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ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАУЧНОТО ЖУРИ, 

ОПРЕДЕЛЕНО СЪС ЗАПОВЕД НА № З-124/ 06.10.2022 г. 

НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА СБАЛХЗ ЕАД 

 

 

  

 

 

 УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 Приложено Ви представям становище по конкурс за заемане на академична длъжност         

„доцент“ по научна специалност „Хематология и преливане на кръв“, област на висшето образова-

ние „7. Здравеопазване и спорт“, професионално направление „7.1. Медицина“ за нуждите на        

Консултативно-диагностичния блок (КДБ) на Специализираната болница за активно лечение на хе-

матологични заболявания (СБАЛХЗ ЕАД), гр. София, обявен в ДВ бр. 59/26.07.2022 г. с единствен 

кандидат – д-р Лидия Иванова Гърчева. 

 

Рецензент: проф. д-р Бранимир Владимиров Спасов, дм 

Научна специалност: 03.01.39 – Хематология и преливане на кръв 

Институция: СБАЛХЗ ЕАД, гр. София 

Адрес и контакти: 

Пощенски адрес: София, п.к. 1797, бул. Климент Охридски №1А 

Електронна поща: b.spassov@hematology.bg 

Мобилен телефон: +359 879 104 923 
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СТАНОВИЩЕ 

от проф. д-р Бранимир Владимиров Спасов, дм, 

СБАЛХЗ ЕАД, гр. София 

 

Относно: конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в област висше образование 7. Здра-

веопазване и спорт по професионално направление 7.1.Медицина и научна специалност „Хемато-

логия и преливане на кръв“ за нуждите на Диагностично-консултативния блок на СБАЛХЗ ЕАД, 

обявен в ДВ бр. 59/26.07.2022 г. с единствен кандидат – д-р Лидия Иванова Гърчева. 

 

Със заповед № З-124/ 06.10.2022 г. на Изпълнителния директор на СБАЛХЗ ЕАД, съм определен за 

вътрешен член на Научно жури, на чието първо заседание беше определено да изготвя становище.  

 

За участие в обявения конкурс са подадени документи от д-р Лидия Иванова Гърчева, дм - лекар в 

лаборатория по клинична имунология към диагностично-консултативен блок на СБАЛХЗ ЕАД. 

 

I. КРАТКИ БИОГРАФИЧНИ ДАННИ ЗА КАНДИДАТА 

Д-Р ЛИДИЯ ГЪРЧЕВА е дипломирана през 1985 г. в Медицинска Академия – София като магис-

тър по медицина.  

През 1992 г. придобива медицинска специалност по трансфузионна хематология към МУ-Со-

фия. Преминала е няколко продължителни специализации в области, свързани с трансплантация на 

хемопоетични стволови клетки, имунофенотипизация и флоуцитометрия. 

Професионалната кариера включва работа като ординатор в Окръжен център по трансфузи-

онна хематология, Окръжна болница Разград (1986-1990 г.) и спешна лаборатория по трансфузи-

онна хематология, Университетска болница „Царица Йоанна“ София (1990-1997). От 1997 г. за-

вежда криобиологична лаборатория към отделение по трансплантация на костен мозък – Национа-

лен център по детска онкохематология София, а от 2000 г. завежда консултативно диагностичен 

блок към Специализираната болница за активно лечение на деца с онкохематологични заболявания. 

През 2005 г. е назначена като лекар в лаборатория по хематопатология и имунология, а впоследст-

вие лаборатория по клинична имунология – функционално направление имунохимия към СБАЛХЗ 

София, където работи и понастоящем. През 2020 г. след успешно защитен дисертационен труд на 

тема: „Възстановяване на имунната система след автоложна трансплантация на хемопоетични ство-

лови клетки“ придобива образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 

7.1 Медицина и научна специалност „хематология и преливане на кръв“ (диплом 11/ 29.12.2020 г.) 

