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І. Биографични данни и кариерен профил на кандидата.  

 

Д-р  Лидия Гърчева е родена през 1960г в гр. Враца. Завършва висше образование 

медицина в МА -  София през 1985г. През 1992 г придобива специалност 

„Трансфузионна хематология“ . Д-р  Л. Гърчева започва професионалния си  път  като  

ординатор в окръжен център  по  ТХ гр. Разград, по-късно работи в спешна лаборатория 

по  ТХ в УБ „ Царица Йоанна“. В следващите години  професионалните й интереси  са 

фокусирани  върху криобиологията, обработката, замразяването, флоуцитометричното  



изследване и  позитивната CD34+  селекция на присадката при  трансплантация на 

хемопоетични стволови клетки.  Провежда няколко ключови специализации в тази 

област в реномирани  европейски унивeрситетски  болници – УБ „ St Antoine” в Париж,   

УБ „Pitie Salpetriere”, Париж, двукратно  в МУ -Хановер, Германия, както  и в института 

„Sacro cuore” в Рим. Този  впечатляващ професионален стаж превръща Д-р  Л. Гърчева в 

един от  малкото  високо-квалифицирани  специалисти   с експертиза в обработката и  

криоконсервирането на хемопоетичните стволови клетки. Закономерно  

дисертационният  труд  за ОНС „ Доктор“ на д-р Л. Гърчева е на тема „ Възстановяване 

на имунната система след автоложна трансплантация на хемопоетични  стволови клетки“ 

, успешно  защитен пред НЖ през 2020г.  Последователно  заема поста „Завеждащ 

криобиологична лаборатория“ към отделение по  трансплантация на костен мозък ( 1997-

2000г) и  завеждащ клинико-диагностичен блок  към СБАЛДОХЗ ( 2000-2004г).   От 2005 

г и  досега работи  в СБАЛХЗ , лаборатория по  хематопатология и  имунология“. Владее 

френски, английски  и  руски  езици.  

ІІ. Общо описание на представените материали по конкурса.  

Материалите по конкурса са подготвени съобразно изискванията на Закона за 

развитие на академичния състав в Р България и  Правилника за неговото приложение в 

СБАЛХЗ. Техният списъчен брой е 17, сред които  дипломите за образователна и научна 

степен “доктор“, за висше образование и за придобита специалност ; удостоверение за 

стаж по  специалността, списъци и  доказателствен материал за изпълнението на 

наукометричните критерии, авторска справка на научните приноси на трудовете, 

удостоверения за преподавателска дейност и учебна натовареност, както и копие на 

публикуваната обява на конкурса в Държавен вестник бр 59 от 26.07.2022. Прегледът на 

предоставената ми документация ми дава право да приема, че процедурата по разкриване 

и обявяване на конкурса е спазена. 

ІII. Оценка на научните трудове на кандидата за цялостното академично 

развитие. Кандидатът  представя  внушителен и респектиращ за процедурата  брой  от 

116 научни  труда, от които 38 реални пълно текстови публикации и 78 участия в 

международни и национални научни форуми с отпечатани резюмета ( табл 1).  

 

 

 

Табл. 1 Вид и  брой публикации, представени от  кандидата 



ВИД ПУБЛИКАЦИИ 
БРОЙ 

ПУБЛИКАЦИИ 

ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД 1 

1. Реални публикации - от тях: 38 
Свързани с дисертационния труд  5 

В чуждестранни научни списания с IF 12/38 

В български научни списания 21/38 

Монографии или публикации, приравнени към 

монографичен труд 

10 

Учебници, учебни помагала, сборници - 

Първи и втори автор  11 (20%) 

2. Отпечатани резюмета от научни конгреси, 

конференции и симпозиуми, от тях:  
78 

В чуждестранни научни списания с IF (с резюмета) 39 (50%) 

В национални научни списания (с резюмета) 39 (50%) 

Първи и втори автор  23 23%) 

ВСИЧКО: 116 
Цитирания в българската периодика 18 

Цитирания в международния обмен (база данни 

Scopus, Web Knowlegde, Web of Science) 

