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РЕЦЕНЗИЯ 
 

От 

 

проф. Нина Николова Гочева, ДМ 

 

началник Клиника по кардиология, МБАЛ „НКБ” ЕАД 

 

 

Относно: конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент” по научната 

специалност „Кардиология” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, 

професионално направление 7.1 Медицина за нуждите на УНС „Клинични науки”, 

Медицински колеж – Варна при МУ – Варна, обявен в ДВ брой 88 от 13.11. 2015 год. и 

на основание заповед на Ректора № Р – 109-34/ 03.02. 2016 год. за назначаване на 

научно жури. 

 

Рецензията е изготвена според Закона за развитие на академичния състав на Р България 

и Правилника за приложение на ЗРАС на МУ – Варна. 

 

Процедурата по обявяване на  конкурса е съобразена с изискванията на закона. 

 

В конкурса участва един кандидат – д-р Корнелия Павлова Коцева, ДМ, консултант-

кардиолог и старши научен сътрудник към Национален институт по сърдечни и 

белодробни болести /National heart and Lung Institute/ – Имперски колеж /Imperial 

College/, Лондон. 

 

Всички материали по конкурса са подготвени съгласно изискванията на Правилника на 

МУ – Варна. 

 

 

Биографични данни 

 

Д-р Корнелия Коцева е родена на 24.12.1953 година в София. Завършва висше 

медицинско образование във ВМИ – София през 1977 година, специалност медицина. 

Придобива специалност по вътрешни болести – 1984 година и кардиология – 2005 

година. През 1978 година започва работа като ординатор в районна болница град 

Пирдоп. От 1982 година е ординатор в кардиологично отделение Окръжна болница – 

гр. София. След изпит е назначена за научен сътрудник по кардиология в 

Университетска болница Св. Иван Рилски.  През 1998-1999 година е научен сътрудник 

към Университетска болница в Гент, Белгия, а от 2000 година до сега  е старши научен 

сътрудник и консултант по кардиология към Национален институт по сърдечни и 

белодробни болести /National heart and Lung Institute/ – Имперски колеж /Imperial 

College/, Лондон. През 2015 година е избрана за визитиращ професор към Университета 

в Гент, Белгия. 

Д-р Коцева придобива научната и образователна степен „доктор” по научната 

специалност „кардиология” през 1991 година след успешно защитен дисертационен 

труд на тема „Професионална експозиция за някои ненаситени въглеводороди и техни 

производни, като рисков фактор за развитие на артериална хипертония и исхемична 

болест на сърцето”. 

 

Д-р Корнелия Коцева отговаря на задължителните изисквания за академичната 

длъжност „доцент” по ЗРАС чл. 38, а именно: 
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1. Придобила е образователна и научна степен „доктор” по научната специалност 

„кардиология”. 

2. От 11 години е специалист – кардиолог и има доказани постижения в 

практическата си дейност, предимно в чужбина – Имперски колеж, Лондон. 

3. Представени са огромен брой публикации и други научни разработки, които се 

оценяват по съвкупност. 

4. Успешен ръководител на големи клинични епидемиологични изследвания в 

областта на превенцията на сърдечно-съдовите заболявания към Европейското 

кардиологично дружество. 

 

КАЧЕСТВЕНИ КРИТЕРИИ 

 

І. НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

 

I.I. Реални публикации 

 

1. Монографии и равностойни  на монографичния труд публикации. В 6 от тях 

д-р Коцева е първи автор и в 2 - втори и трети автор. Монографиите 

представляват в по-големия си обем практическо ръководство за преодоляване 

влиянието на сърдечно-съдовите рискови фактори, включително 

медикаментозно лечение при пациенти с ИБС и лица с повишен риск от 

развитие на сърдечно-съдово заболяване. Монографията „Превантивна 

кардиология – Preventive cardiology” от 2009 година е базирана върху т. нар. 

модел „Euroaction”, в който д-р Коцева научно разработва нов вариант за 

въвеждане на превантивна политика в клиничната практика. Монографията има 

голям успех в международен план. 

2. Пълнотекстови публикации в международни списания с импакт фактор са 

общо 32 / след 2000 година /, а в реферирани чуждестранни списания – 9 / след 

2000 година /. В по-голямата част на тези публикации д-р Коцева е първи автор 

– 17 и втори автор - в 5 от тях. Пълнотекстовите публикации са рецензирани от 

водещи научни автори в областта на кардиологията и са публикувани в 

престижни списания. Тематиката е свързана главно с проблемите на развитието 

на атеросклероза, влиянието на фактори от външната среда върху сърдечно-

съдовата заболеваемост, проблеми на артериалната хипертония. 

