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СТАНОВИЩЕ 

 

За конкурс за заемане на академична длъжност „Професор” по научна 

специалност „Нервни болести“, професионално направление 7.1. 

„Медицина” в област на висше образование 7. „ Здравеопазване и 

спорт“, за нуждите на факултет “Медицина”, Катедра “Нервни болести 

и невронауки” и Втора клиника по нервни болести към МБАЛ “Света 

Марина” - Варна.  

 

Конкурсът е  

обявен в ДВ бр. 34/03.05.2016г. 

 

Кандидат по обявения конкурс:  

Доц. д-р Силва Петева Андонова-Атанасова, дмн, Началник на 

Втора клиника по нервни болести с отделение за интензивно лечение 

на неврологичните болести и отделение за лечение на остри мозъчни 

инсулти, МБАЛ „Св. Марина” – Варна 

 

Рецензент:  

Проф. д-р Николай Стефанов Габровски, дмн, началник на 

Неврохирургичен комплекс и началник на Клиника по неврохирургия на 

УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов”.  

 

Доц. д-р Силва Петева Андонова-Атанасова е родена в гр. Варна, 

завършва средно образование в І-ва Езикова гимназия, гр. Варна, а през 

1996г. – висше медицинско образование, в Медицински Университет – 

Варна с отличен успех.  

След дипломирането си работи като ординатор по неврология в 

Окръжна болница, гр. Варна в продължение на 4 години. От 2002г. е 

ординатор по неврология във Втора клиника по нервни болести на 
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МБАЛ ”Св. Марина”, гр. Варна. От 2003г. е асистент, през 2004г. 

придобива специалност по неврология, от 2006г. е старши асистент, а 

от 2009г – главен асистент. 

През 2010г. д-р Силва Андонова-Атанасова защитава 

дисертация на тема: “Невросонографни и невроизобразяващи 

изследвания при асимптомни исхемични нарушения на мозъчното 

кръвообращение” за присъждане на образователна и научна степен 

“доктор”. 

През 2012г. е избрана за Доцент по неврология и Началник на 

Втора клиника по нервни болести с отделение за интензивно лечение 

на неврологичните болести и отделение за лечение на остри мозъчни 

инсулти, МБАЛ „Св. Марина”, гр. Варна. 

През 2015г. доц. д-р Силва Андонова-Атанасова защитава 

дисертация за присъждане на образователна и научна степен “доктор 

на науките” на тема: “Лечение на острия исхемичен мозъчен инсулт с 

интравенозна тромболиза: проспективни проучвания върху изхода от 

болестта.” 

Преподавателската дейност на доц. д-р Силва Андонова-

Атанасова започва през 2003г. с упражнения по неврология на студенти 

по медицина при МУ- Варна и продължава с упражнения на студенти по 

специалността „медицински сестри” (ІІ курс), Медицински колеж – 

Варна; лекции и упражнения на студенти по специалността „Социални 

дейности” (ІІ курс) при Медицински колеж -  Варна; лекции и упражнения 

по ВСД „Ултразвукова диагностика на нервната система” ; лекции и 

упражнения по неврология на студенти и специализанти; упражнения по 

неврология - чуждоезиково обучение за студенти медицина в МУ – 

Варна; участие в държавни изпитни комисии. 

Доц. д-р Силва Андонова-Атанасова е научен ръководител на 4 

докторанта, на 2 дипломанта и на 3 специализанта. 
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Член на редакционната колегия на списание "Невросонография 

и мозъчна хемодинамика” от 2010г. 

Член е на множество национални и международни научни 

организации. 

Езиковите й познания включват високо ниво на владеене на 

немски и английски език, а също така на италиански и руски. 

В конкурса доц. д-р Силва Петева Андонова-Атанасова се явява 

с 62 публикации (26 до и 36 след придобиване на научната длъжност 

„доцент”) и 84 научни съобщения в 52 национални и 32 международни 

научни форуми. Публикациите й включват 2 автореферата, 4 

монографии (3 самостоятелни и 1 преводна), 1 интердисциплинарен 

консенсус, 8 научни обзори, 33 научни статии в български списания, 11 

- на английски език в списанието „Scripta Scientifica Medica” и 3 - в 

чуждестранни научни издания (“Stroke” и “New Trends in Neurosonology 

and Cerebral Hemodynamics”). 

Общия брой на цитиранията е 7. Импакт факторът – 17,260.  

Основните научни направления на трудовете са: 

- Съдови заболявания на нервната система 

- Неврологични заболявания, протичащи с дихателна 

недостатъчност или автономни нарушения; 

- Тумори на централната нервна система; 

- Дегенеративни заболявания на нервната система; 

- Невроинфекции; 

- Увреждане на периферната нервна  система; 

- Управление на качеството в неврологията; 

Безспорно, най-пространно застъпената и представена е 

научната тема за “Съдови заболявания на нервната система”. Тя е в 

основата на двата дисертационни труда, дипломната работа и 

множество публикации и научни представяния. Освен анализ на 

различни рискови фактори, специфики в клиничното представяне, 
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стойност и клинично приложение на съвременните невроизобразяващи 

изследвания и други, които имат безспорен научно-теоретичен и 

практически приносен характер, значителен интерес представлява 

създаването на локален  регистър  на болните, претърпели 

тромболитично лечение в острия стадий на исхемичния мозъчния 

инсулт, хоспитализирани в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. Подобен 

регистър създава отлични условия за обобщение на данните и анализ 

на резултатите от проведената тромболитичната терапия с rt PA върху 

неврологичния дефицит и по-конкретно -  резултатите по NIHSS и 

Rankin скали. Още по-съществено е, че натрупания опит може да бъде 

използван за разширяване на обема и обхвата на регистъра и 

прерастването му в национален регистър на пациентите с остър 

мозъчен инсулт.  

Значителен интерес представлява и монографията „Диагностика 

и лечение на остри инсулти – практическо ръководство“. В нея са 

представени различните методи на лечение при остър мозъчен инсулт 

в зависимост от вида, тежестта и други индикации. Препоръките са с 

изцяло практическа насоченост, включително и по отношение на 

мястото и възможностите на хирургичното лечение. 

Освен в социално значим и особено съществен проблем какъвто 

са съдовите заболявания на мозъка, доц. д-р Силва Андонова-

Атанасова разработва научни трудове и в множество други 

направления на неврологията. Това прави научната й активност 

разностранна и демонстрира широта на изследователските интереси и 

възможности. 

В заключение мога да заявя, че въз основа на предоставената 

документация и гореизложеното, доц. д-р Силва Андонова-Атанасова 

отговаря изцяло на заложените в Закон за развитието на академичния 

състав в Република България критерии за заемане на академичната 

длъжност „Професор” както и на Правилника за развитие на 
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академичния състав на МУ-Варна, поради което давам своя 

положителен вот за избора на доц. д-р Силва Петева Андонова-

Атанасова за заемане на академична длъжност „Професор” по 

научна специалност „Нервни болести“ за нуждите на факултет 

“Медицина”, Катедра “Нервни болести и невронауки” и Втора клиника по 

нервни болести към МБАЛ “Света Марина” - Варна. 

 

 

 

23. 08. 2016г.    Рецензент: 

София        ............................................... 

        проф. д-р Н. Габровски, дмн  

  

 

 


