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С Т А Н О В И Щ Е 

От доц. д-р Антон Славчев Славчев, дм, психиатър и детски психиатър, Началник 

стационарно отделение на Клиниката по детско-юношеска психиатрия на 

УМБАЛАлександровска – гр. София, доцент към Катедра Психиатрия на Медицински 

Университет – София, определен за външен член на научно жури със заповед №Р-100-291 

от 07.10.2015 год. на проф.д-р Риналдо Шишков, Зам.- Ректор на Медицински Университет 

„Проф. Д-р Параскев Стоянов“, гр. Варна 

 

Относно:  Кандидатура на гл.ас. д-р Петър Милчев Петров, дм,, Началник на отделение по 

детско-юношеска-психиатрия на МБАЛ „Св.Марина“, гр. Варна,  Главен асистент към 

катедра „Психиатрия и медицинска психология на МУ „Проф. П. Стоянов“ – гр. Варна,  в 

конкурс за заемане на академична длъжност доцент в област висше образование 7. 

Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1 Медицина, по научна 

специалност „Детска психиатрия“ за нуждите на факултет „Медицина“, Катедра 

„Психиатрия и медицинска психология“ на МУ „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна и 

Първа психиатрична клиника на МБАЛ „Св.Марина – гр. Варна,  обявен под №51 в 

неофициалния раздел на ДВ, бр.52 от 10 юли 2015 год. 

 

 

    Д-р Петър Милчев Петров е роден на  3 ноември 1971 година в гр. Враца. През 1995 

година завършва висше медицинско образование в Медицински Университет „Проф. 

Параскев Стоянов – гр. Варна, непосредствено след което, в продължение на 2 години 

работи, като лекар в с. Казашка река. През годините 1996-2000 е консултант във 

фармацевтична компания, а от 2000 до 2004 год. е общопрактикуващ лекар в гр.Варна, след 

което, с придобиването на специалност Психиатрия и назначаването му като амбулаторен 

психиатър в ДКЦ II– Аспарухово, се свързва трайно със специалността и нейните области. 

През 2005 год. като психиатър се включва в колектива на МБАЛ „Св.Марина“. Оттогава, от 

2005 год,  е и първата от представените за конкурса публикации на д-р Петър Петров, 

последвана  към настоящия момент от завидна образователна, научно-изследователска, 

преподавателска и лечебна активност. От 2008 год. е Началник на отделението по детско-

юношеска психиатрия на МБАЛ „Св.Марина“, през 2010/11 година е хоноруван асистент 

към Варненския Свободен Университет, а през годините 2011 - 2013 - към Катедра 

„Психиатрия и медицинска психология“ на МУ „Проф.П.Стоянов“ – гр. Варна. Придобил и 

специалност „Детска психиатрия“ през 2011 година, д-р Петров продължава да се образова 

и понастоящем е специализант по Съдебна психиатрия. Научна степен „доктор по 
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медицина“ защитава през 2012 с дисертационен труд на тема „Изследване на деца с 

хиперкинетично разстройство на вниманието“. От 2013 е редовен асистент, а от 2014 год.- 

главен асистент в Катедра „Психиатрия и медицинска психология“ на МУ „Проф.П.Стоянов“ 

– гр. Варна. 

    Преподавателската си дейност д-р Петров започва през учебната 2010/11 година във 

Варненския Свободен Университет с пълен курс на обучение – лекции и упражнения по 

психиатрия. От 2011 преподава по специалностите Психиатрия и Детска психиатрия в МУ – 

гр.Варна, което включва лекции и упражнения на студенти по медицина и Специалисти по 

здравни грижи. От 2014 година е ръководител на специализацията по детска психиатрия в 

Медицински Университет - гр. Варна. Ръководител е на двама специализанти по детска 

психиатрия и на един докторант към Катедра „Психиатрия и медицинска психология“ на 

Медицинския Университет - гр. Варна. 