3. Изключително внимание заслужават публикациите, отразяващи главните 

резултати от проекта EUROASPIRE. Проектът е уникален по своето 

съдържание и значение за клиничната практика. Д-р Корнелия Коцева е 

директор на този проект, негов създател и практически реализатор. За първи път 

в Европа се провежда подобно изследване, което представя пълнокръвна 

картина на реалната профилактика при пациенти след остър коронарен синдром 

и оценява прилагането на ръководствата на Европейското кардиологично 

дружество в реалния живот. Данните, получени и анализирани в EUROASPIRE, 

не загубват своята актуалност и продължават да бъдат дискутирани на всички 

по-важни научни форуми. 

4. Пълнотекстови публикации в учебници, сборници и други материали – 21.  

Практически във всички тя е първи автор. Тези публикации са приети след 

рецензии в сериозни издателства като Oxford University Press. Основните теми, 

разработени от д-р Коцева, са свързани с проблемите на първичната и вторична 

профилактика на сърдечно-съдови заболявания, с превенцията на захарния 

диабет и влиянието й върху заболеваемостта и смъртността. 

Д-р Коцева се фокусира главно върху въпросите, свързани с провеждането на 

вторична профилактика в Европа при пациенти след прекаран остър коронарен 

синдром, с проблемите при прилагането на Европейските ръководства за 



 3 

превенция, както и с възможностите за разширяване обема на превантивната 

дейност, включвайки активно специалисти по здравни грижи. 

5. Доклади и научни съобщения от чуждестранни форуми с резюмета, 

публикувани в международни списания с импакт фактор - общо 120. Д-р Коцева 

е първи автор в 44 от тях и втори автор – в 32. 

Повечето материали са представени лично от д-р Коцева  на големи 

международни конгреси, конференции и други научни събития. Д-р Коцева 

коментира върху резултатите, получени в отделните етапи на проекта 

EUROASPIRE и анализира задълбочено проблемите, изправени пред 

европейските държави в провеждането на профилактична дейност. Също така тя 

се фокусира и върху въпросите на рехабилитационните програми, промените в 

стила на живот на европейското население, осъзнаване значението на рисковите 

фактори /дисипидемии, артериална хипертония, захарен диабет/ за поява на 

атеросклероза от всеки отделен индивид. Данните от изследванията на д-р 

Коцева подпомагат важността от постигане на т.нар. таргетни стойности, 

подпомагат оценката и значението на вече установените критерии за таргетни 

стойности и създават база за промяна в установените концепции и хипотези.  

Д-р Коцева активно участва също така в популяризиране на проблеми, свързани 

с намалението на сърдечносъдовия риск при черни и други по-малки етнически 

групи. Една голяма част от научните съобщения са отражение на нейното лично 

практическо участие в разработването на европейска програма за подобряване 

превенцията на сърдечносъдовите болести чрез активно участие на 

специалистите по здравни грижи, един по своята същност изключително 

авангарден проект.  

6. Доклади и научни съобщения от чуждестранни форуми с резюмета, 

публикувани във водещи списания  

Научните съобщения на д-р Коцева, базирани върху доклади и научни 

съобщения са 15 и са публикувани в научни списания, свързани с научното 

събитие. Това са главно конгреси на Европейското дружество по хипертония, 

международното дружество по хипертония, Дружеството по рехабилитация и 

превенция и още много други. Анализират се главно данни, свързани с 

лекарственото лечение при пациенти с ИБС, с програми, провеждани от 

общопрактикуващи лекари за успешна превенция на сърдечносъдовите 

заболявания, с профилактична медикация при високорискови пациенти и други. 

7. Д-р Корнелия Коцева е многократно канен лектор с научни доклади и 

участник в т.нар. „hot-line” сесии което е резултат от нейната богатата научна 

дейност. Изявите й са многобройни – 98 и са фокусирани върху тематика, която 

е съвременна, актуална и с изключителна важност за клиничната практика – 

реалност на профилактичните действия, прилагане ръководствата на 

Европейското дружество в практиката, управление на риска при пациенти след 

остър коронарен синдром, женски пол и сърдечносъдов риск.  

