положително за 


