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РЕЦЕНЗИЯ 

 

от проф. д-р Ара Гарабед Капрелян, дм 

Член на Научното жури по обявения от Медицински Универсистет-Варна, 

Медицински факултет, конкурс за професор за нуждите на Катедрата по нервни 

болести и невронауки  

(Държавен вестник, бр.  34 от 03.05.2016 г.) 

Заповед № Р-109-208 от 14.06.2016 г.. на Ректора на МУ-Варна 

  

 

Относно: кандидатурата на доц. д-р Силва Петева Андонова - Атанасова 

дмн, по обявен конкурс за 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. 

 

Прегледът на представените ми документи показва, че обявата по 

конкурса е законна и е обнародвана в ДВ, бр. 34 от 03.05.2016 г. Единствен 

кандидат е доц. д-р Силва Андонова. Всички необходими документи са 

изготвени от кандидата, като са спазени напълно изискванията на 

Правилника за приложение на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на 

Академичния състав на МУ-Варна. 

За конкурса доц. Андонова е представила коректно изготвени списъци 

на научните си трудове и резюмета, участия с доклади на научни срещи, 

справки за учебна натовареност и др. 

 

Биографични данни и професионална кариера: 

 

Доц. д-р Силва Андонова е родена е родена на 20.01.1971 г. в гр. Варна.  
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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. 

През 2010 г. придобива образователна и научна степен „доктор” по 

научната специалност „неврология” на тема: „Невросонографни и 

невроизобразяващи изследвания при асимптомни исхемични нарушения на 

мозъчното кръвообращение”, а от 2012 г. е избрана за доцент в Катедрата по 

неврология на МУ- Варна.  

През 2015 г. придобива научна степен „доктор на науките” след успешно 

защитена тема „Лечение на острия исхемичен мозъчен инсулт с интравенозна 

тромболиза: проспективни проучвания върху изхода на болеста”. 

Доц. д-р Андонова притежава сертификат за експерт по акредитация на 

Европейския фонд за управление на качеството EFQM-Цюрих, Швейцария.  

Доц. д-р Андонова членува в Българското дружество по неврология, 

Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика, като от 

2015 г. е и член на  Управителния съвет, Европейското дружество по 

невросонология и мозъчна хемодинамика, Европейското дружество по 

инсулти. 

Притежава необходимата компютърна грамотност и владее немски, 

английски, италиански и руски езици. 

Основните направления в научно-изследователската и научно-приложна 

дейност на доц. Андонова 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, Мениджмент на качеството в 

неврологията. 
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Научна продукция и свързани с нея приноси: 

  

Наукометричните критерии, посочени в Правилника на МУ-Варна за 

развитие на академичния състав, са изпълнени от доц. Андонова както 

следва: научни трудове след доцентурата - 36, от които 24 реални печатни 

публикации в български издания и 12 научни публикации в международни 

списания и на английски език, 84 броя доклади и научни съобщения в 

национални и в международни медицински форуми, отпечатани в резюме.  

Самостоятелен или първи автор е в общо 17 (47%) от представените 

научни трудове след хабилитацията.  

Публикациите на доц. Андонова имат общ Impact factor 17.260, 

публикувани съответно  в „Stroke” и “International Journal of Stroke”. 

Трудовете са цитирани положително общо 7 пъти - 6 в български и 1 в 

чуждестранно научно издание (по база данни на Web of Science, Google 

scolare). 

Научната дейност е разпределена в следните основни направления: 

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, 

Мениджмент на качеството в неврологията. 

Водещите и оригинални научни приноси на доц. Андонова са свързани с 

дългогодишния й опит в лечението на острия исхемичен мозъчен инсулт, на 

които са посветени 23 статии и 1 монография (66%).  

