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До Председателя на Научно жури, 

назначено със заповед на Ректора на 

Медицински университет, Варна  

N Р-109-34/03.02.2016 год. 

 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

От доц. Борислав Георгиев Георгиев, дм, 

Началник Отделение по кардиология към Клиника по кардиология, МБАЛ „НКБ” 

Член на научното жури за конкурса за придобиване на академичната длъжност „доцент" в 

област на висшето образования 7. „Здравеопазване и спорт", професионално направление 

7.1."Медицина" и научна специалност „Кардиология", 

обявен в ДВ бр.88/13.11.2015 год. 

 

 

За горепосочения конкурс са подадени документи от един кандидат - д-р Корнелия 

Павлова Коцева, дм, старши научен сътрудник и консултант кардиолог към Национален 

институт по сърдечни и белодробни болести, Имперски колеж, Лондон.  

 

Кратки биографични данни 

Д-р Коцева завършва медицина през 1977 г. във ВМИ София, през 1984 г. придобива 

специалност по вътрешни болести и през 2005 г – специалност по кардиология във ВМИ,  

София. През 1991 г. защитава успешно дисертационен труд на тема: „Професионалната 

експозиция на някой ненаситени въглеводороди и техни производни, като рисков фактор за 

развитие на артериална хипертония и исхемична болест на сърцето” и придобива научна и 

образователна степен „Доктор” в Медицински университет, София. 

След работа като ординатор по вътрешни болести през периода 1978-1983 г. е 

назначена след успешно издържан конкурс за научен сътрудник към Университетска 

болница „Св. Иван Рилски”, гр. София (от 1983) – консултант кардиология - научен 

сътрудник и през 1999 г е избрана за  научен сътрудник I ст. През 1998/1999 работи като 

научен сътрудник в Университетска болница, Гент, Белгия.  

От 2000 г. до сега е на работа в Националния институт по сърдечни и белодробни 

болести към Имперски колеж, Лондон като старши научен сътрудник, консултант кардиолог. 

За приноси в научно-преподавателката работа през 2015 г. е избрана за гост-професор в 

Университета в Гент, Белгия. 
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Научно-изследователска дейност 

1.1.Публикации и участия в научни форуми  

1.1.1 Публикации. 

Д-р Коцева е представила: 

 1 автореферат към дисертационен труд за присъждане на ОНС „доктор" на тема: 

„Професионалната експозиция на някой ненаситени въглеводороди и техни производни, като 

рисков фактор за развитие на артериална хипертония и исхемична болест на сърцето“ 

 Съавтор в 1 монография на български език и 5 монографии на английски 

 5 публикация на английски език в реферирани списания с голяма цитируемост 

 27 избрани пълнотекстови публикации в международни списания с импакт фактор 

след 2000 г.  

 9 пълнотекстови публикации в реферирани  чуждестранни списания след 2000 г.  

 21 пълнотекстови публикации в учебници, сборници и други след 2000 г. 

 Общият импакт-фактор на публикациите е 982.105. 

 

1.1.2 Научни форуми. 

Д-р Коцева е представила  

 120 доклади и научни съобщения от чуждестранни форуми с резюмета, публикувани 

в международни списания с импакт фактор след 2000 г. 

 15 доклади и научни съобщения от чуждестранни форуми с резюмета, публикувани 

в proceedings и международни списания след 2000 г. 

 98 доклади на международни форуми като гост-лектор (plenary, hot-line sessions) в 

допълнение към изброените по-горе научни съобщения на международни форуми след 2000 

г. 

 

1.1.3. Авторство: 

 Д-р Коцева е първи автор на 100% от публикация на английски език в реферирани 

списания с голяма цитируемост, на 100% от 27 избрани пълнотекстови публикации в 

международни списания с импакт фактор след 2000 г, на 70% от пълнотекстовите 

публикации в учебници, сборници, на 37% от 120 доклади и научни съобщения от 

чуждестранни форуми с резюмета, публикувани в международни списания с импакт фактор 

след 2000 г. 

 

 1.1.4 Цитирания. 

 По данни на от Web of Knowledge и Web of Science са открити 2 679 цитирания в 

международни източници, средно цитиране на статия – 18.60, h-index – 17.  

 

1.2 Профил на научната работа.  

 В съответствие с профила на научна работа в Национален институт по сърдечни и 

белодробни болести, Имперски колеж, Лондон, д-р Коцева работи основно в областта на 
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превантивната и клиничната кардиология. Научните интереси на д-р Коцева са основно в 

превантивната кардиология, което е видно от публикуваните статии и участията в научни 

форуми.  

