
 1 

С Т А Н О В И Щ Е 

 

Относно: Обявен конкурс за заемане на Академична длъжност 

„професор” в област на висшето образование 7. Здравеопазване и 

спорт, професионално направление 7.1 Медицина, по научна 

специалност „Нервни болести” за нуждите на факултета 

„Медицина” , Катедра „Нервни болести и невронауки” и Втора 

клиника по нервни болести към МБАЛ „Св. Марина”- Варна, съгласно 

обява в Държавен вестник, бр. 34 от 03.05.2016 г. 

 

 

От доц. д-р Лиляна Петрова Хавезова,д.м. 

Доцент по неврология-гр. Варна 

 

 

 

Сведения за процедурата: 
      След решение на ФС/АС на МУ- Варна и Заповед на Ректора на МУ-

Варна № Р-109-208 от 14.06.2016 г. съм определена за член на научното 

жури, което ще проведе конкурс за избор за заемане на академична 

длъжност „Професор” по научна специалност „Нервни болести”, обявен 

в ДВ бр. 34/03.05.2016 г. 

      С решение на Председателя на НЖ и Заповед на Ректора на МУ- Варна 

съм определена да изготвя становище/Заповед № Р-109-281/22.07.2016 г./. 

      За участие в конкурса са подадени документите само на един кандидат-

Доц. д-р Силва Петева Андонова-Атанасова, д.м.н. Получих от отдел 

„Научна дейност и кариерно развитие” при МУ-Варна всички материали, 

необходими за изготвяне на необходимото становище. 

      Становището ми е съобразено със Закона за развитие на академичния 

състав на Република България /ЗРАСРБ/, Правилника за приложението му 

и Правилника на МУ-Варна. 

 

Професионални данни за кандидата: 
      Доц. д-р Силва Петева Андонова-Атанасова е родена на 20.01.1971 г. 

в гр. Варна.През 1989 г. завършва средно гимназиално образование в І 

Езикова гимназия-гр. Варна, а през 1996 г.- висше медицинско образование 

в МУ-Варна с отличен успех. През 2004 г. е придобила специалност  по 

неврология, а през 2015 г- магистърска степен по Здравен мениджмънт. 

Професионалното си развитие започва като ординатор по неврология в 

Окръжна болница- гр.Варна с последващо преминаване във Втора 

неврологична клиника на МБАЛ „Св.Марина” и поетапно израстване в 

кариерното развитие  като ординатор /2002 г./ до Началник на ІІ 

неврологична клиника /2009 г.- продължава и сега/. 
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      Академичната си кариера започва след успешно спечелен конкурс за 

асистент през 2003 г., преминава през всички стъпала на развитие, като 

през 2010 г. получава образователна и научна степен „доктор” с тема 

„Невросонографни и невроизобразяващи изследвания при асимптомни 

исхемични нарушения на мозъчното кръвообращение”.На 20.01.2012 г.  

получава диплом за академична длъжност „Доцент” по неврология. През 

2015 г. и е присъдена  научна степен „доктор на науките” след успешно 

защитена тема „Лечение на острия исхемичен мозъчен инсулт с 

интравенозна тромболиза: проспективни проучвания върху изхода на 

болеста”.През 2015 г. завършва с отличен успех магистърска програма по 

специалността „Здравен мениджмънт” с успешно защитена дипломна 

работа на тема „Остър исхемичен мозъчен инсулт: необходимост от 

създаване на национален регистър на болните с инсулт”. Притежава 

актуален сертификат за експерт по акредитация на Европейския фонд за 

управление на качеството EFQM-Цюрих,Швейцария.Тя владее английски, 

немски, италиански и руски езици, както и изискуемите съвременни 

академична и компютърна грамотност. 

 

 

 

Научно- изследователска дейност, публикационна активност и 

наукометрични показатели на кандидата: 
      Според приложения от кандидата списък на академичната продукция, 