Д-Р ЛИДИЯ ГЪРЧЕВА участва активно в няколко научно-изследователски проекта, финансирани 

от Фонд „Научни изследвания“.  
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II. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ 

Представените документи Д-Р ЛИДИЯ ГЪРЧЕВА за участие в конкурса за заемане на академич-

ната длъжност „доцент“ съответстват на изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Правилника за 

условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СБАЛХЗ 

ЕАД. Те предоставят цялостна информация за професионалното й развитие, научно-изследовател-

ска и публикационна активност, както и преподавателска дейност. Необходимият доказателствен 

материал е приложен в пълен обем.  

 

III. ОЦЕНКА НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ НА КАНДИДАТА ЗА ЦЯЛОСТНОТО АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ  

 

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАУЧНАТА ПРОДУКЦИЯ И ПУБЛИКАЦИОННА АКТИВНОСТ 

 Д-Р ЛИДИЯ ГЪРЧЕВА е представила за участие в настоящия конкурс за заемане на академич-

ната длъжност „доцент“ следните научни трудове, разпределени в зависимост от вида им, както 

следва: 

(1) Автореферат на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен 

„Доктор“ на тема: „Възстановяване на имунната система след автоложна трансплантация 

на хемопоетични стволови клетки“ (2020) [50 т].  

(2) Публикации в пълен текст в научни списания (n=33), от които: 

(а) 9 публикации в списания с импакт фактор (IF), индексирани и реферирани в 

научните бази данни Scopus/ Web of science, между които и в списания с висок IF като 

International journal of molecular sciences (2021) – 6.208, Analytical Chemistry (2011) – IF 

5.856, Thermochimica Acta (2020) – IF 2.762, European Biophysics journal (2018) – 2.527. 

Общият IF на кандидата е 31.472 [78.26 т.].  

(б) 18 публикации в списания без IF, индексирани и реферирани в научните бази данни 

Scopus/ Web of science [277.67 т.]. 

(в) 6 публикации в нереферирани списания с научно рецензиране [36 т.]. 

В 5 от 33 публикации (15.15%) Д-Р ЛИДИЯ ГЪРЧЕВА е първи, в 3 от 33 (9.1%) - втори, а в 

останалите 25 от 33 публикации (75.75%) е трети и последващ автор [общият брой точки 

за всички публикации е 391.93 т.]. 

(г) научни съобщения (n=73) с публикувани резюмета, между които:  

• 34 - представени на международни научни форуми, част от които са представени в 

престижни научни списания с IF (Bone marrow transplantation, European journal of 

human genetics, Genes and immunity, Haematologica, Blood, Hematology reports); 

• 39 – представени на национални научни форуми.  

 

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/proceduri_za_nauchni_stepeni_i_akademichni_dl_zhnosti
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/proceduri_za_nauchni_stepeni_i_akademichni_dl_zhnosti
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ОЦЕНКА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ НАУЧНИ ТРУДОВЕ 

Представените научни трудове включват: 20 оригинални статии, 9 литературни обзора и 4 кли-

нични случая, като се очертават няколко области, в които Д-Р ЛИДИЯ ГЪРЧЕВА има реални ориги-

нални и потвърдителни приноси.  

(1) ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕТОДИ НА 

ДИАГНОСТИКАТА И МОНИТОРИРАНЕТО НА ТЕРАПЕВТИЧНИЯ ОТГОВОР ПРИ ПАЦИЕНТИ С 

МНОЖЕСТВЕН МИЕЛОМ (ММ) заема съществено място в научните интереси на кандидата, като 

в тази област са публикувани 33.3% (11/33) от приложените научни разработки.  

• От особен интерес са калориметричните профили на пациенти, диагностицирани с ММ и 

секретиране на IgM парапротеин и макроглобулинемия на Waldenström са проучени и 

характеризирани, като е показано сходството в техните термограми, отразяващо близката 

природа на тези заболявания. В допълнение е валидиран калориметричния подход като 

комплементарен метод за мониториране на ремисията/прогресията на пациентите с ММ и 

макроглобулинемия на Waldenström, както и за оценяване индивидуалния отговор на 

пациентите към приложеното лечение или към автоложна трансплантация на 

хемопоетични стволови клетки (авто ТХСК). 

