


Образование и трудов стаж 

Д-р Влахова завършва Висше медицинско образование през 1984 г в 

тогавашния Висш Медицински Институт – Плевен, с диплома № 765/1984. 

След 3 години работа в Общинска болница гр. Гулянци, продължава 

трудовата си дейност като лекар в Клиника по Гастроентерология на УМБАЛ 

„Д-р Г. Странски“, Плевен. През 1990 г е избрана за „асистент“ в отделение за 

гастроентерологична диагностика на същата болница към Клиниката по 

Гастроентерология, а от 2014 г е на длъжност „началник отделение“. През 

2015 г е зачислена като „докторант“ към Катедра „Сестрински терапевтични 

грижи“, факултет „Зравни грижи“, МУ Плевен.  

През 1991 г придобива специалност „Вътрешни болести“ – диплома № 38721,  

през 1993 г – специалност „Гастроентерология“- диплома №2395. 

Има допълнителни обучения чрез множество курсове по гастроентерология, 

абдоминална ехография, хепатология, интервенционални ендоскопски 

процедури, диагностични и терапевтични дейности под рентгенов контрол и 

др, за които са представени съответните документи. 

От 2015 до 2018 г продължава обучението си като докторант в МУ Плевен, 

което завършва успешно със защита на дисертационен труд, с издадена 

диплома № 0080 през 2018 г. Тема: Остри неварикозни кръвоизливи от 

горния гастроинтестинален тракт – диагностичен и терапевтичен 

подход. 

След това е избрана на академичната длъжност „главен асистент“. 

Владее английски език - ниво В2 и руски език – ниво С 1-2 

Има добри комуникативни умения и компютърна грамотност. 

Наукометрични показатели 

Общ брой реални публикации – приемам общо 40 такива, от тях за 

рецензиране приемам 36, разпределени, както следва: 

- един дисертационен труд – не подлежи на рецензиране 

- три публикации, свързани с дисертационния труд – не подлежат на 

рецензиране 

- 1 хабилитационен труд под формата на монография 



- 8 статии, публикувани в пълен текст, в реферирани периодични издания 

според официалната справка и още една такава, съгласно справката на 

автора, като реферирането не се потвърждава официално. 

- 4 текста, под формата на публикации в съавторство, като глави в 

колективни монографии 

- 22 статии, публикувани в пълен текст, в нереферирани печатни издания 

- Като допълнителна научна активност приемам представените 3 

резюмета за участие в научни форуми и 36 други участия, които не 

подлежат на рецензиране 

Научната активност на д-р Влахова преобладаващо е в областта на 

гастроентерологията, в частност на кръвоизливите от ГИТ, хепатологията, 

диагностиката на ОХК и друга, неспешна абдоминална патология, 

приложение на някои медикаменти в интервенционална гастроентерология и 

ГЕРБ. Прави добро впечатление наличието на ангажираност в научната 

дейност на кандидата при изготвяне на ръководства за личните лекари и 

студенти. Има една статия в областта на ендокринологията. 

Статиите са публикувани предимно в българска научна периодика. Някои от 

тях са на английски език, но списанията са български. 

Д-р Влахова е участник като подизследовател в 5 научни проучвания на нови 

медикаменти. 

Представена е официална справка за 11 цитирания, получена от официалният 

отдел на МУ Плевен. 

Представена е авторска справка за 9 научни приноса, които аз приемам, но 

бих ги формулирал, като научно-практически такива. Те се отнасят към 

кървенето от ГИТ, ГЕРБ, хепатология и др, но са с изразена насоченост към 

практическото поведение при наличие на тази пациентна симптоматика. 

Бих добавил и чисто практичен принос към споделените от д-р Влахова, 

основно в подпомагане на общо практикуващите лекари, като имам предвид 

статиите под номера 1 и 3 за група показатели „ Г“ – раздел 12.7 и статия 3, 

показатели“  Г“, раздел 12.8 

От всичките, приети от мен  реални публикации, реферирани в Scopus и Web 

of Science, съгласно авторската справка такива са 8 статии, а съобразно  

официалната справка, представена от нарочният отдел на МУ Плевен – 

такива са  2. 



В документалните справки не открих такава за общ или личен импакт фактор 

на кандидата. 

Има представени справки за участие в 3 научни проекта, всички свързани с 

МУ Плевен. 

Учебно – преподавателска дейност  

Представено е активно участие в обучение на студенти, специализанти и 

стажант лекари, което възлиза, както следва: 8 часа лекции и 120 часа 

упражнения на академична година работа със студенти. Работата със 

специализанти и стажант лекари не е детайлизирана. 

Диагностично-лечебна дейност 

Д-р Влахова е референтен практик и научен работник в областта на 

Гастроентерологията в УМБАЛ „Д-р Георги Странски“, към който се 

обръщат за консултации и практическа дейност от всички клиники на 

болницата при необходимост. Тя е добър и компетентен ръководител на 

управляваната от нея структура, в амбулаторен, клинично-практически и 

научен план. 

РЕКАПИТУЛАЦИЯ 

Съгласно с МНИ на Р. България и ПРАС на МУ Плевен, PL35 – V06 – 

29.10.2018, стр. 47 от 52, алинея IV, мога да направя следното резюме от 

представената ми документация: 

По т.1 – изпълнява критериите 

По т. 2 – изпълнява критериите 

По т. 3 – изпълнява критериите 

По т. 4 – изпълнява критериите 

По т. 5 – не е приложима за конкретния случай 

По т. 6 – не изпълнява критериите, тъй като официалната справка не 

потвърждава тази на кандидата. Поради припокриване до голяма степен на 

изискванията на точка 2 и точка 6 от настоящото приложение, не валидирам 

негативната информация от точка 6. 

По т. 7 – изпълнява критериите 