 

1.2.1. Участия в научно-изследователски проекти 

Д-р Коцева е взела участие в 13 научно-изследователски проекта, на 5 от които е 

ръководител.  

1) EUROASPIRE IV survey on Cardiovascular Disease Prevention and Diabetes на 

Европейската асоциация по кардиология с цел оценка на първичната и вторична превенция 

на коронарната болест в 26 европейски държави. (председател на научния комитет и главен 

съизследовател), 2012-2015.  

2) EMMACE-4 study: проспективно лонгитудинално обсервационно проучване на 

рутината клинична практика във Великобритания, протокол 12/WM/0431.  

3) EConDA финансиран проект от Европейския съюз за ефективност на разходите 

при хронични заболявания (WP 4). Тя е отговорник от Европейската асоциация по 

кардиология за проекта. 

4) EUROASPIRE III Health Economics survey на Европейската асоциация по 

кардиология за ефективност на разходите при първичната и вторична превенция на 

коронарната болест в 7 европейски държави. (Главен изследовател и Главен мениджър на 

проекта), 2010 – 2012.  

5) EUROACTION PLUS project е европейско рандомизирано контролирано проучване за 

сърдечно-съдова профилактика плюс преустановяване на тютюнопушенето в 5 европейски 

държави. (Главен съ-изследовател, Главен мениджър на проекта и Медицински 

координатор), 2008 – 2011. Изследователски грант от Pfizer Pharmaceuticals. 

6) UK ASPIRE-2-PREVENT project на Британската сърдечна асоциация за  първична и 

вторична превенция на коронарната болест във Великобритания (Главен съ-изследовател, 

Главен мениджър на проекта и Медицински координатор), 2008 – 2009; Изследователски 

грант от MerckSharp &Dohme. 

7) DYSIS UK study.  Dyslipidemia International Study in the UK (Главен съ-изследовател, 

Главен мениджър), 2008 – 2009; MerckSharp &Dohme.  

8) UK MyAction study - Национален демострационен проект за нов мултидисциплинарен 

подход в превантивната кардиология в болничната помощ и общата практика: NHS Bromley, 

NHS Westminster, NHS East Berkshire, NHS Lambeth, NHS Heart of Birmingham, and Croi in 

Galway. 

9) EUROASPIRE III survey на Европейската асоциация по кардиология с цел оценка на 

първичната и вторична превенция на коронарната болест в 22 европейски държави (Главен 

съ-изследовател, Главен мениджър на проекта и Медицински координатор), 2006 – 2008. 

10) EUROACTION project. Рандомизирано контролирано проучване на Европейската 

асоциация по кардиология за сърдечно-съдова превенция и рехабилитация в 8 европейски 

държави (Главен съ-изследовател, Главен мениджър на проекта и Медицински 

координатор), 2002 – 2007.  
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11) Heart QoL project- проекта на Европейската асоциация по кардиология за 

разработване на инструмент за оценка на възприятието на пациентите за качество на живота 

при сърдечни заболявания, 2008-2009 

12) EUROASPIRE II project. на Европейската асоциация по кардиология с цел оценка на 

първична и вторична превенция на коронарната болест в 15 европейски държави. (мениджър 

на проекта и Медицински координатор), 2000-2001 

13) SoS project (Stent or Surgery trial). Рандомизирано мултицентрово проучване за 

коронарна хирургия срещу перкутанна интервенция с имплантиране на стент (член на 

групата за ЕКГ, NHLI, London, UK). 

 

1.3. Най-съществени научни приноси с оригинален характер 

Основни научни и научно-приложни приноси 

Приносите от публикациите са представени групирани по теми, във връзка с работата 

на автора в областите: професионални заболявания и сърдечно-съдовата патология 

(исхемична болест на сърцето и артериална хипертония), превантивна кардиология, контрол 

на рисковите фактори и създаване на нови международни препоръки по кардиология.  

Поради голямата научна продукция на д-р Коцева са представени публикации само от 

последните 15 години. 

 

1.3.1. Научни приноси в областта на професионалните заболявания и сърдечно-

съдовата патология 

Научните приноси в това направление са свързани с анализ на различни аспекти на 

професионалната експозиция на някой ненаситени въглеводороди и техни производни, като 

рисков фактор за развитие на артериална хипертония и исхемична болест на сърцето. 

Дисертация, съобщения на научни форуми и публикация в международни списания с IF 

 

Д-р Коцева е издала монография в съавторство с Т. Попов на тема „Химически фактори 

на работната среда и сърдечно-съдовите заболявания“. 