общият брой на научните публикации е 56 , реално отпечатани в наши и 

чуждестранни списания с ISBN, като 36 от тях са реални публикации след 

присъждане на научното звание „доцент”. От тях 4 са отпечатани в 

известни международни списания -„Stroke”, „International Journal of 

Stroke” и    «Perspectives in medicine” на    Elsevier Анализът на 

предоставената за оценка научна продукция показва, че повечето от тях са 

високо престижни и имат оргинално-приносен характер. Импакт 

факторът само на 4 от приложените публикации в международни 

списания е 17.260. Ако към тях се прибави оценката на участие в другите 

цитирани престижни научни форуми, общата сума на импакт-фактора ще 

бъде значително по- висока. Доц. Андонова е първи автор в 34 

публикации, втори- в 10 и трети или следващ- в 12. Разпределението в 

участие доказва, че тя успешно работи както самостоятелно, така и в екип 

със своите сътрудници, съдавайки условия за творческото им 

развитие.Публикувани са реално отпечатани резюмета на 110 доклада и 

научни съобщения, с които авторът участва в национални и 

международни конгреси , конференции и симпозиуми.Част от тях са 

удостоени с първа награда.Общият брой на доклади и научни съобщения в 

национални форуми е 79, а в международни-31. 
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      Доц. Андонова участва в конкурса със завиден творчески капацитет от 

6 монографии,от които 2 са самостоятелно творчество,1 преводна и 3 в 

съавторство за периода 2011-2015 г.Кандидатката изпълнява напълно 

изискуемите за академичната длъжност «Професор» наукометрични 

критерии и показатели, залегнали в Правилника на МУ-Варна за 

академично развитие на кадрите. Оценката на предложената за 

разглеждане публикационна дейност и успешно изпълнените науко- 

метрични показатели представляват отличен атестат за прогресивно 

нарастващия пиетет на доц. Андонова към съвременните проблеми в 

областта на неврологичната наука и практика. 

      Към високата научна активност на кандидатката  следва да се 

прибави и  нейното активно участие като главен изследовател на 

проучването QUICK   на Европейската организация по инсулт  

ESO,както и стратегическия избор на доц. Андонова за Национален 

координатор на Европейски проект на Европейската организация по 

инсулт ESO-ESO EAST. Благодарение на усилената  национална и 

международна дейност на доц. Андонова  ІІ неврологична клиника на 

УМБАЛ „Св. Марина” от 2011 г. участва активно и е класирана на ІІ място  

по брой проследени пациенти в международен регистър за лечение на 

пациенти с мозъчен инсулт „Safe Implementation of Treatments in Stroke” 

(SITS), където основната цел е да се проучи и сертифицира качеството на 

лечение и вторичната профилактика на ОМИ. Не по-малко 

стратегическо значение и международно признание за капацитета на 

доц. Андонова има избирането и през 2015 г. за изследовател по 

проучване на Оксфордския Университет-ACST-2  за ендоваскуларно 

лечение/ CEA при пациенти с екстракраниална каротидна патология. 

 

Научни и практически приноси на кандидата: 

      Научните публикации на доц. д-р Андонова обхващат пълния спектър 

на значимите и актуални проблеми в областта на неврологичната наука и 

практика. Сред тях най-съществено място заемат «Съдовите заболявания 

на нервната система».Първата самостоятелна монография, издадена през 

2011г., обобщава собствения опит на автора за диагностичната стойност на  

клиничната характеристика и невроизобразяващите изследвания при 

диагностициране на асимптомни исхемични нарушения на мозъчното 

кръвообращение/АИНМК/ и представлява първото комплексно 

сравнително проучване на регистрираните промени в каротидните 

артерии и мозъчния паренхим у нас.Избирайки мозъчно-съдовите 

заболявания като основен проблем с глобален и социален потенциал, доц. 

Андонова работи през визирания период от творческата си и 

професионална кариера /2003-2016 г./ не само върху  ранното откриване на 

патология на мозъчното кръвообращение, но и прави смели опити в посока 

на промяна в крайния функционален изход от мозъчен инсулт. 
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Дисертационният труд за присъждане на научна и образователна степен 

«доктор на медицинските науки» , успешно защитен през 2015 г., се явява 

отново първото за България проспективно проучване на промените в 

клиничните, невроизобразяващи и времеви параметри при изпълнение 

на стандартните процедури при пациенти с ОИМИ с/без 

тромболитично лечение.Следващата стъпка в тази посока е идеята  за 

създаване на Национален регистър на болните с мозъчен инсулт по 

образец на регистъра SITS.За доц. Андонова като доказал се добър 

мениджър в годините е ясно, че без адекватни и реално осъществени 

политика, управление и лидерство не може да бъде създадена добре 

функционираща система в здравеопазването и това е нейната мотивацията   

за следващи действия През 2015 г. тя публикува своята монография 

«Диагностика и лечение на остри инсулти-практическо ръководство» 

със собствени алгоритми за дейност в системата на доболнична и 

болнична помощ в страната и поема предложената и от международен 

екип  лидерската позиция като Национален координатор на Европейския 

проект на Европейската организация по инсулт ESO. За тази своя 

последователна ефективна дейност  в сферата на здравеопазването, 

фокусирана към водещ здравен проблем за нашата страна, през 2016 г. доц. 

