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СТАНОВИЩЕ 

от 

Доц. д-р Йото Трифонов Йотов, дм 

УНС по Кардиология и ревматология, Катедра по Вътрешни болести,  

Факултет Медицина, Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”, Варна 

 

Член на Научно жури, определено със заповед № Р-109-184/26.05.2016 г. и 

допълнена от заповед № Р-109-232/27.06.2016 г. на проф. д-р Красимир Иванов, 

дмн - Ректор на Медицински Университет„Проф. д-р Параскев Стоянов”, Варна. 

Относно: Конкурс за заемане на академичната длъжност ДОЦЕНТ в област на висшето 

образование Здравеопазване и спорт, по професионално направление Медицина и 

научна специалност „Детска кардиология” за нуждите на Катедра „Педиатрия”, 

Факултет „Медицина” при МУ-Варна и Първа детска клиника към УМБАЛ „Св. 

Марина”-Варна 

Кратки сведения за конкурса 

Със заповед № Р-109-184/26.05.2016 г. на Ректор на МУ-Варна съм определен да 

изготвя становище. Конкурсът е обявен в Държавен вестник бр. 18/08.03.2016 г. д-р 

Петър Атанасов Шивачев е единствен кандидат. Процедурата за обявяване на конкурса 

е съобразена с изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Републока 

България/21.05.2010 г. и с Правилника за развитие на академичния състав в МУ-Варна 

/30.06.2016 г. 

Кратки данни за кандидата 

Д-р Петър Атанасов Шивачев е роден на 06.04.1957 г. в гр. Варна. Средно 

образование завършва през 1975 г. във II МГ, Варна, а висше по медицина – през 1983 

г. във ВМИ, Варна. Започва работа като учатъков педиатър през 1983 г. в Първа градска 

поликлиника – Добрич, а от 1986 г. е ординатор в Детско отделение на Градска болница 

– Варна. От 1987 г. е лекар в I Детска клиника на МБАЛ „Св. Марина”. Д-р Шивачев 

владее английски, немски и руски езици.  

Придобити специалности и следдипломна квалификация 

Д-р Петър Шивачев има придобита специалност Детски болести – 1989 г. и 

Детска ревмокардиология – 1993 г.  

Специализации: 

ВСД Неинвазивна функционална кардиологична диагностика в детската възраст – 2007 

ВСД Фетална ехокардиография – 2007  
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Професионална квалификация по Ехокардиография в детската възраст – 

фундаментално ниво, Трансторакална ехокардиография /1Р-ЕхоКГ, 2Р-ЕхоКГ, пулсов, 

континуален и цветен Доплер/ - 2009 

Курс по Ехокардиография – 1992 

Курс по пренатална ехокардиография – 2009 

Сертификат за Ехокардиография на експертно ниво – 2009  

Курс по напреднала подръжка на живота в педиатрията – 2013 

Курс по гръдна радиология – 1994 

Квалификационен курс по педагогически основи на академичното преподаване – 2013 

Курс педагогическа квалификация на обучители от лечебни заведения – 2014 

Семинар Ехокардиография при спешни състояния – 2002 

Проекти: 

„Повишаване на научния потенциял и възможностите за кариерно развитие в областта 

на медицината, здравеопазването и биотехнологиите”, №ВG051PO001-3.3.06-0028 по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 2013-2014 

Участвал е и в 3 клинични изпитвания на медикаменти в детската кардиология: 

CL2-16257-090; AR14.001; CL3-20098-076 

 

Професионален опит 

Д-р Петър Шивачев от първия си работен ден е отдаден на педиатрията като 

професионална насоченост и вече има над 22 год. и 5 мес, посветени на лечението на 

детските болести. В началото това е като участъков педиатър, а след това и като 

ординатор в детско отделение и I Детска клиника на МБАЛ „Св. Марина”. От 2006 г. 

той работи като педиатър-кардиолог в МБАЛ „Св. Марина”-Варна. Д-р Шивачев се 

стреми да спомогне за въвеждането на работното си място на нови диагностични и 

терапевтични методи в детската кардиология и ревматология. През 2015 г. за 5 месеца е 

изпълнявал длъжността Началник на ДОИЛНН към I Детска клиника на МБАЛ „Св. 

Марина”-Варна. Заради богатия си професионален опит и възможности той е назначен 

от Министъра на Задравеопазването в РБългария за консултант по педиатрия за Северо 

Източна България. По показател професионална квалификация изпълнява изискванията 

за хабилитация. 

Научноизследователска дейност 

Д-р Петър Шивачев е придобил Образователна и научна степен ДОКТОР през 

2014 г. след успешно защитена дисертация на тема: “Критични вродени сърдечни 

малформации в района на Североизточна България – анализ на резултатите”.  

 В настоящия конкурс се представя със следните научни публикации (общо 156 

бр.): 

-  с монографичен труд с общ обем 202 стр. на тема: „Тумори на сърцето в детската 

възраст” – 2016 г. 