В тази насока, съществен теоретичен и фундаментално-приложен 

приносен характер имат публикациите, обсъждащи рисковите фактори и 

патогенезата на МСБ, значението на хемисферната латерализация за 

клиничния изход след исхемичен мозъчен инсулт, както и нарушенията на 

кардио васкуларните автономни функции.  
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Ролята на каротидната патология, оценявана с цветно дуплекс-

скениране, за възникване на исхемичните нарушения на мозъчното 

кръвообращение е анализирана в 6 публикации. Потвърждава се, че в 

отделните стадии на МСБ се установява различна честота, тежест и 

локализация на каротидните обструкции.  

В пет публикации са разгледани клиничните прояви при остро 

нарушение на мозъчното кръвообращение. Практическото ръководство 

„Диагностика и лечение на остри инсулти“ включва информация за видовете 

инсулти, принципите за поставяне на диагноза и поведение в зависимост от 

типа и тежестта на инсулта. Темата на монографията е изключително 

актуална и социално значима предвид нарастващата в последното 

десетилетие честота на мозъчно-съдовите заболявания. 

С научно-практичен принос е създаването на първия локален  регистър  

на болните, претърпели тромболитично лечение в острия стадий на 

исхемичен мозъчния инсулт, хоспитализирани в УМБАЛ „Св. Марина“ - 

Варна. Анализиран е ефекта на тромболитичната терапия с rt PA върху 

неврологичния дефицит, както и изхода от заболяването в шест публикации. 

Представените резултати имат голямо практическо значение за Българското 

здравеопазване. Те подкрепят идеята за създаване на Национален регистър на 

болните с мозъчен инсулт по образец на регистъра SITS, който би позволил 

текущ анализ на рисковия профил, вида на лечението, честотата на 

усложненията и показателите за лечебна дейност в локален, национален и 

международен мащаб. 

Особено значение и важен приносен теоретично-приложен характер 

имат 5 публикации, посветени на  мениджмънта на мозъчния инсулт.  

С оригинален характер е установяването на клинични индикатори за 

качество, които за първи път в България се въвеждат при пациенти с остър 
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 инсулт. Предложен е организационен модел за подобряванена качеството на 

обгрижването на болни с остро разстройство на мозъчното кръвообращение. 

Доц. Андонова е представила данни за участие в 1 национален и 3 

международни научни проекта. 

 

Учебно-преподавателска дейност:  

 

Доц. Андонова преподава неврология в Медицинския факултет към 

Медицински Университет гр. Варна по следните специалности: нервни 

болести, обща медицина и ВСД «Ултразвукова диагностика на нервната 

ситема».  

Учебно-преподавателската и консултативна дейност на кандидата 

обхваща студенти, стажант-лекари, специализанти и невролози - 

специалисти.  

Тя е научен ръководител на трима докторани, двама от които успешно 

придобила образователна и научна степен „доктор“ в област на висшето 

образование, 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. 

Медицина, научна специалност „Неврология“ през месец март 2016, научен 

консултант на един докторант по научна специалност „Медицинска 

радиология и рентгенология“. 

Съгласно приложената справка за последните три академични години, 

доц. Андонова има учебна натовареност  от 380 часа.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 

Доц. д-р Силва Петева Андонова - Атанасова, д.м.н. е всеотдаен лекар 

и утвърден специалист - невролог, с голяма преподавателска и творческа 

активност. По наукометрични критерии отговаря напълно на изискванията на 

Закона и Правилника за развитие на академичния състав в МУ- Варна.  
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Тези факти ми дават достатъчно основание да предоставя положителна 

рецензия и предложа на уважаемите членове на Научното жури също да 

гласуват положително Доц. д-р Силва Петева Андонова - Атанасова да 

заеме академичната длъжност „Професор” по Неврология в Катедрата по 

нервни болести и невронауки при Факултет „Медицина” на Медицински 

Университет-Варна.  

 

15.08.2016 г.                                      Изготвил рецензията: 

Варна                                                                      /Проф. д-р Ара Капрелян, дм/ 


