
СТАНОВИЩЕ 

От Доц. д-р Анна Иванова Кънева-Ненчева дм,    

МБАЛ Национална кардиологична болница ЕАД, член на научно жури, 
назначено със заповед № Р-109-184/26.05.2016 на Проф. д-р Красимир Иванов, 
дмн, ректор на Медицински университет Варна в конкурс за заемане на 
академична длъжност „доцент“ по научна специалност „Детска кардиология“ за 
нуждите на  Катедра „Педиатрия“, факултет „Медицина“ при МУ-Варна и Първа 
детска клиника към МБАЛ „Св.Марина“ ЕАД-Варна, обявен в ДВ 
бр.18/08.03.2016. 

 Настоящето становище е изготвено в съответствие със Закона за 
развитие на академичния състав на Република България (ЗРАСРБ), правилник 
за приложение на Закона за развитие на академичния състав (ППЗРАС) и 
Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и звания и 
заемане на академични длъжности в МУ Варна. 

Конкурсът и процедурата за провеждането му са съобразени със 
ЗРАСРБ, ППЗРАС и Правилник за условията и реда за придобиване на научни 
степени и звания и заемане на академични длъжности в МУ Варна. Нямам 
конфликт на интереси, който да е предизвикан от участието ми в настоящото 
научно жури. 

В конкурса са подадени редовни документи на единствен кандидат д-р 
Петър Атанасов Шивачев, дм. 

Професионално развитие. Д-р Петър Шивачев е роден на 06.04.1957 
год. в г.Варна. Завършва ІІ МГ „Д-р Петър Берон“ г. Варна през 1975 год. и 
медицина през 1983 год. в МУ „Параскев Стоянов“ г. Варна. В периода 1983 и 
1986  г. работи като ординатор в Първа детска поликлиника г. Добрич; 1986-
1987г. като ординатор в детско отделение на градска болница г.Варна, а от 
1987 г. в Детска клиника на МБАЛ „Света Марина“ г.Варна. От 2014 г. д-р 
Шивачев е хоноруван асистент в катедрата по Педиатрия на МУ Варна.  

 Д-р Шивачев има две признати специалности  детски болести (диплома 
№ 34597/1989) и детска ревмокардиология  (диплома 40834/1993).  
  
 През 2014 год. д-р Шивачев успешно защитава дисертационен труд за 
присъждане на научна и образователна степен „доктор“ на тема „ Критични 
вродени сърдечни малформации в района на североизточна България- анализ 
на резултатите“. 
 Д-р Шивачев е консултант по детска кардиология за североизточна Бъл-
гария. Той има сертификати за професионална квалификация по неинвазивна 
кардиология, ехокардиография в детската възраст – фундаментално и експер-
тно ниво и фетална ехокардиография.  

 
Д-р Шивачев владее  английски, немски и руски език. 
 
 Учебно-преподавателска дейност. Д-р Шивачев участва активно в 

учебно-преподавателската дейност на стажант лекари и специализанти по 
педиатрия и детска кардиология от 2012 година, като годишно подготвя и 



изнася 28 до 33 семинара (общо 128 семинара) и 12 колегиума. От 2014 год. 
той е хоноруван преподавател към катедрите по физиология и патофизиология 
и педиатрия за студенти медици ІІ и V курс, и педиатрия за специалност 
Инспектор по обществено здраве.  Учебната натовареност със студенти за 
последните 3 семестъра е  282 часа. Д-р Шивачев е ръководител на 
специализант по детска кардиология. 

Научно-изследователска дейност. В конкурса д-р Шивачев представя 
списък от 88 публикации, включващи автореферат, монография „Тумори на 
сърцето  в детската възраст“,  40 публикации в български списания, 5 в 
чуждестранни списания; 20 публикувани резюмета в български и 11 в 
международни списания.  В 3 от публикациите д-р Шивачев е самостоятелен 
автор, в 38- първи автор, в 15 втори и в останалите 21 – трети и следващ 
автор. Дванадесет от публикациите (8 оригинални статии и 4 резюмета в 
списание без ИФ) са след защитата на дисертационния труд. В представената 
справка общият импакт фактор е 2,831. Общият броя на цитиранията е 11, 3 в 
чуждестранни и 8 български списания и учебници. 