- Публикации: 

o В чуждестранни списания:  в пълен текст – 5, от които 2 в журнали с ИФ; 

резюмета в чужди списания  - 1 с ИФ 
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o В български списания: в пълен текст в списания – 38; пълен текст в сборници 

– 2; в резюмета – 30. 

- Участия в международни, национални и регионални научни прояви - 78  

Общ импакт фактор на публикации: 2,831 

Брой цитирания: 8 в българска литература и 3 от чуждестранни автори.  

Посочената дейност по този показател отговаря на изискванията на закона и на 

Правилника на МУ-Варна за придобиване на академична длъжност Доцент. 

Учебно-преподавателска дейност 

През учебната 2014/2015 г. – 70 часа практически упражнения към катедра 

Педиатрия, Факултет Медицина на МУ-Варна като хонорован асистент; 

През учебната 2015/2016 г. – общо 112 часа упражнения, откоито 150 часа 

практически упражнения в катедра Педиатрия, Факултет Медицина и 62 часа 

упражнения в Катедра Физиология и патофизиология, МУ като хонорован асистент. 

По този показател са изпълнени частично изискванията по Правилника за 

академично развитие на МУ-Ватрна, чл. 88, ал. 4. 

От друга страна, д-р Петър Шивачев винаги активно е участвал в обучението на 

специализанти и стажант-лекари. Той е провел по 33 семинара със стажант-лекари за 

учебните 2012/2013 и 2013/2014 г., 34 семинара за 2014/2015 и 28 семинари за 

2015/2016 г. От 2011 до 2016 г. е представил проблеми на общо 12 лекарски колегиуми. 

Той е ръководител и на 1 един специализант по Детска кардиология.  

Научни постижения и приноси 

Основните научни интереси на д-р Петър Шивачев са в областта на детската 

кардиология. Особен акцент в научните му разработки са вродените сърдечни 

малформации (ВСМ) и особено критичните вродени сърдечни малформации (КВСМ) в 

деската възраст, тъй като те са най-често срещаната сърдечна патология в тази възраст 

(75% от нейния предмет). В своите публикации и презентации д-р Шивачев се е 

стремял на обхване цялото това разнообразие на ВСМ, включително и представянето 

на редки сърдечни аномалии и анатомични варианти, както и на новостите в лечението 

им. Особен интерес представляват КВСМ, за които д-р Шивачев има многогодишен 

собствен опит в наблюдение на 272 новородени и кърмачета до 3 месечна възраст от 

общо 2730 деца със сърдечни заболявания, проследени за период от 25 години (1987-

2011). В тях са засегнати всички аспекти на тези заболявания – честота, нозологична 

структура, клинична изява, диагностика, естествена еволюция, варианти на поведение – 

терапевтично, интервенционално и оперативно, следоперативно проследяване и 

резултати.  

 Друг акцент в научната работа на кандидата са туморите на сърцето в детската 

възраст, които, въпреки че са редки и в 90% бенигнени, се срещат реално в 
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педиатричната практика и могат да предизвикат значими диагностични и терапевтични 

проблеми. В монографията си е направен цялостен обзор на съвременното схващане за 

проблема, като са добавени и негов собствен опит и наблюдения. Честотата на 

сърдечните тумори в собствената извадка е 0,6% от всички деца със сърдечна 

патология.  

 Обект на наблюдение са и придобитите сърдечно-съдови заболявания – пороци, 

миокардити и перикардити, инфекциозен ендокардит, кардиомиопатии. Друг важен дял 

от работата на д-р Шивачев са ритъмни и проводни нарушения. Анализирани са 

възрастовото разпределение, електрокардиографските варианти, клиничното протичане 

и лечението при 26 пациента с тахиаритмии. В част от представените публикации са 

застъпени въпросите за увеличаващата се честота на артериална хипертония (АХ) сред 

детското население, наличието на рискови фактори и на необходимостта от ранна 

диагностика и лечение. Разгледани са и важни акценти в диагностика и лечение на 

системните заболявания на съединителната тъкан и васкулитите, сърдечно-съдовите 

усложнения при несърдечни заболявания, тромбофилия и други, както и въпроси по 

обучение по детска кардиология и педиатрия на специализанти и студенти. 

В заключение: 

Д-р Петър Атанасов Шивачев е изграден професионалист в областта на детската 

кардиология и ревматология, с обширни познания и умения особено в областта на 

ехокардиографията, с отлична професионална подготовка и доказани качества. Той има 

известен преподавателски опит, който ще дорзавива в бъдеще. Научната му продукция 

е достатъчна по обем и показва разнообразни интереси, публикациите са в различни 

списания, включително и в такива с ИФ, има цитирания в нашата и чужда литература. 

Той покрива изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република 

България и на Правилника за развитие на академичния състав в МУ-Варна. Това ми 

дава основание да препоръчам на уважаемите членове на научното жури да гласуват 

положително за присъждане на академичната длъжност „Доцент” на д-р Петър 

Атанасов Шивачев, дм. 

 

 

29.07.2016 г.      .......................................................... 

       /доц. д-р Йото Трифонов Йотов, дм/ 

 


