
До Председателя на Научно жури,   

                                                                        назначено със заповед на Ректора  

                                                                        на Медицински университет, Варна    

                                                                        N Р-109-34/03.02.2016 год.   

 

Становище 

От доц. Бранимир Николов Каназирев, дм, 

Ръководител на Катедра по Пропедевтика на Вътрешни Болести при МУ-

Варна 

   Член на научното жури за конкурса за придобиване на академичната 

длъжност „доцент" в  област на висшето образования  7. „Здравеопазване и 

спорт", професионално направление  7.1."Медицина" и научна специалност 

„Кардиология",   обявен в ДВ бр.88/ 13.11.2015 год.   

 

  

         За конкурса са подадени документи от д-р Корнелия  Павлова Коцева, 

дм, старши научен сътрудник и консултант кардиолог към Националения   

Институт по сърдечни и белодробни болести, Имперски колеж, Лондон.    

      



         Кратки биографични данни   

         Д-р Коцева завършва медицина през 1977 г. във ВМИ София, през 1984 

г. придобива специалност по вътрешни болести , а  през 2005 г – специалност 

по кардиология във ВМИ, София. През 1991 г. защитава успешно 

дисертационен труд на тема: „Професионалната  експозиция на някой 

ненаситени въглеводороди и техни производни, като рисков фактор за   

развитие на артериална хипертония и исхемична болест на сърцето ” и 

придобива научна и  образователна степен „Доктор” в Медицински 

университет, София.  През 1998/1999 работи като  научен сътрудник в 

Университетска болница, Гент, Белгия, а от 2000 г. - в Националния Институт 

по сърдечни и белодробни  болести към Имперски колеж, Лондон  като 

старши научен сътрудник и специалист по  кардиология.   

   

         Научно-изследователска дейност   

                  1.   Публикации.   

         -Автореферат към дисертационен труд за присъждане на ОНС „доктор" 

на тема: „Професионалната  експозиция на някой ненаситени въглеводороди 

и техни производни, като рисков фактор за  развитие на артериална 

хипертония и исхемична болест на сърцето ” 



         - Съавторство в  общо 6 монографии -1 монография на български език и 

5 монографии на английски език.  

         - 41 публикация на английски език в реферирани списания с голяма 

цитируемост  и импакт фактор 

         - 21 пълнотекстови публикации в сборници  

          Общият импакт-фактор на публикациите е 982.105.   

        

         2.    Участие в научни форуми 

            - 120 доклади и научни съобщения от чуждестранни форуми с 

резюмета, публикувани в международни списания с импакт фактор  

           - 98 доклади на международни форуми като гост-лектор (plenary, hot-

line sessions)          

          3.     Авторство:   

          Д-р Корнелия Коцева е първи автор на  100% от публикация на 

английски език в списания с голяма цитируемост и  на 70% от 

пълнотекстовите  публикации в учебници и сборници.           

          4.    Цитирания 

          От Web of Knowledge и Web of Science са открити 2 679 цитирания в   

 



международни източници, средно цитиране на статия –  18.60, h-index –  17.    

           

          Профил на научната работа.    

         В съответствие с профила на научна работа в Национален институт по 

сърдечни и белодробни болести, Имперски колеж, Лондон, д-р Коцева работи 

основно в областта на  превантивната кардиология. 

      

       Участия в научно-изследователски проекти   

       Д-р Коцева е взела участие в  13 научно-изследователски проекта, на 5 от 

които е  ръководител.    

    1) EUROASPIRE IV Survey on Cardiovascular Disease Prevention and Diabetes  

    2) EMMACE-4 Study 

    3) EConDA  

    4) EUROASPIRE III Health Economics Survey  

    5) EUROACTION PLUS Project  

    6) UK ASPIRE-2-PREVENT Project  

    7) DYSIS UK study.  Dyslipidemia International Study in the UK  

    8) UK MyAction Study  



    9) EUROASPIRE III Survey  

     10) EUROACTION Project                                                                                                              

     11) Heart QoL Project  

     12) EUROASPIRE II Project 

     13) SoS project (Stent or Surgery Trial)        

  

         

 

 

       Д-р Коцева работи проблемите на превенцията на сърдечно-съдовите 

заболявания, на първичната и вторична профилактика коронарната болест,  

рехабилитацията и оценката на качеството на живот.   

       Д-р Коцева представя и глобалната стратегия за профилактика на 

сърдечно-съдовите заболявания на европейско и световно ниво според 

препоръките на Световната сърдечна асоциация. Това е част от SCORE 

European Project.    