• Получена е информация за термодинамичното поведение на серум от пациенти с ММ след 

авто ТХСК и по време на лечението на нетрансплантирани пациенти, като са 

идентифицирани калориметрични маркери за проследяване на терапевтичния ефект. 

• Проучен е методът на диференцирана сканираща калориметрия (ДСК), като е установено 

че той представлява подходящ тест за мониториране на пациенти с несекреторен ММ, за 

който рутинните методи не регистрират отклонения в стойностите на имунологичните 

маркери от референтните. Данните, показват, че ДСК методът превъзхожда NAD(P)H 

флуоресценцията като биофизичен маркер за откриване на IgM MM. ДСК методът е 

използван и при други заболявания като карциноми, шизофрения и др.  

(2) ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ ПРОЦЕСИТЕ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУННАТА СИСТЕМА СЛЕД АВТО ТХСК, 

като в тази област са дисертационния труд, 9.1% (3/33) от приложените научни разработки.  

• Проучени са в динамика процесите на имунологична реконструкция след авто ТХСК при 

пациенти със злокачествени заболявания и са идентифицирани значими корелации на 

отделни параметри на пост-трансплантационния клетъчен и хуморален имунитет с 

клиничното протичане и риск от усложнения и рецидиви.  

• Установена е ролята на нарушеното съотношение iHLC/FLC – uHLC/FLC преди и след 

трансплантация при пациенти с ММ като предиктивен маркер за намалена PFS спрямо 

пациенти със запазено съотношение.  
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• Проследена е експресията на CD160 върху NK-клетки и са установени трайно ниски нива 

на CD8(+)CD160(+)CD56(+) NK-клетки, което предполага подтисната цитолитична NK-

клетъчна активност.  

• Изготвен е математически модел на левкопоезата, отчитащ въздействието на растежни 

фактори и периода на междинно диференциране на кръвните клетки, като предложеният 

математически модел е приложим за процесите на реконструкция на В-, Т- и NK-клетките 

след автоложна ТХСК. 

(3) ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА АВТОЛОЖНА И АЛОГЕННА ТХСК ПРИ 

ПАЦИЕНТИ С РАЗЛИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В Р. БЪЛГАРИЯ. 

• Разработени са протоколи за всеки отделен предтрансплантационен етап на подготовка, 

съхранение и контрол на клетъчните трансплантати, включително сепарационни техники 

и приложение на селективни техники с моноклонални антитела, като са  

• Създадени са алгоритми, които обхващат цялостната подготовка и поставят началото на 

стандартни оперативни процедури в трансплантацията на стволови клетки за Р. България, 

което позволява рутинното въвеждане на трансплантационната методика като метод на 

лечение при пациенти с онкохематологични заболявания 

• Разработени и са въведени в клиничната практика протоколи за събиране и подготовка на 

хемопоетични стволови клетки от кръв на пъпна връв.  

• Представени са резултатите от приложението на автоложна и алогенна ТХСК при 

определени диагностични групи пациенти. 

 

ЦИТИРАНИЯ НА ПУБЛИКАЦИИТЕ НА КАНДИДАТА  

В ЧУЖДЕСТРАННАТА И НАЦИОНАЛНАТА ЛИТЕРАТУРА 

Д-Р ЛИДИЯ ГЪРЧЕВА е представила справка доказателствен материал за общо 101 цитирания в раз-

лични бази данни като Web of science, Scopus и др (справка от НАЦИД). В допълнение, кандидата 

е приложил списък с 18 български цитации (справка от ЦМБ на МУ-София). Тези данни са безс-

порно доказателство за значимостта на публикуваните с участието на Д-Р ЛИДИЯ ГЪРЧЕВА научни 

разработки.  

