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СТАНОВИЩЕ 

  

От: доц. д-р Таня Николова Тимева, доктор по акушерство и 

гинекология, медицински управител САГБАЛ "Д-р Щерев", 1330 София, 

ул. "Христо Благоев" 25-31, тел:02 9200901, моб. тел. 0888802451; 

ел. поща: ttimeva@yahoo.com 

 

Относно: Конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент", по 

професионално направление  7.1. Медицина, (специалност Акушерство и 

гинекология),  към Катедра „ Здравни грижи" при факултет „Обществено 

здраве, здравни грижи и спорт" в ЮЗУ „Н. Рилски", обявен в Държавен 

вестник (бр. 27/05.04.2016  г.) 
            

            Представям настоящото становище, съгласно ЗРАСРБ, правилника 
за неговото прилагане, критериите за заемане на академична длъжност 
„доцент" в ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград, като член на научното 

жури по настоящия конкурс, съгласно заповед на ректора  № 

1390/03.06.2016 г.,  и решение на научното жури, Протокол № 1 

от 09.06.2016 г. за изготвяне на становище и единствен кандидат за 
заемане на академичната длъжност –  Петя Маринова Андреева – Балачева, 
доктор по акушерство и  гинекология.  

  I. Обобщени данни за кандидата 

Д-р Петя Андреева e родена на 03.04.1973г. в гр. София. През 1997г. 
се дипломира със специалност „медицина“ в МУ - София.  

От 1998 г. познавам д-р Петя Андреева и съм свидетел на нейното 

изключително успешно образователно, научно и преподавателско 

израстване и завидно кариерно развитие.  
От 1998г. до 2002г. - специализира в университетска болница 

„Майчин дом” и придобива клинична специалност по Акушерство и 

гинекология, МУ - София. 
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От 2000г. до 2003г. е редовен докторант към Катедрата по 

акушерство и гинекология, МУ - София като през 2004г. защитава 
успешно дисертация и придобива образователна и научна степен „Доктор” 

на тема "Съвременни аспекти в епидемиологията и лечението на 

бактериалната вагиноза".  

Д-р Андреева има придобита магистърска степен по стопанско 

управление към Факултет по обществени науки, Университет „Проф. Д-р 

Асен Златаров”, Бургас през 2006 г. 
Представени са 34 сертификати от курсове за придобита 

квалификация  в страната и чужбина. 
 Д-р Андреева е член на: 

• Българско дружество по Акушерство и Гинекология; 

• Български лекарски съюз; 
• Съюз на учените в България; 

• Българската Асоциация по Стерилитет и Репродуктивно Здраве 
• Европейската Асоциация по Човешка Репродукция (ЕSHRE); 

• Национален представител на България към Европейската 
Асоциация по Човешка Репродукция и Ембриология, от 2014г  

 

II. Оценка на практическите резултати и научните приноси на 

кандидата 

От 2003г.  работи като лекар - специалист акушер-гинеколог в първата 
и   водещат у нас в областта на репродуктивната медицина - болница „Д-р 

Щерев”, София. Тук трябва да се отбележи, че болницата, освен прилагането 

на най-новите технологии в областта на репродуктивната медицина предлага 
широк обхват от дейности в областта на акушерството и гинеклогията, 
включително най-новите направления като: предимпланатционна и 

пренатална диагностика на генетичните болести и вродените аномалии, 

ендоскопска хирургия, фетална медицина.  Болницата е и база за обучение на 
студенти, специализанти и специалисти по АГ. Това предполага, задълбочено 
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познаване на съвременните научни разработки в областта и доказани, 

професионални умеиня, които д-р Андреева очевидно притежава.     
Научните интереси и приноси на д-р Петя Андреева са в сферата на 

лечение на пациенти със стерилитет – изключително социално значимо 

направление. Обобщение на важни факти при лечение на бактериалната 
вагиноза кандидата е представил в своята монография " Съвременни 

тенденции в лечението на бактериалната вагиноза".   
Д-р Петя Андреева се представя с общо 58  научни трудове като тях 

може да се прибави и  1научно-популярна публикация. 25 от публикациите са 
отпечатани в специализирани научни медицински списания.  

От тях 9 са публикувани в международни, престижни, реферирани научни 

списания с импакт фактор. 

При 6 от публикациите д-р Андреева е самостоятелен, а при 10 от 
научните статии тя е първи автор. 

Болшинството от публикациите са посветени на най-новите 
постижения в областта на репродуктивната медицина. Показателно за 
значимостта и актуалността на научните трудове е високата им 

цитируемост – общо 61 цитирания в достъпните международни бази данни 

(Scopus и Web of Knowledge, Google scholar  и др.). Показателен в това 
отношение е и посочения IF от 23,3.  Като се има предвид, че става дума за 
клинични медицински списания този импакт фактор може да се оцени като 

много висок. 

С научно-приложен характер е участието на д-р Петя Андреева като  

изследовател в 3 международни клинични проучвания, в които са 
прилагани нови медикаменти, проучван е тазов режим или е доказвана 
ефективност на различни лекарствени препарати.  

От 2012 г. до момента след акредитацията на САГБАЛ "Д-р Щерев" по 

учебна дейност д-р Петя Андреева участва активно в обучението на 
специализанти и лекари на държавен стаж: 

• научен ръководител на 1 специализант по акушерство и гинекология.  
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• има участие в изпитни комисии за провеждане на задължителни 

колоквиуми на специализанти за допускане до изпит за придобиване 
на специалност по акушерство и гинекология.  

• Д-р Петя Андреева участва пряко в успешното акредитиране на 
САГБАЛ "Д-р Щерев" от European Board and College of Obstetrics and 

Gynecology за обучение на студенти и специализанти по европейски 

критерии.  

Не случайно високата, професионална квалификация и етично отношение 
към пациентите е оценено с общественото признание: 2 награди и 3 гранта от 
международни институции. 

 

 III. Заключение 
На база на посочените значими постижения в: научната, учебната, клинично-

диагностична активност и на база на посочените в документите факти, убедено 

приемам, че д-р Петя Маринова Андреева-Балачева покрива всички 

критерии за придобиване на научното звание „ДОЦЕНТ“. 

 

 

 

 

 

13.07.2016 г.        доц. д-р Таня Тимева 