 

В резюме бих искала да подчертая големия брой научни анализи, публикации, 

монографии, доклади на международни конгреси, конференции и много други 

форми на научна изява. Представени са общо 322 научни труда, разпределени в 

8 раздела. Д-р Корнелия Коцева е първи автор в 191 научни разработки, в 47 – тя 

е втори автор. Научните разработки в съучастие с други автори са изключително 

актуални с ясни послания към практикуващите лекари. Тя е съавтор с известни 

международни изследователи, което подчертава още веднъж нейната позиция на  

стойностен и последователен  изследовател. 
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Импакт - фактор на публикациите на д-р Коцева е 982,105, а цитиранията 

според Web of Knowledge Web of science са 2 679 р средно цитиране на статия – 

18,60 и h-index – 17. 

 

I.II. Дисертация за присъждане на образователна степен „Доктор” на тема 

„Професионална експозиция за някои ненаситени въглеводороди и техни 

производни, като рисков фактор за развитие на артериална хипертония и 

исхемична болест на сърцето” – София, 1991 година. 

 

Дисертационният труд е написан на 152 стандартни страници, онагледен е с 64 

таблици и 25 фигури. 

 

Приносите от разработката на д-р Корнелия Коцева могат да бъдат синтезирани 

по следния начин: 

 

1. За първи път в България се провежда епидемиологично проучване относно 

разпределението на артериална хипертония и исхемичната болест на сърцето и 

на някои рискови фактори при контигент работници, експонирани на ненаситени 

въглеводороди и техни производни. 

2. Разработен е оригинален метод за количествена оценка за вероятност от 

развитие на ИБС чрез усъвършенстване на съществуващи подходи – Минесота 

код и въпросник на Роуз. 

3. За първи път се използват подходи в епидемиологичното изследване за оценка 

на сърдечносъдовия риск чрез проследяване зависимостите в „експозиция – 

ефект”, „експозиция-отговор”, както и „експозиция – време – ефект”. 

 

ІІ. НАУЧНА АКТИВНОСТ 

 

II.I. Научната активност на д-р Корнелия Коцева е без съмнение огромна. доказателство 

за това е броя на изнесените научни доклади, коментари и участие в т.нар. „горещи 

сесии”. Важно е да се посочи, че нейното представяне на научни форуми основно е 

фокусирано към изключително престижни международни прояви – Европейско 

кардиологично дружество, Американска асоциация по кардиология, Европейски 

конгрес по превенция и рехабилитация и много други. 

Основните научни направления в нейните лекции са: епидемиология и 

разпространеност на сърдечносъдовите заболявания, първична и вторична 

профилактика на сърдечносъдовите заболявания, професионални сърдечносъдови 

заболявания, неинвазивни методи в кардиологията, артериална хипертония. 

 

II.II. НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ 

 

Д-р Корнелия Коцева е взела участие като ръководител /на 5 от тях/ и директор или 

съ-ръководител в 13 научно-изследователски проекта. 

 

1. EUROASPIRE 

серия от проучвания под егидата на Европейското кардиологично дружество: EA I 

/1995 -1996/ , проведено в 9 европейски страни, EA ІІ /1999-2001/ – в 15 държави, 

EA ІІІ /2006 – 2008/ – 22 държави, EA ІV /2012-2014/ , проведено в 26 държави от 

Европа. Д-р Коцева е председател на научния проект и главен съизследовател. 

Целите на проучванията са да покажат разпространението на  сърдечносъдовите 

рискови фактори при пациенти с исхемична болест на сърцето и при лица с 

повишен риск от развитие на сърдечносъдови заболявания. Д-р Корнелия Коцева е 

директор на всеки един от тези етапи в проекта, изработила е основните правила и 
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етапи. Резултатите са публикувани в множество списания с импакт фактор, между 

които: European Heart J, Lancet, JACC, Circulation, Atherosclerosis, J Hypertension, 

BMJ. Данните от ЕА І-ІV са изключително важни за клиничната практика. 

Сравнителните анализи показват наличие на разминаване между действащите 

препоръки на Европейското кардиологично дружество и реалния живот. 

 

2. UK ASPIRE-2-PREVENT 

Проучването е под ръководството на Британското кардиологично дружество,  

изследва разпространението на сърдечносъдовите рискови фактори и тяхното 

лечение във Великобритания. резултатите показват, че британските препоръки по 

превантивна кардиология се прилагат частично в клиничната практика. Д-р Коцева 

е главен съизследовател и медицински координатор на проекта. 

 

3. EUROASPIRE-III HEALTH ECONOMICS SURVEY  

 Проект, който изучава ефективността на първичната и вторична профилактика на 

сърдечносъдовите заболявания, отразена в икономически план. Резултатите са 

базирани върху данни от 7 европейски държави, вкл България. Моделът на Марков, 

използван в разработката, показва, че профилактиката на сърдечносъдовите болести 

има значима икономическа стойност за обществото.В този проект д-р Коцева е 

главен изследовател и главен мениджър. 