 

1.3.2. Научни приноси в областта на превантивната кардиология 

Д-р Коцева работи усилено в тази област и издала две монографии в съавторство по 

проблемите на профилактиката на сърдечно-съдовите заболявания, издадени през 2004 г от 

Elsevier Science Limited (ISBN 0-7234-3358-5) и от Oxford University Press през 2009 г. (ISBN 

978-0-19-923630-5). Монографиите са сред най-задълбочените публикации по темата в 

световната литература.  

 

Д-р Коцева е първи автор на болшинството публикации в световната научна литература 

с анализите на данните от проучването EUROASPIRE I-IV. Анализирани са различни аспекти 

на първичната и вторична профилактика на сърдечно-съдовите заболявания, 

рехабилитацията и оценката на качеството на живот. 
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Публикации в международни списания с IF, съобщения на научни форуми и публикуване 

на резюмета в списания с IF 

 

Д-р Коцева публикува анализи на ASPIRE-2-PREVENT Study, където се оценява ролята 

на начина на живот, подхода към рисковите фактори и протективната медикация за 

намаляване на риска при пациенти с коронарна болест и високо рискови лица от 

Великобритания.  

Публикации в международни списания с IF, съобщения на научни форуми и публикуване 

на резюмета в списания с IF 

 

Д-р Коцева публикува анализи на резултатите от програмата MyAction, която е 

иновативен подход в обществената профилактика на сърдечно-съдовите заболявания. 

Програмата става стандарт за популационни програми за профилактика и се препоръчва от 

големите сърдечно-съдови асоциации.  

Публикации в международни списания с IF, съобщения на научни форуми и публикуване 

на резюмета в списания с IF 

 

Анализите на EUROACTION доказват ползите от ръководената от медицинска сестра 

мултидисциплинарна семейна програма за профилактика на пациенти с коронарна болест на 

сърцето и високо-рискови пациенти. Това е първото в света проучване доказващо важната 

роля на медицинската сестра в профилактичните стратегии.  

Публикации в международни списания с IF, съобщения на научни форуми и публикуване 

на резюмета в списания с IF 

 

Д-р Коцева представя и глобалната стратегия за профилактика на сърдечно-съдовите 

заболявания на европейско и световно ниво според препоръките на Световната сърдечна 

асоциация. Това е част от SCOREEuropean Project.  

Публикация в Revista Española Cardiología 2008; WOS:000260006300010; IF 2,746 

 

Публикациите на д-р Коцева се цитират в почти всички статии за сърдечно-съдова 

превенция, те са в основата на европейските препоръки за профилактика и терапия на 

коронарната болест на сърцето, както и в препоръките за поведение при диабет, 

дислипидемии, артериална хипертония и др. Анализите на д-р Коцева и колектив дават 

отражение върху изграждането на превантивни и терапевтични стратегии в Европа.  

 

1.4.Публикации в монографии, учебници и сборници 

Д-р Коцева е публикувала глави от учебници и монографии под редакцията на световни 

лидери в кардиологията - S Yusuf, Blackwell Publishing 2009; Wood D. Oxford University Press 

2009; M Marmot, P Elliott, Oxford University Press 2005; G Rosano, Wolters Kluwer Health, Adis 

Communications 2005; Wood D, Elsevier Science Limited, 2004, Radcliffe Publishing, Oxford 

2004; N Gotcheva, B Georgiev, A Scalzini, Havitis 2007 и др.  
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1.5. Рецензент 

Д-р Коцева е рецензирала статии в почти всички международни медицински списания с 

публикации в превантивната кардиология. Тя оценява предложения за публикации в Lancet, 

Circulation, British Medical Journal, European Journal of Cardiovascular Prevention and 

Rehabilitation, American Heart Journal, American Journal of Cardiology, JAMA, International 

Journal of Cardiology, Heart. 

Тя е рецензент на Joint European Societies’ Guidelines on Cardiovascular Disease 

Prevention 2016.  

Тя е рецензент на резюмета за следните конгреси:  European Society of Cardiology 

Congress, EUROPREVENT и World Congress of Cardiology. 

 

1.6. Редакционни съвети 

Д-р Коцева е член на редакционните съвети на European Journal of Cardiovascular 

Prevention and Rehabilitation.  

 

2. Учебно-преподавателска и научно-организационна дейност 

 Д-р Коцева е старши научен сътрудник и консултант кардиолог към Национален 

институт по сърдечни и белодробни болести, Имперски колеж, Лондон. Тя активно се 

занимава с преподавателска дейност. За периода на последните 2 години, според справка за 

учебна натовареност издадена от Имперски колеж, Лондон, нейната учебна ангажираност 

със студенти и специализанти е 319 часа годишно.  

