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Становище 
 

от 

доц. д-р Диана Петкова, д.м., 
Ръководител УС Белодробни болести и алергология 

Първа Катедра по Вътрешни болести 
МУ „ Проф.Д-р Параскев Стоянов“ Варна 

МБАЛ „Св.Марина“Варна 
 

Относно 
 
Конкурс за заемане на академична длъжност  ДОЦЕНТ по професионално 
направление 03.01.17 „Белодробни болести“, в Първа Катедра по Вътрешни 
болести, УС Белодробни болести и алергология, обявен в ДВ бр. 61/23.07.2021 
с единствен кандидат: д-р Павлина Ангелова Пенева, д.м. 
 
Във връзка с обявения конкурс за доцент със заповед № Р-109-397/20.09.2021 г. на 
Ректора на МУ – Варна и  след   заседание на Факултетния съвет  на Факултет 
Медицина Протокол №49 от 09.09.2021 г., съм определенa да изготвя становище.  
 

Кратки данни за кариерно развитие и квалификации. 

Д-р Павлина Ангелова Пенева е родена на 08.06.1973г. Висшето си образование 

завършва  в МУ Варна през  2001г. След завършването си  работи в доболничната 

помощ последователно в АИП ПМП Д-р А.Денев с. Аксаково , АИП ПМП гр.Варна, 

МЦ „ Сириус”  Варна, МЦ „ Еквита” гр.Варна ,ЕТ „ Пулс” гр.Варна, от 2009г. в МБАЛ 

„Св.Марина“ първоначално в  Клиниката по Нефрология и диализа а понастоящем  

в клиниката Клиниката по пневмология и фтизиатрия с ОИЛНВ. От 2016г.  е 

асистент, а от 2020г. главен асистент  в УС по Белодробни болсести, Първа 

Вътрешна Катедра на  МУ Варна. Има две придобити специалности : по Вътрешни 

болести през 2010г. и по Белодробни болести 2014г. За периода  2006-2009г. е 

докторант в Kлиника по нефрология и диализа на МБАЛ „Св. Марина” гр. Варна, 

провежда обучение по програма “Еразъм”   в Клиниката по нефрология, диализа и 

трансплантациия МУ в гр.Бари,  Италия,   преминава  Квалификационни  курсове  

на тема: Белодробна туберкулоза, „ Трудно управление на дихателните пътища”, 

Обучение по спирометрия, „Ендотелна функция и дисфункция“ и „Фибринолитична 

терапия“, организирани от БДББ.  

През 2019 г. придобива научна степен Доктор с тема на дисертационнен труд: 

„Прогностични маркери за клинична и лабораторна оценка на болни със сепсис“. 

Член е на БЛС, Българско дружество по белодробни болести, Европейско 

респираторно дружество. Владее писменно и говоримо английски и руски език.   
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Наукометрични показатели, представени за заемане на академична длъжност 
„Доцент" област 7. здравеопазване и спорт 
 
 
Кандидатката  е представила  материалите за участие в конкурса съгласно 
изискванията на Правилника за развитие на академичния състав на МУ Варна. 
Пълният списък на научната и  активност съдържа 14 позиции.  
 
От тях :  
За покриване на минималните държавни изисквания по ЗРАСРБ от 2018 г. и 
ПРАС на МУ-Варна/ 2021 г.: общо 280т. 
А1.Дисертационен труд за присъждане на ОНС „доктор“ по научна 
специалност „Белодробни болести“- 50т. 
В3.Хабилитационен  Монографичен труд „ Сепсисът - познат и опасно непознат. 
Варна: МУ-Варна; 2020. ISSN 978-619-221-269-8 Oбщо 100 т 
 
Г7. Доклади, публикувани в  научни издания, реферирани или индексирани 

от световноизвестни база данни WOS или Scopus - 2 бр, в които д-р Пенева е 

първи автор – 80т. 

Г8.В нереферирани списания с научно рецензиране или публикувани в 

редактирани колективни томове  в  пълен текст  - 9 статии, от които една на 

английски език -200т. 

Г9.Глава от колективна монография – 1 бр.- 23 самостоятелни страници от 

монографията „Бъбречни заболявания и диетотерапия – съвременни стратегии“, 

издателство „Геа-Принт“ – Варна, 2000 г.  

Статии в нереферирани списания с научно рецензиране извън изискваните 

минимални държавни изисквания – 3 бр. с  общо 23.33 т. 

Публикации и участия в научни форуми от предишни конкурси, които не 

серецензират – 4бр 
 

Участия в международни прояви-1,в национални и регионални научни прояви- 3  

Цитирания, отразяващи научната активност на кандидата. 

