
С Т А Н О В И Щ Е 

ОТ ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ДИМИТРОВ ИВАНОВ , д .м.н. 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ"- ВАРНА 
УМБАЛ „СВ. МАРИНА" ЕАД - ВАРНА 

Относно: Конкурс за заемане на академичната длъжност професор, в област на висше 
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1 Медицина, по 
научната специалност „Сърдечно-съдова хирургия", за нуждите за Катедра по Хирургични 
заболявания към Факултета по Медицина при МУ - Варна, Клиника по Съдова хирургия в 
УМБАЛ „Света Марина" ЕАД 

Сведения за процедурата: 

По решение на Факултетния съвет на МУ - Варна, отразено в Протокол № 3/22.05.2015 
г. и със Заповед на Ректора № Р-109-159/27.05.2015 г. съм определен за член на научното жури. 
Съгласно протокола от първото заседание на научното жури е решено да изготвя становище 
по конкурса за „професор" в област на висше образование - 7. Здравеопазване и спорт, 
професионално направление 7.1 Медицина, по научната специалност „Сърдечно-Съдова 
хирургия", за нуждите за Катедра по Хирургични заболявания към Факултета по Медицина 
при МУ - Варна, Клиника по Съдова хирургия в УМБАЛ „Света Марина" ЕАД. 

Конкурсът е обявен в ДВ бр.23/27.03.15 г. Той е съобразен със Закона за развитие на 
академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) и Правилника за приложението му 
(ППЗРАСРБ) в МУ - Варна. На основание на по-горе посочените законови документи са 
спазени всички процедурни изисквания по обявяване на конкурса, срока за подаване на 
документи и по избора на Научно жури. 

Единствен кандидат в конкурса е доц. Веселин Петров Петров, дм. 

Биографични данни за кандидата: 

Доцент Веселин Петров Петров, ДМ е роден на 10.06.1956г. в гр. Плевен. Завършва 
английска езикова гимназия в гр. Русе през 1975г. и медицина в МФ - Плевен през 1983г. 

От 1983 до 1986 г. работи в отделение по обща хирургия към Окръжна болница - Русе. 
След спечелен конкурс през 1986г. започва работа като ангиолог и съдов хирург към 

националната кардиологична болница - София. През 2012 г. започва работа като съдов хирург 
към МУ Варна, база МБАЛ „Света Марина", клиника по съдова хирургия като началник 
клиника, където работи и до момента. 

Научна дейност 

Хабилитационен труд - монография, озаглавена „Абдоминални аортни аневризми, 
хирургично лечение" - изд. Стено, Варна 2015г. Статии в научни списания, невключени в 
хабилитацията за доцент - 37 броя;Участия в национални научни прояви и форуми, 
невключени в хабилитацията за доцент - 15бр.; Научни публикации и участия, свързани с 
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дисертационния труд, невключени в хабилитацията за доцент - 9 бр.; Монографии и учебни 
помагала, невключени в хабилитацията за доцент - 2. В 16 от публикациите доц. Петров е 
първи автор, в 14 - втори, а при 11 - трети и друг. 

Научните трудове на доц Петров са представени в пет групи: 

Група А - реално отпечатани в научни списания от А1 до A3 7 (под печат -3); 
Група В - участия в национални и международни научни прояви и форуми - В1-В15; 
Група С - научни публикации, участия, свързани с дисертационния труд С1-С9 ; 
Група D - участия в клинични проучвания и участия в научно-приложни програми -

D0-D6; 
Група F - написване на учебни помагала и монографии - F1-F2. 

Приноси на научните трудове 

I. Ехографска диагностика на съдовите заболявания -комплексно презентиране на 
артериална и венозна съдова патология на всички органи и системи 

Авторът е един от пионерите на еходоплеровата диагностика при съдовете заболявания 
в България. Участвал е като съавтор в много сборници и учебни помагала, издадени в страната 
и посветени на тази тема. 

Новоиздаденият сборник по Съдова ехография под редакцията на автора е компилация 
от доплер сонографски атлас и разработки на метода, прилагани за диагностика на основните 
органи и системи в човешкото тяло. 

Авторът е въвел за първи път у нас доплеровата транскраниална сонография. 

II.Оперативно лечение на артериална патология - прилагане на нови техники и 
прийоми в съдовата хирургия - аневризмална болест, каротидни стенози и ХАНК 

Оперативната активност на доц. Петров обхваща всички големи съвременни съдови 
операции, извършвани върху каротидните артерии, коремната аорта и висцералните артерии, 
инфраингвинални и дистални байпаси. 

Авторът е приложил в работата си методът на Miller cuff за извършване на дистални 
анастомози при феморо - поплитеални байпаси като пионер в България, като и до сега той го 
прилага с много добри резултати. 

Ш.Оперативно лечение на венозна патология - използване и въвеждане на 
съвременни оперативни техники. 