Нейната учебно-преподавателска дейност е в следните направление: 

 Университетско и следдипломно обучението (бакалаври и магистри) в 

програма по Превантивна кардиология с лекции и учебни занятия за оценка 

сърдечно-съдовия риск, тя е член на Управителния комитет на Course MSc, офицер MSc 

Course Quality Assurance, член на изпитна комисия MSc. Ръководи клинични стажове за 

студенти и докторанти, участва в разработване и проектиране на подходящи учебни 

програми и курсове и иновативно управление на образователни програми 

 В магистърските програми се включва в 3 модула -  по превантивна кардиология 

(основен модул);  за оценка на сърдечно-съдов риск, и за методи за изследване 

 Курсове на Европейското кардиологично дружество - следдипломно обучение 

по Превантивна кардиология - Участие в редовните и извънредни курсове за обучение, 

включително предоставяне на програми за обучение по сърдечно-съдовата профилактика 

и рехабилитация за медицински сестри, физиотерапевти, диетолози, лекари, младши 

медицински персонал, студенти по медицина в Imperial College и Европейски Дружество 

на кардиолозите. 

 Обучителни курсове за всички изследователски проекти по програмите MyAction 

за сърдечно-съдова превенция и рехабилитация 

 Организиране на национални срещи и семинари в областта на превенцията 

на сърдечно-съдови заболявания 
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Тя е гост лектор и е изнесла след 2000 г 98 лекции на форуми сред което са: конгреси 

на European Society of Cardiology, American College of Cardiology, American Heart Association, 

World Congress of Cardiology, International Society of Atherosclerosis, International Society of 

Hypertension, European Atherosclerosis Society, European Society of Hypertension, British 

Cardiovascular Society, British Association of Cardiac Rehabilitation, на International Conference 

of Preventive Cardiology, EUROPREVENT, Asian Preventive Cardiology & Cardiac 

Rehabilitation Conference и др. 

Модератор е на сесии във Великобритания и по света на някои конгреси като European 

Society of Cardiology Congress, EUROPREVENT и World Congress of Cardiology. 

За приноси в научно-преподавателката работа през 2015 г. е избрана за гост-професор в 

Университета в Гент, Белгия. 

Учебната натовареност на д-р Коцева съответства на и надхвърля изискванията за 

заемане на академичната длъжност „доцент". 

 

3. Диагностично-лечебна работа 

3.1. Специализации 

1994 – Курс по епидемиология и биостатистика – ECTEMPUS 

1996 – Следдипломна специализация – Руан, Франция 

1997 – Следдипломна специализация – Милано, Италия 

2004 – Мениджмънт на научни проекти – Имперски колеж, Лондон, Великобритания 

2005 – Клинични проучвания, London School of Hygiene and Tropical Medicine, Лондон, 

Великобритания 

2006 – Economic Evaluation in Health Care – Брунел Университет, Великобритания 

В обобщение може да се каже, че д-р Коцева е клиничен кардиолог с широк 

медицински поглед, който е оценен от медицинските професионалисти. 

 

4. Членство в научни организации и награди. 

4.1. Членство в научни организации 

Д-р Коцева е член на някои национални и международни научни организации: 

 Член на Британската сърдечно-съдова асоциация 

 Член на Европейската асоциация по сърдечно-съдова профилактика и рехабилитация 

 Член на Европейската асоциация по атеросклероза 

 Fellow на Европейското дружество по кардиология 2003 

 Член на Британската медицинска асоциация 

 Член на изследователския съвет на Foundation for Circulatory Health (FFCH), 

International Centre for Circulatory Health, NHLI, Imperial College London 

 Регистрация в General Medical Council – Royal College of Physicians 2006 

 

4.2. Получени награди 

Д-р Коцева е носител на следните награди: 
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Награда за публикации: Награда за най-цитирана статия за 2012 г и втора най-

цитирана статия в European Journal of Preventive Cardiology 

Трета награда за превантивна кардиология за 2009 г. за значителен принос на 

кардиологичния тим в Charing Cross 

 

Въз основа на горепосочените данни за д-р Коцева, тя може да бъде характеризирана 

като: 

 изграден кардиолог с големи приноси в международен мащаб, 

 изследовател, способен на самостоятелна творческа научна работа в областта на 

кардиологията, 

 ерудиран лектор с международно признание. 

 

В заключение, считам че д-р Корнелия Павлова Коцева, дм отговаря на  изискванията 

на ЗРАС и Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на 

академични длъжности в Медицински университет, Варна. Предлагам на уважаемото научно 

жури да й бъде присъдена академичната длъжност „ДОЦЕНТ" в област на висшето 

образование 7. „Здравеопазване и спорт", професионално направление 7.1."Медицина" и 

научна специалност „Кардиология". 

 

 

 

09.03.2016 

 

 


