
ДО  НАУЧНО  ЖУРИ 

   КОНСТИТУИРАНО  СЪС  ЗАПОВЕД  № Р-109-493/24.07.2018г. 

        НА РЕКТОРА на МУ-ВАРНА 

 

С Т А Н О В И Щ Е 
 

от  Доц. Д-р Мария Атанасова Костадинова, д.м. 

Началник КАИЛ УМБАЛ "Св. Анна" София-АД 

 

на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на 

академичната длъжност „доцент“ по научна специалност 03.01.38 

„Анестезиология и реаниматология“ в област на висшето образование 

7.Здравеопазване и спорт, 7.1, обявен в ДВ бр. 36 от  27.04.2018 г. на МУ-

Варна 

Със заповед на Ректора на МУ-Варна № Р-109-493/24.07.2018г. на Ректора 

на МУ-Варна съм определена за член на научното жури по процедура за 

заемане на академична длъжност „доцент“ на основание чл. 4, ал. 2, чл. 25 от 

ЗРАСРБ; чл. 2, ал. 2, чл. 57, ал. 1 и ал. 2 от ППЗРАСРБ, чл. 92, ал. 2 от ПРАС 

в МУ-Варна, Протокол № 4/14.05.2018 г 

Оценката ми на кандидата се базира на критериите и показателите за 

оценяване, съдържащи се в Правилника за развитие на академичния състав в 

МУ-Варна и критериите за оценяване на кандидатите за получаване на 

научни степени и академични длъжности по медицина в МУ-Варна. 

Информация за кандидата  в конкурса: 

 Д-р Боряна Найденова Иванова-Събева, д.м. е единствен кандидат в 

обявения конкурс. Комисията за допускане на кандидатите до участие в 

конкурса е установила, че предоставените ми документи са подадени в срок и 

отговарят на изискванията на МУ-Варна.  

 



Кратка биографична справка 

Д-р Боряна Найденова Иванова-Събева е родена на 13.10.1962 г. 

Магистър по специалност „Медицина“ от 1987 г. Има признати специалности 

вътрешни болести от 1998 г. и по анестезиология и интензивно лечение от 

2004 г. Магистър по здравен мениджмънт” към Факултет „Управление и 

информатика” на УНСС-София от 2006 г.; придобита квалификация по 

анестезиология към FEEA от 2008 г.; присъдена образователна и научна 

степен „Доктор” по научна специалност „Анестезиология и реаниматология“ 

през 2015 г. шифър 03.01.38. Провела е следдипломно обучение по различни 

направления на анестезиологията и интензивното лечение в страната и 

чужбина, участвала е с научни съобщения в национални и международни 

форуми по анестезиология, интензивна медицина и хирургия у нас и в 

чужбина. 

 Професионалното развитие на д-р Боряна Найденова Иванова-Събева, 

д.м,  като клиницист, преподавател и изследовател показва тенденция за 

последователно и непрекъснато развитие и утвърждаване по специалността 

анестезиология и интензивно лечение. 

 

Изпълнения на изискванията за заемане на академичната 

длъжност „доцент“ 

 Анализът на данните, базиран на Приложение 1 - критерии, от 

Правилник за развитие на академичния състав в МУ-Варна  и критериите за 

оценяване на кандидатите за получаване на научни степени и длъжности по 

медицина, показва че участникът в конкурса покрива критериите, 

представени като изисквания за заемане на академичната длъжност „Доцент“. 

Като цяло може да се отбележи, че кандидатът надхвърля изискванията по 

основните критерии.  

 Д-р Боряна Найденова Иванова-Събева, д.м, има опит като 

преподавател в областта на висшето медицинско образование в Медицинския 

университет-Варна при обучението на студенти по учебната дисциплина 

„Анестезиология и интензивно лечение“ по специалностите “Медицина“ във 

Факултета по медицина и по „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ - в 

Медицинския колеж-Варна. 

 



Научна продукция 

 Кандидата участва в участва в конкурса с 30 научни труда. Реални 

публикации са 28, от които 3 международни.  Автор на самостоятелна 

монография на английски език, издадена в България и съавтор на глава в 

монография на английски език, издадена в чужбина.  Самостоятелен или 

първи автор е в 20 публикации.  

Кандидатът има и 2 цитации. 

 

Научно-приложни приноси с оригинален  характер  

Основна насока в изследователската работа на д-р Боряна Найденова 

Иванова-Събева, д.м, са проучванията й върху приложението на 

съвременните методи на анестезия и аналгезия в колоректалната и 

чернодробната онкохирургия; диагностиката и лечението на нарушенията в 

кръвосъсирването при коремната хирургия; динамичното проследяване на 

основните хематологични и биохимични показатели при болните, подложени 

на чернодробни резекции; медицинската наукометрия и описанията на редки 

клинични случаи. Оригинален принос представлява комплексното проучване 

на нарушенията на кръвосъсирването при чернодробните резекции по повод 

на метастатичен колоректален рак. В резултат на това е разработен 

оригинален диагностично-лечебен алгоритъм за пред- и следоперативна 

оценка и оптимизиране на коагулационния статус при чернодробната 

хирургия. Доказан е благоприятнит ефект на предоперативното лечение с 

кортикостероидни препарати върху чернодробните функции. 

 Д-р Боряна Найденова Иванова-Събева, д.м, има разностранни 

интереси в областта на анестезиологията:  

Представените приноси категорично показват възможностите на 

кандидата за реализиране на актуална в клиничен и фундаментален аспект 

научно-изследователска дейност с висока степен на приложимост и 

оригиналност в съвременната медицина, от което следва и положителната 

ми оценка за приносите от научните трудове на д-р Боряна Найденова 

Иванова-Събева, д.м. 

Научнометричните показатели на кандидата отговарят за критериите за 

заемане на академична длъжност „доцент“. 
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