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СТАНОВИЩЕ 

от 

Проф. д-р Йото Трифонов Йотов, дм 

УС по Кардиология, Първа Катедра по Вътрешни болести,  

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

 

Член на Научно жури, определено със заповед  № Р-109-166/03.06.2020 г. на проф. д-

р Валентин Игнатов, дм - 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 „Ревматология” за нуждите на Първа Катедра по Вътрешни болести, 

Факултет „Медицина” при МУ-Варна и Клиника по Ревматология към УМБАЛ „Св. 

Марина”-Варна 

Кратки сведения за конкурса 

Със заповед № Р-109-166/03.06.2020 г. на Ректор на МУ-Варна съм определен да 

изготвя становище. Конкурсът е обявен в Държавен вестник бр. 8/28.01.2020 г. Д-р Таня 

Кирилова Шивачева е единствен кандидат. Процедурата за обявяване на конкурса е 

съобразена с изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република 

България/05.05.2018 г. и с Правилника за развитие на академичния състав в МУ-Варна 

/29.10.2018 г. 

Кратки данни за кандидата 

Д-р Таня Кирилова Шивачева завършва висше образование по медицина през 

1982 г. във ВМИ,  Варна. Започва работа като лекар в ДНЗСВ във Варна през 1982 г., а 

от 1987г. последователно работи като лекар-ординатор в Отделение по Ревмо-

кардиология на ВМИ, Варна, а от 1989 г. е асистент, старши асистент, главен асистент и 

лекар-асиситент във ВМИ, последствие МУ и в МБАЛ „Св. Марина“. Д-р Шивачева 

владее английски и немски езици.  

Придобити специалности и следдипломна квалификация 

Д-р Шивачева има придобита специалности по Вътрешни болести  – 1989 г. и 

Ревматология  – 1997 г.  

Специализации: 

Квалификация по ехографска диагностика на опорно-двигателния апарат 

Квалификации по педагогическо обучение, различни методи на обучение, методика на 

научно-изследователската работа и формиране на научно-изследователски екипи и др. 
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Проекти: 

Участвала е в клинични изпитвания на медикаменти в ревматологията. 

 

Професионален опит 

Д-р Таня Шиваечева е отдадена от дълго време на вътрешните болести и в 

частност на Ревматологията и вече има над 37 год., посветени на лечението на 

ревматологично и сърдечно болните пациенти.  

По показател професионална квалификация тя изпълнява изискванията за 

хабилитация. 

Научноизследователска дейност 

Д-р Таня Шивачева е придобила Образователна и научна степен ДОКТОР по 

вътрешни болести през 2019 г. след успешно защитена дисертация на тема: “Изследване 

на клиничната активност на ревматоидния артрит при болни, провеждащи лечение с 

биологични средства”.  

 В настоящия конкурс кандидатът се представя със следната научна продукция 

(общо 62 бр.): 

- Монографичен труд на с общ обем 188 стр. на тема: „Болният от ревматоиден артрит 

– настояще и бъдеще” – 2020 г., общо 100 т. 

- Публикации:  

А. За покриване на минималните държавни изисквания по ЗРАСРБ от 2018 г. и ПРАС 

на МУ-Варна/ 2018 г.: общо 212 т. 

o В научни издания, реферирани или индексирани от световноизвестни база 

данни WOS или Scopus:  в пълен текст – 7 бр.  

o В нереферирани списания с научно рецензиране или публикувани в 

редактирани колективни томове - 0. 

o Глава от колективна монография – 0 бр. 

Б. Статии в нереферирани списания с научно рецензиране извън изискваните 

минимални държавни изисквания – 7 бр. 

- Участия в международни, национални и регионални научни прояви – 47.  

Брой цитирания: 5 в реферирани или индексирани от световноизвестни база данни 

статии, общо 75 т.  

Д-р Шивачева е самостоятелен автор в 3 публикации, първи автор в 16, втори автор 

в 12 и трети и последващ в 31 от научните трудове. 

Посочената дейност по този показател покрива минималните държавни изисквания 

на ЗРАСРБ и на Правилника на МУ-Варна за придобиване на академична длъжност 

Доцент. 



3 
 

Научни постижения и приноси 

Основните научни интереси на д-р Таня Шивачева са в областта на възпалителните 

ставни заболявания и в частност ревматоидния артрит.  

Разработва лечебен алгоритъм за оценка на активността на болните с РА на базата на 

международни стандарти и на собствения опит при терапия с биологични медикаменти, 

както и установяване на маркери за благоприятна или по-лоша прогноза. Има интерес 

към диагностиката на РА, както лабораторна, така и образна. Много от разработките са 

посветени на различни аспекти от лечението на РА – от приложение на НСПВС до най-

съвременната терапия. 

Друг основен акцент в работата на д-р Шивачева е диагностиката на реактивните 

артрити. В сътрудничество с катедра по микробиология е изследвала клиничния профил 

на редица бактериално предизвикани артрити, най-вече от йерсиния и хламидия.  

Кандидатът има поглед и върху лечението на дегенеративните ставни заболявания – 

с Нимесулид, Мелоксикам, DONA и др.   

Естествен е интересът й за установяване на сърдечно-съдовите усложнения при 

ревматични заболявания – сърдечна функция при лупус еритематодес и системна 

склероза, засягане на коронарни съдове при ревматични страдания, проводни нарушения 

при РА и др.  

Като интернист има разработки за ролята на аферезата и плазмаферезата. 

Д-р Шивачева е рецензент за международното списание International Journal of 

Rheumatology, с IF 2,025. 

Учебно-преподавателска дейност 

Д-р Таня Шивачева е избрана за редовен асистент към Катедра Вътрешни болести 

през 1989 г., от 03.12.2019 г. е ръководител на УС по Ревматология на Първа Катедра по 

ВБ, а през 2019 г. е била свободен докторант към Катедрата по пропедевтика на 

вътрешните болести на МУ-Варна. 

Справка за учебната натовареност през последните 5 години показва учебна заетост 

с практически упражнения от 240 до 258 часа с обучение на българоезични студенти по 

медицина. Тя участва в теоретичното обучение на 32 специализанти по специалност 

Ревматология и в практическото обучение на 19 специализанти. За периода от 1998 г. до 

сега са придобили специалност 21 специализанти. 

По този показател тя надхвърля изисквания минимум според ППЗРАСРБ и на 

Правилника за академично развитие на МУ-Варна.  

В заключение: 

Д-р Таня Кирилова Шивачева е изграден професионалист в областта на 

вътрешните болести и ревматологията, със задълбочени познания и умения особено в 
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областта на възпалителните ставни заболявания, с отлична професионална подготовка и 

доказани качества. Тя има натрупан пребогат преподавателски опит и е обичана и 

уважавана от студентите и колегите си. Научната й продукция е достатъчна по обем, 

покрива повече от минималните държавни изискания и показва разнообразни интереси, 

публикациите са в различни по характер списания. Тя отговаря на 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 Таня Кирилова Шивачева, дм. 

 

 

11.08.2020 г.      .......................................................... 

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

 

  


