
 

РЕЦЕНЗИЯ 

От Проф.Вихра Крумова Миланова, дмн,  

Ръководител на Катедра по психиатрия, МУ, София 

 

Относно: Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област 

на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално 

направление „Медицина” и научна специалност „Психиатрия”  за нуждите 

на Катедра „Предклинична и клинична фармакология“, факултет 

„Медицина“ и Втора психиатрична клиника към МБАЛ“Св.Марина“, 

Варна, публикуван в ДВ, бр.52 от 10.07.2015г., с единствен кандидат  д-р 

Коралия Стефанова Тодорова, дм. 

Представените от д-р Коралия Стефанова Тодорова документи са 

съгласно Закона за развитие на академичния състав и Правилника на МУ, 

Варна за неговото прилагане и са одобрени от Комисия за допускане до 

конкурса. 

Биографични данни: 

       Д-р Коралия Стефанова Тодорова е родена на 7 декември 1962 г. в 

гр.Варна. Завършва медицина през 1987 г. във ВМИ – Варна. Има 

специалност по психиатрия от 1994г.  Работила е  като: участъков терапевт 

в гр. Добрич, цехов лекар в Работническа болница, гр. Девня. В периода 

1990-93 е редовен аспирант във ВМУ, Варна;  от 1993-1996г. работи като 

психиатър в МБАЛ“Св.Марина“ и от 2006г. досега е началник на 

отделение към Първа клиника по психиатрия. 

       Д-р Тодорова  е магистър по Здравен мениджмънт, МУ, Варна от    

2008 г. Владее английски и руски езици и има компютърна грамотност 

(Windows, MS Office, MS Word, MS Excel). 

 

Научно – изследователска дейност: 

Д-р Коралия Тодорова участва в конкурса с 60 научни труда  и 

докторска дисертация, от които: автореферат  -1; статии, публикувани в 

пълен обем – 29; 2 самостоятелни монографии, 8 глави в 5 книги, учебни 



ръководства и сборници и 20 резюмета от участия в международни и 

национални научни форуми. Включени са и 8 научни участия без 

резюмета.  

Самостоятелен автор е в 19 от публикациите (32%). Има представени 27 

публикации на английски език (10 са публикувани в пълен обем), като в 9  

от тях е самостоятелен автор. Представените научни публикации на 

английски език са публикувани в авторитетни списания – 5 в списания, 

индексирани в PubMed (4 в J of IMAB; 1 в  Folia Med; 1 в списание Epilepsy 

Behav)  и 4 в списание на МУ, Варна (Scripta Scientifica Medica). 

Научните трудове са разделени в три теми: „Клинична психиатрия и 

терапия на психичните заболявания“, „Невропсихология и медицинска 

психология“, „Социална и съдебна психиатрия“. Водещото място в 

научните трудове на кандидатката заемат публикациите, свързани с темата 

клинична психиатрия и терапия на психичните заболявания.  

Проучването върху качеството на живот на пациенти с епилепсия 

включва различни страни на заболяването, като значителна част от 

публикациите са посветени на ролята на коморбидното депресивно 

разстройство. Полът, нарастването на възрастта, образованието, трудовата 

заетост , семейното положение са важни фактори в определяне на нивото 

на засягане на качеството на живот. Трудовата заетост и образованието 

имат най-голямо значение за промените на качеството на живот, следват 

възрастта, пола.  

Тежестта на пристъпите и честотата на епилептичните пристъпи имат 

относително най-голямо  значение за измененията на качеството на живот. 

Освен това д-р Тодорова установява, че депресивното разстройство от своя 

страна оказва най-голямо влияние върху качеството на живот на 

коморбидните болни, следват честота на пристъпите, тежестта на 

пристъпите и трудовата заетост (публ.1, 25, 26, 27, 29, 30, 31). Заслужава да 

се отбележи приноса на д-р Тодорова за валидизиране на оценъчни 

инструменти за измерване качеството на живот при болни с епилепсия, 

както и определяне на чувствителността и специфичността на HAMD-17 

като инструмент, подкрепящ диагнозата при болни с депресия и епилепсия 

(публ.39). В своите научни разработки (публ. 36,37,38,40)  кандидатката  

съобщава резултати от изследвания с валидизираните инструменти върху 

тревожните и депресивни симптоми при болни с епилепсия и значението 

им за качеството на живот на болните. Това е област, в която д-р Тодорова 

се откроява със силно авторско присъствие и компетентност.  



 Биопсихосоциалният модел и качеството на живот при болни с 

епилепсия са представени в монографията „Качество на живот, свързано 

със здравето – подходи за оценка и психосоциални аспекти при 

епилепсия“, обсъдени са проблемите със стигматизацията и 

дискриминацията на хора с епилепсия, отражението им върху качеството 

на живот. 

 Темата за епилепсия е застъпена в публикации, включени като глави 

от учебни ръководства – етиология и патогенеза, клинични прояви 

(публ.5,7). Кандидатката е изследвала и психопатологични прояви при 

различни органично -мозъчни нарушения (публ.32, 33). 