 Централно място в научното творчество на д-р П.Петров заема монографията „Локус на 

контрол, житейски психотравмени събития и депресивни и тревожни симптоми в 

юношеска възраст“, представена от кандидата като хабилитационен труд, издаден в 

съответствие с изискванията на правилника на МУ-гр.Варна с публикуване в монографията 

на пълния текст на рецензиите от две хабилитирани лица. Посветен е на връзката между 

психотравмени и негативни житейски събития, някои личностови особености и 

формирането на тревожни и депресивни симптоми в общата популация юноши. Трудът е  

ценен с изследването на по-малко травматични, да ги наречем „субпрагови“, и по тази 

причина недостатъчно изследвани, събития в живота на детето и юношата, които водят до 

значими промени в емоционалните и социални аспекти на по-нататъшния живот. 

Важна част сред работите на д-р Петров заема участието му в авторските колективи на 

издадени учебници. Един от тях е „Медицинска психология. Учебник за специалисти по 

здравни грижи“, издаден от Медицински Университет – гр. Варна през 2013 година. Под 

печат е „Психиатрия. Учебник за специалисти по здравни грижи“, издание също на 

Медицински Университет- гр. Варна, в който учебник д-р Петров има участие в 3 глави, на 

една от които е първи автор. 

Публикациите  в периодични издания и сборници са 22, 17 от които на български,  в пет от 

които д-р Петров е първи автор, и 5 на английски език. Тези публикации се групират около 

7 тематични области: хиперкинетичното разстройство с нарушение на вниманието, 

злоупотреба с алкохол и субстанции, оценка на психометричните характеристики на 

изследователски инструментариум,  оценка на качеството на живот, шизофрения в детско-

юношеската възраст, психотравми, стрес, тревожност и депресия в детско-юношеската 

възраст и накрая, 7-ма, интердисциплинарна област, която единствено е извън обсега на 

детско-юношеската психиатрия. 
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Участията на д-р Петров в международни научни прояви са 6, 2 от които са с презентации 

(Испания и Германия,2013) и 4 постерни презентации (Италия, 2007, Холандия, 2010, 

Германия, 2013, САЩ, 2014) 

От 2011 година д-р Петър Петров е участник в два проекта на International Child Mental 

Health Study Group, неправителствена организация с нестопанска цел на страни като 

България, Турция, Хърватия, Молдова, Индонезия, Нигерия и др. Част от публикациите  са 

свързани с активността му проектите на организацията. 

Приносите на научните трудове на д-р П. Петров са изложени на 8 страници и са групирани 

по 7-те тематични области, споменати по-горе, като за всяка от групите са определени 

приноси с концептуален и изследователски (научен) характер и/или практико-приложен 

харатер. Към тези характеристики бих добавил и приноси с образователно-

преподавателски и просветителски характер с участието на д-р Петров в издаването на 

учебници, както и на хабилитационния му труд, монографията „Локус на контрол, житейски 

психотравмени събития и депресивни и тревожни симптоми в юношеска възраст“.  Не 

намирам причини и поводи посочените приноси в трудовете на  д-р Петров да бъдат 

оспорени. 

Като Главен изследовател и ко-изследовател в областта на клиничните изпитвания д-р 

Петров се е утвърдил като добросъвестен, добре запознат и придържащ се към принципите 

на Добрата Клинична Практика (GCP)  изследовател. 

Д-р Петър М.Петров е редовен член на Българския Лекарски Съюз (БЛС) и Българската 

Психиатрична Асоциация (БПА). 

Единствената, и незначителна по същество, забележка по материалите, представени в 

настоящия конкурс, е несъобразяването им със библиографските стандарти и изисквания. 

С дълбоката си убеденост, че кандидатът  е изграден като компетентен специалист-детски 

психиатър, активен и неуморен преподавател и изследовател, и преценявайки, че 

досегашната му клинична, преподавателска и научно-изследователска дейност покрива 

напълно очакванията на Медицинския университет – гр. Варна и неговата Катедра 

„Психиатрия и медицинска психология“, на Първа психиатрична клиника на МБАЛ „Св. 

Марина“, гр. Варна, както и изискванията на Закона за развитие на академичния състав на 

Република България, гласувам „за“ присъждане на академичната длъжност 

„Доцент“ в област висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално 

направление 7.1 Медицина, по научна специалност „Детска психиатрия“ за нуждите на 

факултет „Медицина“, Катедра „Психиатрия и медицинска психология“ на МУ „Проф. Д-р 

Параскев Стоянов“ – гр. Варна и Първа психиатрична клиника на МБАЛ „Св.Марина – гр. 