98 

Hirsh - индекс  - 

IF на списаният с пуликации на кандидата  101. 988  

SJR 45.046 

Участие в научни проекти  3 

 

Близо половината (44%) от научните разработки са отпечатани в чуждестнната 

периодика. Във всяка 5 публикация или отпечатано резюме д-р Д-р  Гърчева  е водещ 

автор.   Въпреки, че не подлежат на рецензиране, не може да не се отбележи значимото 

присъствие на кандидата на различни научни национални и особено международни 

форуми с отпечатани резюмета в авторитетни и с IF  хематологични списания. Подобна 

научна активност е впечатляваща.  Видно е как стойностни съобщения са прераснали 

впоследствие в оригинални статии. 

Прави впечатление  методологична основа на научните работи. Те са разработени 

с най-съвременната техника в лабораторни звена с национална значимост: 

фенотипизиране, класическа цитогенетика, молекулярно-генетичен анализ, капилярна 

електрофореза, турбодиметричен анализ за количествено определяне на тежки/леки 

вериги, свободни леки вериги и съотношенията между тях, диференциална сканираща 

калориметрия (ДСК), атомно-силова микроскопия и информативни клинико-

биохимични и имунологични тестове. Тази използвани методи определено отличават 

научната продукция на д-р Гърчева , а получените чрез тях резултати  са без аналог в 

националната литература и изразите „за първи път“ в самооценката не предизвикват 

съмнение.  



Научните трудове на на Д-р  Гърчева  са съсредоточени основно в 2 научни  

направления, като техният брой и научна стойност недвусмислено показват, както 

нейното непосредствено участие, така и „научната ниша“ на кандидата и областите, 

където тя е признат авторитет. Приемам напълно авторската справка за приносите от 

научните трудове.  

І. Системни проучвания, свързани с автоложна трансплантация на стволови 

клетки при пациенти с онкохематологични заболявания.  

Изследванията в това направление, което обхваща различни етапи от 

трансплантационните програми са осъществявани в Клиника по детска 

онкохематология, (ДОХК), Специализирана болница за активно лечение на 

хематологични заболявания -СБАЛХЗ и Национален център за заразни и паразитни 

болести (НЦЗПБ).  

1. При старта на трансплантационната програма в страната са изработени протоколи 

за всеки отделен предтрансплантационен етап на подготовка, съхранение и 

контрол на клетъчните трансплантати, сепарационните техники  с приложение 

моноклонални антитела. Тези протоколи са в основата на стандартните 

оперативни протоколи (СОП), възприети са от трансплантационните  центрове в 

страната и позволяват стандартизирана обработката и максимална ефективност от 

приложението на трансплантационните концентрати.  

2. За първи път в страната са събрани и подготвени за трансплантация стволови 

клетки от кръв на пъпна връв, което е в основата на методологията на 

новосъздадените банки за съхранение на стволови клетки в България.  

3. Значителен брой проучвания, които продължават тематиката на дисертационния 

труд, са насочени и доказват пряка зависимост между терапевтичния отговор , 

усложненията след АТСК и преживяемостта на пациентите в зависимост  от 

навременното и балансирано възстановяване на имунната система. Разработките 

имат практическо значение за прогнозиране на възможните усложнения, 

създаване на допълнителни  предиктивни и прогностични показатели и 

моделиране на нови терапевтични стратегии.  

4. Проучени е динамиката на имунологична реконструкция след АТСК и са 

идентифицирани важни корелации  на пост-трансплантационния клетъчен и 

хуморален имунитет с клиничното протичане, риска от усложнения и рецидиви.  



• установено е, че възстановяването на основните Т- В- и NK-клетъчни 

популации след АТСК повлияват значимо усложениеята и 

смъртностността, като възрастта, основна диагноза, моментния статус на 

заболяването и кондициониращият режим не оказват статистически 

значимо влияние върху процесите на имунологично възстановяване.  