       Анализите на EUROACTION доказват ползите от ръководената от 

медицинска сестра  мултидисциплинарна семейна програма за профилактика 

на пациенти с коронарна болест на  сърцето и високо-рискови пациенти.  



       Публикациите на д-р Коцева се цитират в почти всички статии за 

сърдечно-съдова  превенция, те са в основата на европейските препоръки за 

профилактика и терапия на  коронарната болест на сърцето, както и в 

препоръките за поведение при диабет,  дислипидемии, артериална 

хипертония и др. Анализите на д-р Коцева и колектив дават  отражение върху 

изграждането на превантивни и терапевтични стратегии в Европа.    

 

       Д-р Коцева е публикувала глави от учебници и монографии под 

редакцията на световни  лидери в кардиологията - S Yusuf, Blackwell 

Publishing 2009; Wood D. Oxford University Press   

 

            Рецензент  и член на редакционните съвети  

       Д-р Коцева е рецензирала статии в почти всички международни 

медицински списания с  публикации в превантивната кардиология. Тя 

оценява предложения за публикации в Lancet,  Circulation, British Medical 

Journal, European Journal of Cardiovascular Prevention and  Rehabilitation, 

American Heart Journal, American Journal of Cardiology, JAMA, International   

Journal of Cardiology, Heart.   

    Тя е рецензент на Joint European Societies’ Guidelines on Cardiovascular 

Disease  Prevention ,  публикации в Lancet.    Тя е рецензент на резюмета за 



следните конгреси:  European Society of Cardiology  Congress, EUROPREVENT 

и World Congress of Cardiology.   

    

  Д-р Коцева е член на редакционните съвети на European Journal of 

Cardiovascular Prevention and Rehabilitation .    

     

       2. Учебно-преподавателска и научно-организационна дейност   

         Д-р Коцева е старши научен сътрудник и консултант кардиолог към 

Национален  Институт по сърдечни и белодробни болести, Имперски колеж, 

Лондон. Тя активно се занимава с преподавателска дейност с учебна 

натовареност в Имперски колеж, Лондон, нейната учебна ангажираност  със 

студенти и специализанти е над 300 часа годишно.         

           - Университетско и следдипломно обучението (бакалаври и магистри) в   

 програма по Превантивна кардиология с лекции и учебни занятия за оценка    

сърдечно-съдовия риск. Ръководи клинични стажове за   студенти и 

докторанти, участва в разработване и проектиране на подходящи учебни       

програми и курсове и управление на образователни програми.   

           -  Курсове на Европейското кардиологично дружество - следдипломно 

обучение  по Превантивна кардиология   



            -  Обучителни курсове за всички изследователски проекти по 

програмите MyAction     за сърдечно-съдова превенция и рехабилитация   

           -  Организиране на национални срещи и семинари в областта на 

превенцията    на сърдечно-съдови заболявания                                                                                                      

           -Като гост лектор  е изнесла 98 лекции на форуми сред което са: 

конгреси  на European Society of Cardiology, American College of Cardiology, 

American Heart Association,  World Congress of Cardiology, International Society 

of Atherosclerosis, International Society of  Hypertension, European 

Atherosclerosis Society. 

       За приноси в научно-преподавателката работа през 2015 г. е избрана за 

гост-професор в  Университета в Гент, Белгия.  Притежава множество 

престижни награди за най-добри статии в областта на превенцията с най-

висок процент  цитирания:най-цитирана статия за 2012 г и втора най- 

цитирана статия в European Journal of Preventive Cardiology   

       Член е на:  

       - Британската сърдечно-съдова асоциация   

       -Член на Европейската асоциация по сърдечно-съдова профилактика и 

рехабилитация   

       - Член на Европейската Асоциация по атеросклероза   

       - Fellow на Европейското Дружество по кардиология 2003   



       - Член на Британската медицинска асоциация   

          

 Като заключение д-р Корнелия Коцева,дм е клиничен кардиолог със световен 

принос и световно признание в областта на превантивната кардиология. Д-р 

Корнелия Павлова Коцева, дм отговаря на  изискванията  на ЗРАС и 

Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане 

на академични длъжности в Медицински университет, Варна. Предлагам на 

уважаемото научно жури да й бъде присъдена академичната длъжност 

„ДОЦЕНТ" в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт", 

професионално направление 7.1."Медицина" и  научна специалност 

„Кардиология".   

 

10.03.2016                             

 доц.Бранимир Каназирев, дм 

 

 

                                                                                                                                     



 

       

 

           

 

           

 

           

 

   

 

 

           

 

 

 

   

 