 

УЧАСТИЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАУЧНИ ПРОЕКТИ 

Д-Р ЛИДИЯ ГЪРЧЕВА е участвала в изследователските екипи на 3 национални проекти, финансирани 

с помощта на Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката.  
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ОЦЕНКА НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ 

Д-Р ЛИДИЯ ГЪРЧЕВА осъществява следната преподавателска дейност: 

• Води практически занимания в индивидуален курс на обучение „Лабораторна диагностика 

на лимфомите“; 

• Води лекции от програмата на основен курс по клинична хематология на тема: „Болести на 

леките вериги. Болести на тежките вериги. Криоглобулинемия.“; 

• Води обучение на специализанти по трансфузионна хематология на тема: „Клинична тран-

сфузионна практика“ и специализанти по клинична имунология на тема: „Имунохимична 

диагностика на хематологични неоплазии“. 

 

ДРУГИ НАУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ АКТИВНОСТИ 

Д-Р ЛИДИЯ ГЪРЧЕВА е член на Българския лекарски съюз и Българското медицинско сдружение по 

хематология.  

СЪОТВЕТСТВИЕ НА КАНДИДАТА СПРЯМО МИНИМАЛНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ  

ОТ ЗРАСРБ И СПЕЦИФИЧНИТЕ ЗА СБАЛХЗ ЕАД ИЗИСКВАНИЯ 

ГРУПА  ПОКАЗАТЕЛИ  
Необходим брой 

точки за „доцент“ 

Точки на д-р 

Лидия Гърчева 

А  1. Дисертационен труд за присъждане на образова-

телна и научна степен „доктор“. 

50  50  

В  4. Хабилитационен труд – научни публикации (не 

по-малко от 10) в издания, които са реферирани и 

индексирани в световноизвестни бази данни с на-

учна информация. 

 

100   

 

114.33  

 

 

 

Г 

7. Публикации и доклади, публикувани в научни из-

дания, реферирани и индексирани в световноизвес-

тни бази данни с научна информация. 

 

 
 

200 

241.60* 

8. Публикации и доклади, публикувани в нерефери-

рани списания с научно рецензиране или публику-

вани в редактирани колективни томове. 

36* 

Д 10. Цитирания или рецензии в научни издания, рефе-

рирани и индексирани в световноизвестни бази 

данни с научна информация или в монографии и ко-

лективни томове 

50 1 575 

 ОБЩО: 400 2 016.93 

, 

*Д-Р ЛИДИЯ ГЪРЧЕВА е допуснала техническа неточност при изчисляване на точките при показате-

лите от група Г, тъй като не е взела предвид научните публикации с № 17, 18, 19 и 20. Научната 

разработка №17 е публикувана в реферираното списание International journal of molecular sciences с 

IF 6.01 за 2021 г. Останалите научни разработки № 18, 19 и 20 са публикувани в списание Клинична 

и трансфузионна хематология през 1997 г. и 1998 г., като за този времеви интервал (1997 – 1998 г.) 

липсват данни за реферираност на списанието в световноизвестни бази данни с научна информация.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представените документи, научната продукция и големият брой цитирания отразяват научния 

опит, разностранните научни интереси, постиженията и приносите на Д-Р ЛИДИЯ ГЪРЧЕВА, като я 

очертават като утвърден професионалист в областта на хематологията и задълбочен учен с автори-

тет. Оценката на наукометричните й показатели надвишават значително критериите и условията за 

заемане на академичната длъжност „доцент“, регламентирани в Закона за развитие на академичния 

състав в Република България и Правилника за развитие на академичния състав в СБАЛХЗ ЕАД, гр. 

София. Всичко това ми дава основанието да дам положително становище на кандидатурата на Д-Р 

ЛИДИЯ ГЪРЧЕВА  и препоръчвам на членовете на уважаемото научно жури да предложи на компе-

тентния орган да избере д-р Лидия Гърчева да заеме академичната длъжност „доцент“ в професио-

нално направление по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Хемато-

логия и преливане на кръв“ за нуждите на КДБ към СБАЛХЗ ЕАД.  

 

 

 

 

 

 

25.10.2022 г. Изготвил становището: Проф. д-р Б. Спасов, дм. 

  

 