• нивото на IgM на 100-я ден, на абсолютният брой В-лимфоцити,  нивата на 

CD8(+)CD160(+)CD56(+) NK-клетки след АТСК. корелират значимо с по-

добра преживяемост и нисък риск от усложнения и рецидиви   

• изготвен е математически модел на левкопоезата, отчитащ въздействието 

на растежни фактори и периода на междинно диференциране на кръвните 

клетки. Установено е, че предложеният математически модел е приложим 

приложим към процесите на реконструкция на T- , B- и NK клетките след 

АТХК, като стабилно състояние на модела се постига между 50-ти и 90-ти 

ден, независимо от количеството на трансплантираните стволови клетки.  

ІІ. Проучвания, свързани с възможностите за приложение на допълнителни методи 

на диагностиката и мониториране на мултипления миелом (ММ).                                                                                            

 Второто  основно  научно  направление, в което  работи  Д-р  Гърчева  са 

допълнителни методи  за диагностика и  проследяване на терапевтичния отговoр при  

мултиплен миелом. Mетодите са иновативни,  валидирани и обект  на значителен брой 

публикации и съобщения.  

1. Метод на капилярна електрофореза при диагностиката и контрола на терапията 

на мултипления миелом, турбодиметричен анализ за количествено определяне на 

тежки/леки вериги, свободни леки вериги и съотношенията помежду им. 

Установена е ролята на нарушеното съотношение включени/невключени двойки 

тежки/леки вериги (iHLC/FLC – uHLC/FLC) преди и след трансплантация при 

пациенти с мултиплен миелом като предиктивен маркер за намалена PFS спрямо 

пациенти със запазено съотношение 

2. Диференциална сканираща калориметрия (ДСК) за диагностика и проследяване 

ефекта на прилаганото лечение при мултиплен миелом ( съвместно с екип на 

Институт по биофизика – БАН) Установено е, че специфичните калориметрични 

параметри като среден център на тежестта на термограмата, възникването на 

необичаен преход под 60°C и/или формата на термограмата корелират с 

имунологичните маркери, отразяващи обективното състояние на пациентите и 



биха могли да се използват като биомаркери за ефекта на прилаганото лечение 

или прогресията на заболяването. Авторът  отбелязва, че методът  има особено 

важно  значение при пациенти с несекретиращ ММ. Резултатите  са публикувани 

в водещи международни списания като  Analytical chemistry, Thermochimica Acta 

IF 2.1, Analytical  chemistry 5.636, European Biophysics Journal IF 2.527 и  др.   

3. Демонстриран е потенциала на DSC да открива появата на нестабилни форми на 

свободни леки вериги при MM и евентуално и при други патологии. Данните са 

подкрепени с изображения на белтъчните/аморфни агрегати, получени чрез 

атомно-силова микроскопия. 

ІV. Оценка на монографичния труд или равностойни публикации, представени за 

участие в конкурса за „ДОЦЕНТ” от кандидата.  

Д-р  Л. Гърчева участва в конкурса с публикации, равностойни на монография. Те 

са 10 на брой и касаят  калориметричния анализ в диагностиката и  проследяването на 

моноклоналните  гамапатии - мултиплен миелом и Макроглобулинемия на 

Валденщрьом. Две от  публикациите са върху  калориметрчен анализ в експериментални 

модели  на  колоректален карцином и  инфламаторни  състояния. Обединението на 

публикациите е на принципа на въвеждане , валидиране и  рутиниране на методиката в 

клиничната практика.  

V. Отражение (цитиране) на публикациите на кандидата в националната и 

чуждестранна литература (публикационен имидж).  

В справката , изготвена от  НАЦИД с изключване на самоцитиране са намерени  

18  цитирания в българската научна периодика и  98  в международната спoред SCOPUS/ 

94 Web-of-Science. Отражението на научните трудове  в националната и  международна 

литература е впечатляващо и  отразява значимостта на проучванията и анализите на Д-р  

Л. Гърчева. Цитиранията надхвърлят  многократно  минималните национални 

изисквания и  изискванията, заложени в  Правилника за развитие на АС в СБАЛХЗ.  

