
       

 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

 

от проф. д-р Тодорка Траянова Димитрова, дм  

 

 Относно:конкурс за присъждане на научното звание „Доцент”в област 7. 

„Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.1. „Медицина” и 

научна специалност „Епидемиология на инфекциозните болести” шифър 

03.01.29 за нуждите на Катедра „Клинични медицински науки”, УНС „Детски и 

инфекциозни болести” – Факултет „Дентална медицина” при МУ-Варна, обявен 

в ДВ бр. 64/05.08.2014г.   

 

 

І. Анализ на кариерния профил на кандидатката. 

Д-р Анна Божидарова Кирчева, дм е единствен кандидат  в обявения 

конкурс за „Доцент” по научната специалност „Епидемиология на 

инфекциозните болести”. В приложените материали за изготвяне на 

становище д-р Анна Кирчева, дм  е представила  всички задължителни 

документи,  съгласно Правилника за развитие на академичния състав на 

МУ- Варна. 

Д-р Анна Божидарова Кирчева, дм е родена на 15.04.1954 г. в гр. 

Варна. Завършила е Висшия медицински институт в гр. Варна през 1979 г. 

Професионалната си кариера като лекар – ординатор започва в ХЕИ гр. 

Толбухин и продължава след това от 19.10.1979 г. до 08.02.1982 г. като 

асистент в Катедра по инфекциозни болести и епидемиология при ВМИ 

(МУ) Варна. За периода 1987/1992 г. е назначена за Началник на 

Епидемиологично отделение при Транспортната ХЕИ (РЗИ) гр. Варна. 

Академичната кариера на д-р Кирчева, дм като асистент в МУ – Варна 

продължава от 01.09.2011г. до момента като главен асистент в Катедра 

„Инфекциозни болести, епидемиология и тропическа медицина”.  

Кандидатката има признати специалности по епидемиология през 

1983 г. и по  инфекциозни болести през 1995 г. Научната степен „Доктор” 

по научната специалност  „Епидемиология” е присъдена на кандидатката 

през 2004 година от ВАК – София, след защита на дисертационен труд на 

тема ”Епидемиологични аспекти на следоперативната аеробна ранева 

инфекция”. 

Специализирала е чрез активна обучителна дейност в повече от 

десет квалификационни курсове за следдипломно обучение през периода 

2000-2009 година. 

ІІ. Оценка на научните трудове на гл. ас. д-р Анна Божидарова 

Кирчева, дм за периода на цялостното й академично развитие. 
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В настоящия конкурс д-р Кирчева, дм представя 47 броя научни 

публикации с общ обем от 320 стр. и с импакт фактор 5.384, в т.ч. 

автореферат на дисертационен труд, 2 монографии с общ обем от 312 стр. 

както и 2 учебни пособия с общ обем от 208 стр. Впечатлена съм от 

водещата позиция на д-р Кирчева като първи автор в 2/3 от научните 

трудове, което я определя като водещ изследовател в изпълнението на 

научните проекти и задачи. Успоредно с това кандидатката има активно 

участие в 5 научни проекта. Научните трудове на д-р Кирчева, дм са 

цитирани положително в 18 чужди бази данни и в 5 български 

източници.Трудовете са публикувани в авторитетни български и чужди 

списания.  

Приоритетните научни интереси и собствени проучвания на 

кандидатката са свързани с изучаване на инфекциите, резултат от  оказани 

медицински грижи в болниците и антимикробната резистентност в 

медицината. Докторската дисертация ”Епидемиологични аспекти на 

следоперативната аеробна ранева инфекция” на д-р Кирчева, дм разглежда 

проблемите и търси ефективни решения за хирургичната медицинска 

практика, доразвити в монографията й ”Хирургична аеробна ранева 

инфекция”. Оценявам като изключително навременна и актуална 

монографията на кандидатката със заглавието „Безопасна медицина”. В 

нея за първи път у нас д-р Кирчева, дм разглежда компетентно и 

всеобхватно международния опит в контекста на действащите в България 

медицински стандарти и болнични практики в областта на 

епидемиологичния надзор на ВБИ/ИСМО, антибиотичната резистентност, 

болничната политика за контрол на антимикробната резистентност (АМР), 

осигуряването на безопасна работа за медицинския персонал, 

профилактиката на обществено-заначимите инфекциозни болести като 

туберкулоза, кръвно-преносимите вирусни хепатити В и С, СПИН (НІV) 

инфекцията и др.  

Научните трудове  на д-р Кирчева, дм са разработени компетентно и 

задълбочено, с реални научни приноси за теорията и практиката на 

научната специалност „Епидемиология на инфекциозните болести”. 

Анализът на научните трудове на д-р Кирчева, дм очертава кандидатката 

като ерудиран специалист със сериозни научни знания и интереси от 

областта на модерната клинична епидемиология. Израз на научната 

активност е участието на кандидатката в 5 научни проекта, както и в 37 

национални и международни научни форуми. 

ІІІ. Оценка на научно-преподавателската  дейност. 

Д-р Кирчева, дм е преминала последователно през регламентираните 

нива на академичното развитие – от асистент до придобиването на 

образователната и научна степен „доктор”. Тя е изграден преподавател по 

епидемиология на инфекциозните болести, с авторитет сред колегите и 

студентите. Аудиторната й заетост е 437 часа. Тя преподава на студентите 

по медицина – ІV и V курс; медицина – дентална медицина – ІІ курс; 
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обществено здравеопазване; здравен мениджмънт; здравни грижи; 

общопрактикуващи лекари. 

Д-р Кирчева, дм е разработила редица нови учебни програми и 

тестове, мултимедийни презентации, печатни материали, представяне на 

пациенти  развили ВБИ (ИСМО), осигуряване на мостри от разрешените 

за употреба биоциди в Р България. Тя е организирала лабораторно-

приложно обучение по ДДД. Нейн личен принос са редица глави от 

издадените учебни помагала по епидемиология, вкл. разделите ДДД и 

стерилизация. Тя е ръководител на студентски кръжок по епидемиология 

на инфекциозните болести. 

Д-р Кирчева, дм е взискателен към себе си и към студентите 

преподавател със стремеж към непрекъсната актуализация на 

преподаването. Тя владее най-съвременните средства и методи на 

преподаване в областта на теорията и практиката на дисциплината 

епидемиология на инфекциозните болести. 

 

Заключение 

Разработеният анализ на научната и преподавателската дейност на 

гл. ас. д-р Анна Божидарова Кирчева, дм  показва, че кандидатката 

отговаря напълно на качествените и количествените критерии за 

придобиване на академичната длъжност „Доцент”, регламентирани в 

Правилника за развитие на академичния състав на МУ- Варна. 

В заключение убедено оценявам с положителна оценка цялостната 

научно-преподавателска дейност на гл. ас. д-р Анна Божидарова 

Кирчева, дм. 

Позволявам си да препоръчам на уважаемите членове на Научното 

жури да изберат за  „Доцент” по епидемиология, шифър 03.01.29  

кандидатката д-р Анна Божидарова Кирчева, дм за нуждите на Катедра 

„Клинични медицински науки”, УНС „Детски и инфекциозни болести” – 

Факултет „Дентална медицина” при МУ-Варна.   

 

 

       Изготвила становището 

       Член на журито: 

 
29.10.2014 г. Проф. д-р Т. Димитрова, дм 

София 
 