 Научни интереси на д-р Шивачев са свързани главно със сърдечно-
съдовите заболявания в детската възраст, както и със засягането на сърдечно-
съдовата система при несърдечни заболявания.  

 Основно място в научните трудове на д-р Шивачев заемат вродените 
сърдечни малформации (ВСМ), които са разгледани в разнообразните им 
аспекти. Клиничната изява на ВСМ в периода на новороденото с акцент върху 
критичните кардиолатии са основа на дисертационният труд на д-р Шивачев. 
На базата на 25-годишен опит и анализ на изключително хетерогенната, 
недостатъчно добре дефинирана и трудна за анализ група д-р Шивачев дава 
реална представа за обгрижването на децата с критични ВСМ в североизточна 
България. Чрез изработени алгоритми са потърсени начини за справяне с 
проблемите на децата с критични ВСМ и подобряване на прогнозата на тези 
болни.   

 На основата на собствени наблюдения и широк литературен обзор е 
създаден хабилитационният труд на д-р Шивачев „Тумори на сърцето в 
детската възраст“, където подробно и задълбочено са отразени съвременните 
познания в клиничната изява, диагностициране, протичане, лечение и прогноза 
на сърдечните тумори при деца. Монографията, богато онагледена с 
ехокардиограми, магнитно-резонансни образи, патоморфологични и 
хистологични препарати, има определен теоретичен и практичен принос и 
запълва една празнина в медицинската литература у нас. Тя ще е полезна на 
детските кардиолози, кардиохирурзи, морфолози, педиатри и кардиолози и 
всички медицински специалисти. 

  В редица публикации Д-р Шивачев представя казуистики с обзор на 
литературата на редки ВСМ, вродени кардиопатии в рамките на аномалии в 
позицията на вътрешните органи (хетеротаксични синдроми), в рамките на 
полималформативен или генетичен синдром и хромозомна аномалия. От 
особен интерес са публикациите за аорто-левокамерен тунел, митрална клапа 
с двоен отвор, аномално изхождане на лява коронарна артерия от белодробна 
артерия, венозни съдови аномалии. 



Д-р Шивачев разглежда артериалната хипертония в детска възраст, 
проблем с нарастваща значимост в аспектите на диагноза, лечение, засягане 
на таргетни органи. Разгледани са и нарушения в ритъма и проводимостта  при 
деца без подлежащо сърдечно заболяване, както и при оперирани с комплекс 
на Фало.  

Д-р Шивачев представя и обобщава аспекти от диагнозата, лечението и 
прогнозата на деца с миокардит, перикардит и инфекциозен ендокардит, 
болест на Кавазаки. 

Обект на проучване са и засягане на сърдечно-съдовата система при 
системни заболявания на съединителната тъкан, хематологични и ендокринни 
заболявания.  

Научна активност. Д-р Шивачев участва в 77 научни форуми (конгреси, 
конференции, симпозиуми) у нас и в чужбина и е първи автор в 40 от тях.  

В представената справка от МУ Варна публикациите на д-р Шивачев са 
цитирани в 8 български и 3 международни публикации.  

 Д-р Шивачев е член е на Българския лекарски съюз, Съюза на учените в 

България, Българска педиатрична асоциация, Дружество на кардиолозите в България, 
Българска асоциация по ултразвук в медицината.  

 В заключение Д-р Шивачев е един от водещите специалисти детски 
кардиолози и ехокардиографисти в Североизточна България. Той има широки 
научни интереси, преподавателски и организационен опит. Всичко това ми 
дава основание да дам положителна оценка за заемането на академичната 
длъжност „доцент”. 

София, 05.07.2016     Доц. Анна Кънева-Ненчева дм 
   

 

 


