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Рецензията е съобразена сък закона за академичното развитие в България, 

както и правилника за приложението му на МУ- Варна актуален към 

30.06.2016г: 

До обявеният конкурс е допуснат един кандидат -Доц., д-р Светослав Живков 

Георгиев, дм.  

 

Биографични данни: 

Доц. д-р Светослав Живков Георгиев, дм – роден в гр. Провадия през 1960 г. 

Дипломиран лекар – 1986 г. в Медицински институт – Варна.  

Първо работно място по разпределение – вътрешно отделение на Окръжна 

болница Търговище. От началото на 1987 г. лекар-асистент към Клиника по 

кардиология на Терапевтична болница – Варна. От 01.07.1994 г. до 

15.10.2003 г. – завеждащ отделение по неинвазивна диагностика към 

кардиологичните клиники на Терапевтична, в последствие Многопрофилна 

болница за активно лечение „Св. Марина” Варна. От 15.10.2003 до 07.07.2004 

г. – лекар-доцент към ІІ-ра клиника по кардиология, от 07.07.2004 г. до 

момента – началник на ІІ-ра клиника по кардиология, а от 01.01.2014 г. и на 

Направление кардиология към МБАЛ „Св. Марина” Варна. 

 

I. Научно изследователска дейност. 

Доц. Георгиев представя  в конкурса  80 публикации и 88 участия на 

конгреси и конференции. 

От публикациите 44 са след придобиване на академичната длъжност доцент. 

Първи автор е в 8 публикации, втори автор в 25 и трети - в 9. 



Изданията в които е публикувал са както следва: 

- 14 в чуждестранна периодика (1-14); 

- 24 в български списания(15-38); 

- 5 в сборници (39-43); 

- 1 в учебно помагало (44).  

Общ импакт фактор – 5.999, с две цитирания в чужди база-данни и 20 

цитирания от български автори. 

 

През 2016 г. доц. Георгиев издава  монография на тема „Настоящи проблеми, 

свързани с перкутанните коронарни интервенции” 

Общият анализ на научната продукция показва, че тя е многостранна с 

акцент в инвазивната кардиология където е професионалната реализация на 

доц. Георгиев. Анализират се дисоциацията между клиничните прояви при 

исхемична болест на сърцето и коронарна морфология, информативността  

на компютърната томография. Предмет на разработките са индикациите и 

затрудненията при инвазивната диагностика и терапия. Разгледани са и 

специфични групи пациенти, като диабетици, жени, бременни(15, 16, 22, 23, 

25, 27, 29, 39, 40, 41, 43) . Направление свързано с интервенционалните 

процедури е медикаментозната подготовка на пациентите с антиагреганти, 

статини, бета блокери което също е предмет на група публикации(27, 39, 41-

43).  

Особено голямо впечатление  в анализа на публикациите на доц. Георгиев, 

прави тези, които са свързани  проблема  предсърдно мъждене(1-14, 30, 31, 

33-38).  Голяма част от международните публикации са свързани с тази тема. 

Особено задълбочено е изследвана връзката между предсърдното мъждене и 

оксидативния стрес. Стига се до аргументирания извод, че независимо от 

причините за предсърдното мъждене/които могат да са многообразни/, то 

винаги води до оксидативен стрес, който след възстановяване на ритъма се 

нормализира бавно. Оксидативният стрес може да е предпоставка за 

персистиране и самоподдържане на предсърдното мъждене, което налага 

бързо възстановяване на ритъма. Установени са усилена активност на общото 

възпаление в организма в първите часове след пристъп от предсърдно 

мъждене с повишени нива на  IL-6, IL-8 и TNF-α, антиинфламаторния 

цитокин IL-4 и острофазовите протеини hs-CRP и SAA и бавно 

нормализиране на тези патологични стойности. Изследвани са и промените  

на плазмена антикоагулантната активност при предсърдно мъждене, както и 

прогностичната му роля при аортна стеноза. 

Интересът на доц. Георгиев не е свързан само с интервенционалната 

кардиология . Освен предсърдното мъждене обект на публикации са 



сърдечната недостатъчност, артериалната хипертония, болести на аортата и 

перикарда(17-21,26,44). 