VІ. Комплексна, качествена оценка на учебно-методическата и преподавателската 

дейност, вкл. научно ръководство на студенти, докторанти, специализанти. 

Членовете на академичния състав на СБАЛХЗ участват  в обучението на студенти по  

медицина, стажант -  лекари и специализанти по хематология : 

• Обучение на студенти  по  медицина 

• Следдипломно обучение: специализация на лекари с образователно-

квалификационна степен „магистър„ по специалностите: Клинична хематология, 

в т.ч. и модули от други специалности, Клинична лаборатория, Трансфузионна 



хематология;   

Д-р Лидия Гърчева със своя практически и  преподавателски  опит  е авторитетен  член 

на академичния състав на СБАЛХЗ. Води  лекции по  модул „Лабораторна диагностика 

на лимфомите“ -  индивидуален курс. Чете  лекции от  основния курс по  клинична 

хематология -  болести на тежките вериги. Болести на леките вериги. 

Криоглобулинемии“.  

VІІ. Критични бележки и препоръки - нямам.  

VІІІ. Обща оценка за съответствието на кандидата спрямо задължителните условия 

и задължителните количествени критерии и наукометрични показатели съгласно 

минималните национални критерии и  правилник за заемане на академични 

длъжности в СБАЛХЗ.  

 

Основното изискване за съответствие със задължителните национални наукометрични 

показатели е представено в таблици: общата оценка по 4–те групи показатели и подробни 

отделни таблици с наименованието на публикациите и начина на формирания от тях брой 

точки.  Видно е, по всеки показател д-р Гърчева покрива и надхвърля необходимите  

точки ,  като общият сбор от 1991, 47 точки е близо 5 пъти над изискванията на 

националните критерии и Правилника за развитие на АС на СБАЛХЗ. 

 



 

Д 

10. Цитирания в научни 

издания, монографии, 

колективни томове и 

патенти, реферирани и 

индексирани в 

световноизвестни бази данни 

с научна информация (Web 

of Science и Scopus)(x 15т.) 

50 1575 

Приложена справка на ВУ – 11 

цитации в български списания, 

реферирани в Scopus (165 т.) 

Приложена справка на НАЦИД – 94 

цитирания: 89 бр. цитирания в 

списания, реферирани в Scopus  и 5 

бр. в списания, реферирани в Web of 

Science (1410 т.) 

Минимале

н общ 

брой 

точки 

Научна дейност 400 1991.47 

 

 
   

 

 

 

ІХ. Заключение. Формално погледнато представените трудове не само покриват, но и 

надхвърлят всички изисквания на Правилника за условията и реда за придобиване на 



научни степени и заемане на академични длъжности в НСБАЛХЗ. Най-важното обаче, е 

че в тях има истинска и съвременна наука, изпълнена с добре планирана и ешалонирана 

научна дейност, резултат на трайно ориентирани научни интереси. Д-р  Лидия Иванова 

Гърчева е академичен кадър  с изградени знания, умения и  научна продукция в областта 

на трансплантация на хемопоетични стволови клетки и моноклоналните гамапатии. 

Научните й  интереси  и  представените   публикации не само са в основата на 

стандартите  в горните направление при  деца и  възрастни, но и отреждат водещо и 

авторитетно място сред в научните кадри в клиничната хематология. Д-р Гърчева  е не 

само ерудиран научен работник, но и изграден и  подготвен преподавател.  

На основание на всичко гореизложено смятам, че единственият кандидат за 

обявения конкурс със стойността на научната си продукция, с наукометричните 

показатели на ерудиран научен работник, с качествата си на изграден и подготвен 

преподавател отговаря на изискванията на Правилника за условията и реда за 

придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в НСБАЛХЗ и 

ЗНСЗ. Убедено давам моята положителна оценка и препоръчвам на членовете на 

Научното жури да гласува положително за заемане на академичната длъжност 

„Доцент” от д-р Лидия Иванова Гърчева, дм. 

 

 

8.11.2022г                                                                Рецензент:………………………… 

     Професор Д-р  Веселина Горанова-Маринова, дм 
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