В областта на венозната хирургия доц. Петров има публикации по отношение на 
оперативното лечение дълбоки венозни тромбози. Особенно ценни са интервенциите върху 
долна празна вена при пациенти с туморни заболявания на същата. Едно от нововъведенията 
в тази област е използване на Ангиоджет системата при остри венозни тромбози на дълбоките 
илиачни вени, при което в съвместен екип с рентгенолози са постигнати много добри резултати 
за първи път в България. 

IV. Представяне на редки и казуистични случаи в съдовата хирургия - модерен метод 
на диагностика и лечение 

Много ценни за практиката са няклокото случаи на истински каротидни аневризми, 
които са ценен принос за съдовата хирургия в България. 

V. Усложнения след съдово-хирургична интервенция - нов подход и алгоритъм на 
поведение. 

Съдово - хирургичното лечение най-често води до многообразни усложнения на 
органи и системи - хематоми, ретромбози, инфекции, лъжливи аневризми, лимфни кисти, 



венозни тромбози. Особено ценни са публикациите на автора по отношение на повишеният 
процент преживяемост и понижен периоперативен морбидитет при лечението на руптурирали 
AAA и каротидните стенози. 

VI. Съвременна антикоагулация. Авторът има редица разработки в областта на 
хемостазеологията и реологията при съдово болни. 

VII. Комплексно лечение при пациенти с комбинирана сърдечно-съдова патология 
- едноетапно лечение и активна колаборация с други хирургични екипи. 

Авторът е извършвал оперативни интервенции в много лечебни заведения в страната и 
е оперирал в екип с почти всички водещи хирурзи по специалността в страната. 

Особено висока стойност имат публикациите свързани с оперативни интервенции в 
комбиниран екип - при отстраняване на туморни формации в близост до жизнено важни съдове 
(абдоминална и торакална аорта, вена кава инфериор и супериор). 

Заедно с ортопедичен екип авторът е участвал в много реплантации на горен крайник, 
съвместно с неврохирурзи и лицево-челюстни хирурзи при тумори на шията. Авторът също 
има няколко ценни научни публикации по отношение на огнестрелните поражения върху 
артерии и вени. 

VIII.CbBpeMeHHa диагностика, лечение и корекция на усложненията на съдовият 
достъп - изготвяне и прилагане на модерен алгоритъм на поведение. 

Изработен е алгоритъм за избор на съдов достъп при пациенти с крайни стадии на 
хронична бъбречна недостатъчност. Извършването на всички видове съвременен достъп -
фистули, протезиране, канюлиране и поведение при усложненията показват владеене на 
материята и правилен подход в тази област на съдовата хирургия. 

Учебно-преподавателска дейност на доцент Веселин Петров 

В националната кардиологична болница кандидатът е заемал последователно 
длъжностите асистент, старши и главен асистент, а през 2007 г. и доцент по съдова хирургия. 

В МУ - Варна доцент Петров е избран за ръководител на учебно-научен сектор по 
сърдечно-съдова хирургия. 

В системата на Следдипломно обучение доцент Петров е имал аудиторна и 
извънаудиторна заетост както следва: 

• Аудиторна заетост - лекции с курсове, участия в семинарни упражнения на 
студенти, участия с лекции пред специализанти. 

• Извънаудиторната заетост включва ръководство на специализанти по съдова 
хирургия и участия като член в изпитни комисии по специалността съдова хирургия. 

Под ръководството на доцент Петров за периода 2012-2014 година трима 
докторанти успешно са защитили и продибили образователната и научна степен доктор. Това 
са: 

• доц. Д-р Щерю Щерев, дм, научна специалност обща хирургия; 
• д-р Дилян Петров, дм научна специалност обща хирургия и 
• д-р Ангел Борисов Ангелов, дм, научна специалност сърдечно съдова хирургия. 
Тримата докторанти работят по съответните научни специалности към факултет 

Медицина към МУ - Варна. 

Доцент Петров владее перфектно английски език, ползва писмено и говоримо немски, 
френски и руски език. 



Практическа дейност 

От завършването на медицинското си образование през 1983г. Доцент Петров работи 
като лекар хирург. Авторът владее всички основни видове съдовохирургични интервенции. 

Членство в български и европейски дружества 

Авторът е член на управителния съвет на Българското национално дружество по 
ендоваскуларна и съдова хирургия и ангиология, като е един от учредителите на дружеството. 
Представител е за България на Европейското дружество по съдова хирургия, член е на 
управителния съвет на Българското дружество по хирургия. 

По провеждането на процедурата за заемане на академичната длъжност професор 
до момента не се установяват нарушения. 

Заключение: 

На основание критериите, посочени в приложение 1 от ППЗРАСРБ в МУ - Варна 
предлагам на почитаемите членове на Научното жури да гласуват положително и да 
предложат на Ректора на МУ - Варна, доц. Веселин Петров Петров, ДМ да заеме 
академичната длъжност "професор" по научната специалност сърдечно-съдова хирургия 
за нуждите на Катедратта по хирургични болести към Факултета по медицина при МУ -
Варна. 
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