 

Монографичният труд с тазгодишна дата на издаване е опит да представи 

многообразието на проблема интервенционално лечение на исхемична болест 

на сърцето. Обстойно и префесионално през призмата на личния опит са 

разгледани процедурните усложнения, анализ на различните стентове, 

антитромботичната терапия, лечението при предсърдно мъждене и възрастни 

пациенти. Монографичният труд има голямо практическо приложение във 

времето на голямото разпространение на интервенционалната кардиология. 

 

Дисертационният труд на доц. Георгиев е защитен през 1999 г.  на тема 

„Детерминанти на митралния доплеров кръвоток при здрави младежи”. 

 

 

II Учебно-преподавателска дейност: 

Доц. Георгиев има близо 30 години преподавателски стаж. От 02.02.1987 г. 

след конкурс е избран за асистент по кардиология и ревматология към 

Медицински институт Варна. От тогава до момента работи като 

преподавател по кардиология и ревматология към катедрата по Вътрешни 

болести на Медицински университет – Варна. Последователно от 23.03.1992 

г. – като старши асистент, от 19.02.1996 г. като главен асистент, от 15.10.2003 

г. като доцент. От 20.10.2007 г до момента е ръководител на Катедра 

Вътрешни болести към Медицински факултет на Медицински университет 

Варна. За периода ноември 2007 до април 2016 г. съвместява длъжността и 

ръководител на УНС по Кардиология и ревматология към Катедрата по 

Вътрешни болести, ръководейки обучението по визираните дисциплини на 

студенти по медицина, стажант-лекари и специализанти по клиничната 

специалност „кардиология”. 

 

Учебна натовареност е над 100 часа ежегодно от 1987 г. до момента, свързана 

с:лекционен курс по кардиология за студенти по медицина, курс СДО – 

кардиология, упражнения, семинари по кардиология за студенти по медицина 

и фармация. 

Под негово ръководство са защитили 2 докторанти, а други двама са в процес 

на подготовка. 

Доц. Георгиев е ръководител на 12 дипломирани специалисти по 

Кардиология.  

Изготвени рецензии и становища: 

 - по конкурси за "ПРОФЕСОР" - 1 



 - по конкурси за "ДОЦЕНТ" - 6 

 - за придобиване на ОНС "ДОКТОР" -  5 

 

Доц. Георгиев е ръководител на Катедра по Вътрешни болести на 

Медицински факултет към Медицински университет - Варна от 2007 г. до 

момента. 

 

III.Диагностично-лечебна дейност: 

 

Доц. Георгиев е признат и уважаван специалист от национален мащаб, както 

в областта на класическата, така и в интервенционалната кардиология.  

Той е придобил следните специалности:  Вътрешни болести - 1991 г., 

Кардиология - 1995 г., професионална квалификация "Инвазивна 

кардиология" - 2003 г. 

Член на Дружеството на кардиолозите в България (член на управителен съвет 

2012-14), на Българско дружество по интервенционална кардиология (член на 

управителен съвет 2002-2005), на БЛС, на Асоциация "Сърце-Бял дроб"- 

Варна, на Европейско дружество по кардиология. 

 

Член на държавна изпитна комисия за придобиване на специалност 

"КАРДИОЛОГИЯ" в системата на здравеопазването от 2007 г. 

Член на изпитна комисия за сертифициране в професионална квалификация 

"Инвазивна кардиология" от 2008 г. 

 

IV. Обобщена оценка според задължителните изисквания на МУ Варна 

за заемане на академичната длъжност „ професор”/чл.100 от правилника 

на университета/: 

Доц. Георгиев отговаря на всички задължителни изисквания на МУ Варна за 

заемане на академичната длъжност „ професор” а именно 

- Има защитена докторска дисертация 

- Да е доцент над 7 години - от 2003г. 

- Учебна натовареност над 100 часа през последните 4 години. 

- Представил е монографичен труд. 

- Има над 25 публикации след доцент- 44. 

- Научен ръководител на достатъчен брой докторанти -4, от които 2 

защитили 

- Призната специалност в съответната област- кардиология , вътрешни 

болести. 

 

 