Андонова е номинирана за носител на най-високото отличие- «Награда 

Варна» за присъединяване на Втора неврологична клиника в УМБАЛ «Св. 

Марина» към глобалната инициатива за безопасно лечение на инсулт SITS- 

като първа българска неврологична клиника, присъединила се към  

Европейския регистър.Активно участва в подготовката и приемането на 

Първия национален консенсус за ултразвукова диагностика и поведение 

при екстракраниална каротидна патология, както и сътрудничи в 

подготовка на Програма за ендоваскуларно лечение на острия 

исхемичен мозъчен инсулт в Р. България, одобрена от министъра на 

здравеопазването /2016 г./. 

      Доц. Андонова има завиден опит по отношение на ултразвукови методи 

на изследване на нервната система, обобщен в 4 монографии, 12 

публикации и 4 научни съобщения, изнесени на национални форуми у нас, 

както и  отпечатъци в сп. „Cerebrovascular Disease”.За първи път  в 

България са проведени корелативни невросонографски и 

невроизобразяваще проучвания при здрави лица и болни с АИНМК, като 

получената информация носи значим принос по отношение на диагностика 

и поведение.Натрупаният с годините опит и непрекъснато повишаване на 

квалификацията в тази област позволява на доц. Андонова от перфектен 

изпълнител да се превърне в ерудиран лектор и екзаминатор с признат 

международен капацитет. 

      Не по-малко значение имат публикациите на доц. Андонова, посветени 

на някои неврологични заболявания, протичащи с дихателна 

недостатъчност или автономни нарушения. Част от тях касаят значението и 



 5 

мястото на програмата за съвременна неинвазивна вентилация на пациенти 

с невромускулни заболявания в дома като важен фактор за повишаване 

качеството на живот при този контингент. Благоприятните възможности за 

екипна дейност в рамките на УМБАЛ „Св. Марина” дават възможност за 

добра синхронизация на неврологична диагностика с навременна 

неврохирургична дейност както в рамките на съдови заболявания , така и 

при тумори на ЦНС. 

      Изключително задълбочено и обстойно като червена нишка в 

публикациите на доц. Андонова през визирания период се дискутира 

темата за оценка на качеството на медицинската дейност, като в този 

контекст тя прави критичен анализ на постигнатото до този момент в 

основната теоретична рамка при даден проблем и създава приложения към 

теоретичните постулати в условията на добрата медицинска практика. На 

ІХ Национален конгрес по неврология /2005 г./ тя представя 

организационен модел за подобряване качеството на обгрижване на болни 

с остро разстройство на мозъчното кръвообращение- съвместен проект на 

болница Inselspital-Bern-Schweiz и ІІ НК на МБАЛ „Св. Марина”. Синтезът 

на получените резултати в рамките на проспективното проучване и 

сравнението с базата данни от другите центрове, включени в 

международния регистър SITS /2015 г./ , създава реалната възможност за 

доц. Андонова да  пристъпи към изграждането на нов за здравеопазването 

ни профил- набор от клинични индикатори за качество. По този начин  

тя предлага модел за мониториране на качеството при изпълнение на  

важни клинични и управленски дейности в сферата на доставяне на 

здравни услуги. 

Учебно-преподавателска дейност: 
      Доц. д-р Силва Андонова е представила справка за учебната 

натовареност за периода 2010-2015 г. За последните 3 години учебната 

натовареност е 380 часа и е напълно достатъчна в контекста на участие в 

настоящия конкурс. 

      Доц. Андонова изнася лекции и води семинари и упражнения както за 

студентите по медицина, докторанти и специализанти, така и в рамките на 

Медицински колеж-Варна-студенти по специалностите акушерки,, 

медицински сестри и   социални дейности. От 2011 г.- упражнения по 

неврология за нуждите на чуждо-езиково обучение на английски език за 

студенти по медицина.  Активно участва в академични, научни и учебни 

съвети и е национален консултант по неврология за Североизточна 

България. Ръководител е на 4 докторанта, като двама от тях през 2016 г. 

успешно са придобили образователна и научна степен „Доктор”. 

Диагностично-лечебна дейност и професионални качества: 

      Доц. д-р Андонова  е началник на ІІ Неврологична клиника към МБАЛ 

„Св. Марина” ЕАД-Варна, считано от 2009 г. и има общ трудов стаж 19 г. 

03 мес. и 06 дни и професионален стаж 16 г.,11 мес. и 28  