В отделен подраздел са представени изследвания, посветени на 

когнитивните и афективни разстройства при шизофрения. Обсъдена е  

терапията и отражението й върху качеството на живот (публ.12,14).  

Терапевтичното действие на  антипсихотиците върху позитивната, 

негативната, когнитивната и по-специално екзекутивната симптоматика; 

акцент върху качеството на живот, като основен маркер на терапевтичното 

въздействие върху шизофренно болните (публ.20). 

По втората тема „Невропсихология и медицинска психология“ бих 

отбелязала монографията, посветена на висшите корови функции в норма 

и патология, когнитивните процеси и най-вече на екзекутивните функции и 

нарушенията им. Интересите на д-р Тодорова в областта на 

невропсихологията са доста устойчиви. Тя участва като съавтор в две 

глави от монография, посветена на нервно-психичното развитие в детска 

възраст. Освен това участва в авторския колектив на „Медицинска 

психология. Учебник за специалисти по здравни грижи“.  

По третата  тема, свързана със социална и съдебна психиатрия д-р 

Тодорова е публикувала изследвания по актуални въпроси за стреса и 

синдрома на изпепеляване при работещите с психично болни 

(публ.16,17,18,21). Резултатите показват, че при анкетирания персонал 

стресът се предизвиква в най-голяма степен от външните условия, 

свързани със средата и условията на труд, като работно време, заплащане, 

безопасност на труда и т.н.  

Д-р Тодорова е разработвала и проблеми на съдебната психиатрия, 

като посмъртната съдебно-психиатрична експертиза в напреднала и 

старческа възраст и деонтологични страни на експертизата на 

потърпевшите. Някои психопатологични прояви, като агресия, автоагресия 



и връзката им с преморбидните личностови особености при шизофренно 

болни, са били обект на изследване.   

Д-р Тодорова има 27 участия в международни и национални  научни 

конгреси и конференции у нас и в чужбина, като 11 от тях са представени 

на авторитетни международни форуми и резюметата са публикувани в 

реферирани списания.  

Съгласно  справка от Научната библиотека на  Националния център 

 за информация и документация са намерени 7 цитирания в базите данни 

на WEB OF Science, SCOPUS.   

През последните години  д-р Тодорова се очертава като  специалист с 

научни интереси в областта на качеството на живот на  болни с епилепсия 

и шизофрения, психофармакологичното повлияване на позитивните и 

когнитивни нарушения.  

Несъмнено едно от основните постижения, свързани с развитието на д-

р Тодорова като професионалист от научно-практическа гледна точка, е 

изследването на качеството на живот на болните като маркер за 

терапевтичното повлияване на болестните прояви.  

 

Учебно – преподавателска дейност: 

Учебно – преподавателската дейност на д-р Тодорова е  свързана с 

обучение на студенти по медицина и ерготерапия; на студенти във 

Висшето Военноморско училище „Н.Й.Вапцаров“ през  учебните 

2013/2014 и 2014/2015 год. Д-р Тодорова е била хоноруван преподавател в 

катедра „Предклинична и клинична фармакология“. За същия перод е 

водила лекционния курс на ерготерапевти в Русенския университет „Ангел 

Кънчев“  по Невропсихология с общ хорариум 60 уч.ч. и др.  

Обучителната дейност на д-р Тодорова включва също участие в  

учебни ръководства. 

Благодарение на натрупания си опит, на солидната си теоретична и 

практическа подготовка и на чуждоезиковите си познания, необходими за 

издирването и самостоятелното ползване на научна литература,  д-р 

Тодорова развива  научно – изследователска дейност, с акцент върху 

органичната патология, качеството на живот и съответно лечение.  

 

 

 

 



 Лечебно-диагностична дейност          

Д-р Коралия Тодорова е с 25 годишен стаж като психиатър, като е 

започнала от редовен аспирант и е продължила като лекар и от 9 години е 

началник на отделение в МБАЛ“Св.Марина“. Тя прилага успешно в 

практиката си биопсихосоциалния модел:  съвременни 

психофармакологични средства, психотерапевтични подходи, 

рехабилитационни методи. Тя е утвърден  специалист, с богат клиничен и 

диагностичен опит и  се ползва с уважението от страна на болни и техните 

близки.  

 

Заключение: 

Д-р Коралия Тодорова има достатъчно по обем професионален опит, 

публикации и преподавателска дейност, които следва да бъдат оценени от 

научното жури. Представените по конкурса материали показват, че д-р 

Тодорова отговаря на всички изисквания за заемането на академична 

длъжност  „доцент”, според Закона за развитие на академичния състав на 

РБългария, Правилника за неговото прилагане и Правилника за условията 

и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични 

длъжности в Медицински Университет, Варна. 

Като отчитам професионалното развитие и научните изяви на 

кандидата, давам своята положителна оценка за избора й за „доцент” и 

убедено препоръчвам на членовете на Научното жури да присъдят на д-р 

Коралия Стефанова Тодорова, д.м  академичната длъжност „доцент”  по 

научна специалност  „Психиатрия“. 

 

 

15.10.2015г.     РЕЦЕНЗЕНТ:  

Проф.Вихра Миланова, дмн 

 

 

 