Брой цитирания – 6 в монографични трудове ( две от които в монография в която 

кандидатката е съавтор, които не би трябвало да се рецензират) 1 в нереферирано 

списание с научно рецензиране -50т. 

Научната активност  покрива минималните държавни изисквания на ЗРАСРБ и на 

Правилника на МУ-Варна за придобиване на академична длъжност „Доцент“ 

Липсват данни за Импакт фактор 

Учебно-преподавателска дейност   

Д-р Павлина Пенева представя академична справка за учебната натовареност от 

МУ-Варна (изх.№112-393/26.08.2021 г.) 
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Кандидатката  участва в  преподаването на студенти по медицина АЕО, за 2021г и 

БЕО като провежда упражнения , а от 2021г и  лекции на студенти по медицина 

английски език. Участва  в семестриални изпити по вътрешни болести за студенти 

от IV курс АЕО. Средногодишната и учебна натовареност за последните 5 години е 

177,2 часа. 

Научни постижения и приноси 

Основните научни интереси на д-р Павлина Пенева са в областта на  

 1. Ранна диагностика и лечение на инфекциите на белия дроб – бактериални и 

вирусни, проблеми при септичното състояние, насоки, своевременно лечение и 

профилактика. 

Своите научнии дирения по този въпрос кандидатката отразява в своя 

дисертационен и монографичен труд. Монографията „Сепсисът – познат и опасно 

непознат“ е детайлизиран обзор и  обобщава познанията към момента за този тежък 

клиничен синдром. Поставят се въпроси за Ранното лечение като предиктор и   

превенция на смъртен изход както и  намаляването на  риска от дълготрайни 

последствия.  Използването на DNI, изчисляването на критериите за SIRS, qSOFA 

и SOFA в предложения алгоритъм за поведение в научните  разработки по тази тема  

имат научно - практическо значение с оглед  ранното обхващане на септично 

болните и стартирането  на ранното лечение 

 

2. Насоки за диагностика и лечение на неинфекциозните заболявания на белия 

дроб. Публикациите в това направления включват няколко обзорни статии касаещи 

съвременни тенденции за диагностика и лечение на  бронхиална  астма, хронична  

обструктивна белодробна болест, системни  заболявания, ангажиращи белия дроб. 

Прави се прочит на актуализирани гайдлайни за диагностика и лечение, които 

повишават информираността относно съвременните алгоритми за диагноза и 

терапия. 

3. Трудности в диагностиката и лечението при хронични бъбречни заболявания и 

диетотерапия при бъбречно болни пациенти. Монографията „Хранене при най-

честите бъбречни заболявания – съвременни стратегии“ от 2020 г. е труд, допълващ  

литература в сферата на съвременното хранене при българските пациенти.  

4. Други направления, свързани с общото здравословно състояние на отделния 

индивид и важни въпроси, свързани с общественото здравеопазване.Две статии 

разглеждат проблемите на диагностиката и лечението на болните с COVID-19 и  

засягат важни въпроси, свързани с коморбидността. 

Лични впечатления 
Познавам д-р Пенева като подготвен и изграден лекар клиницист и преподаватвл. 
Убедена съм, че наред с добрата и  професионална подготовка, посочените 
качества биха били гаранция за по-високата академична длъжност, за която се 
кандидатира.  
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Препоръки 
Представените за участие в настоящия конкурс научни публикации и съобщения, 
които формално покриват изискванията на минималните държавни изисквания по 
ЗРАСРБ от 2018 г. и ПРАС на МУ-Варна/ 2021 г. са доминиращо обзорни статии. От 
14 статии, представени в пълен текст - 2 са оригиналните съобщения. Едно научно 
съобщение, касаещо сепсиса е изнесено на научен форум в България и едно в 
чужбина. Уместно е д-р Пенева да  насочи усилията си към представяне на 
оригинални научни резултати у нас и в чужбина, изучавайки и представяйки 
предходния опит в България в коментираните направления.    
 
Заключение   
Главен асистент д-р Павлина Пенева, дм се представя в конкурса с   наукометрични 
показатели, които покриват минималните Национални изискванията от ЗРАСРБ и 
ПРАС МУ Варна.Тя е автор на научна продукция с научен, теоретичен  и практико-
приложен принос. Отговаря на критериите на Закона и на Правилника на МУ Варна 
за развитие на академичния състав за заемане на академичната длъжност “доцент”.  
Това ми дава основание да гласувам положително и да предложа на уважаемото 
научно жури да избере гл.асистент д-р Павлина Ангелова Пенева,дм за заемане на 
академичната длъжност „доцент” за нуждите на МУ Варна.  
 

 
 
 
20.12.2021 г.               Доц. д-р Диана Петкова, дм 
 