 

4. EUROACTION STUDY 

Това е рандомизирано контролирано интервенционално проучване на Европейското 

дружество по кардиология, изучаващо ефекта на сърдечносъдовите превантивни 

рехабилитационни програми в 8 европейски държави. Данните показват, че 

фамилно ориентирани рехабилитационни програми подобряват статистически 

значимо контрола на сърдечносъдовите рискови фактори при пациенти с ИБС и 

лица с повишен сърдечносъдов риск в сравнение с контролна група. 

Здравноикономическият анализ показва значима финансова полза от приложената 

специализирана програма.Д-р Коцева е главен съизследовател. 

 

5. UK MY ACTION 

Резултатите от EUROACTION STUDY са използвани като фон за проучването MY 

ACTION, което е национален демонстрационен проект на нова интегрирана 

превантивна програма в болничната и доболнична клинична практика.Д-р Коцева е 

главен съизследовател и мениджър. 

 

6. EUROACTION PLUS 

Това е европейско рандомизирано контролирано интервенционално изследване за 

прилагане на превантивни сърдечносъдови програми в 5 европейски държави.Д-р 

Коцева е главен съизследовател, главен мениджър и медицински координатор. 

 

7. DYSIS UK STUDY 

Целта е да се проучи разпространението и лечението на дислипидемиите във 

Великобритания. В този проект д-р Коцева е главен съизследовател. 

 

8. HEART QoL 

Идеята е да се оцени качеството на живота при пациенти със сърдечносъдови 

заболявания. Въз основа на получените данни да се създаде въпросник за подобна 

оценка. 

 

9. SOS project 



 6 

Многоцентрово, контролирано рандомизирано изследване, сравняващо 

предимствата/ недостатъците на АКБ vs.ПТКА. Д-р Коцева е член на 

организационния комитет.  

 

10. EConDA 

Проучването е финансирано от Европейския съюз и целта е оценка на 

икономическата цена  съобразно ефективността в лечението на хроничните 

сърдечносъдови болести. Д-р Коцева е отговорник за проекта от името на 

Европейското дружество по кардиология. 

 

11. EMMACE- 4 study 

Проспективно,лонгитудинално обсервационно проучване на клиничната практика 

във Великобритания, протокoл 12/ WM / 0431 

 

12. EUROACTION project  

Рандомизирано контролирано проучване на Европейското дружество по 

кардиология за сърдечносъдова превенция и рехабилитация  

 

ІІІ. ЧЛЕНСТВО И РАБОТА В НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1. Европейско дружество по кардиология 

2. Британско кардиологично дружество 

3. Комитет за превенция на глобалната епидемия от сърдечносъдови заболявания, 

Институт по медицина, Вашингтон, САЩ 

4. Fellow на Британското дружество по кардиология 

5. Член на Европейската асоциация по сърдечносъдова превенция и рехабилитация 

6. Член на INTERIM борд на Европейската асоциация по сърдечносъдова 

превенция и рехабилитация 

7. Член на Британската медицинска асоциация 

8. Член на борда на Фондация по съдово здраве – Имперски колеж, Лондон 

 

ІV.НАГРАДИ ЗА НАУЧНА ДЕЙНОСТ 

 

1. Награди за публикации 

2. І-ва и ІІ-ра награда за най-цитирана статия през 2013 година 

3. Награда за дейност в областта на превантивната кардиология 

 

V. ДРУГИ ПРОФЕСИОНАЛНИ АКТИВНОСТИ 

 

1. Рецензент на международни медицински списания с импакт фактор: Lancet, 

Circulation,British Medical J, Eu J of CV prevention and rehabilitation, AHJ,JACC, 

JAMA, International J of Cardiology, HEART. 

2. Член на международен издателски  борд на : European J of Cardiovascular 

prevention and rehabilitation 

3. Експерт на Британската медицинска асоциация 

4. Рецензент за Ръководство на Европейското кардиологично дружество за 

превенция на сърдечносъдовите заболявания 2016 година 

5. Председател на заседания по време на Европейски конгрес по кардиология, 

конгрес по превенция на сърдечносъдовите заболявания, световен конгрес по 

кардиология 
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VІ. НАЙ-СЪЩЕСТВЕНИ НАУЧНИ ПРИНОСИ С ОРИГИНАЛЕН ХАРАКТЕР 

 

Изключително голямата научна дейност на д-р Корнелия Коцева би могла да се обобщи 

в 8 основни направления. Поради извънредно големия обем научни разработки, тук са 

посочени главните постижения след 2000 година: 

 

1. Научни приноси от изключително значение за европейската превантивна 

медицина.  

Превенцията и рехабилитацията са основен фокус в дейността на д-р Коцева. 

Постиженията са значими и признати от международната общност, което се 

потвърждава от многобройните цитирания на нейни публикации в тази област, 

награда за най-цитирана статия, гост- лектор по тези проблеми на ключови 

международни конгреси и конференции. Тя е ръководител на всички по-важни 

европейски проекти в областта и въвежда и прокламира нови подходи за 

осъществяване на превенцията между европейската популация. Въз основа на 

нейните изследвания се изграждат важни за клиничната практика ръководства и 

алгоритми за превенция и лечение, а също така и стратегии в тази посока. 

 

2. Научни приноси за изграждане нови стандарти чрез семейна програма 

Д-р Коцева участва в създаването и практическото приложение на иновативни 

подходи в областта на обществената профилактика и рехабилитация чрез 

ключово участие на специалисти по здравни грижи. Изследванията й, които са 

уникални за медицината, са популярни не само в Европа, но и в северна 

Америка, Китай, арабските страни. Въз основа на получените резултати е 

изградена принципно нова програма за осъществяване на профилактични 

дейности. Активното участие за първи път на специалисти по здравни грижи в 

подобни проекти се оказва важен елемент за успеха на превантивните дейности. 

 

3. Данните от разработките на д-р Коцева се ползват при създаване на 

Ръководства за профилактика от международните медицински дружества. 

 

4. Научната дейност на д-р Коцева е в основата на очакваните резултати от нови 

стратегии и модели за понижаване смъртността и заболеваемостта от 

сърдечносъдови заболявания 

 

5. Ключови са приносите й в областта на професионалните заболявания и 

сърдечносъдовата патология. 

 

 

 

VІІ. УЧЕБНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

 

Д-р Коцева е преподавател в Националния институт по сърдечни и белодробни болести 

в Лондон към Имперския колеж по медицина. Тя участва в няколко програми за 

обучение на бакалаври и магистри: 

 

1. Университетско и следдипломно обучение по програма за превантивна 

кардиология – 

 

- ръководител на модул MSc за оценка на сърдечносъдовия риск 

- клинични стажове за студенти и докторанти 

- изготвяне на учебни материали за кратки курсове  
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- разработване и проектиране на учебни програми и курсове за управление на 

образователни програми 

 

2. Член на управителен съвет за обучение – Имперски колеж, Лондон 

3. Член на изпитна комисия за магистри по медицина 

4. Личен преподавател за студенти – проекти 

5. Следдипломен надзорна дисертации на магистри 

6. развитие на иновативни методи за обучение: участие в уебсайт за електронни 

материали за обучение, за изпити и за дистанционно обучение 

7. Разработване на изпитни конспекти 

8. Ръководител на работна група за качествено обучение 

 

Д-р Корнелия Коцева има средно годишно 72 лекционни курса, електронно-

базирани лекции – 80, упражнения 12. Тя работи също и по докторантски програми 

– за 2015 година с 2 докторанта. 

 

Д-р Коцева участва в осъществяване контрол по изследователски проекти и 

разглеждане модули за магистърска степен: превантивна кардиология, оценка на 

сърдечносъдов риск и методи за изследване 

 

VІIІ. ВЛАДЕЕНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ  

 

Д-р К. Коцева владее писмено и говоримо английски, френски и руски език. Нейната 

преподавателска дейност е базирана изключително върху английски методи за 

образование в областта на медицината. 

 

Заключение: Съобразно критериите на ЗРАСБ, както и правилника на МУ-Варна 

смятам, че д-р Корнелия Коцева напълно отговаря на критериите за академичната 

длъжност „Доцент”. Без съмнение тя е изграден изследовател от международен мащаб 

и нейните наукометрични показатели надхвърлят многократно изискванията за 

длъжността. Подчертавам, че нейната научно-изследователска работа е намерила 

заслужено признание от целия научен академичен свят. Зад тези безспорни успехи 

стоят високите й интелектуални възможности и способност за упорит труд. Позволявам 

си да предложа на уважаваното жури да присъди на д-р Корнелия Коцева научното 

звание „Доцент” в област висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по 

професионално направление „Медицина” и научна специалност „Кардиология”. 

 

 

 


