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ДО  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАУЧНОТО ЖУРИ,  

ОПРЕДЕЛЕНО СЪС ЗАПОВЕД  

№ 3-124/06.10.2022 ГОД. НА 

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА  

СБАЛХЗ ЕАД, СОФИЯ 

 

 

 

Становище  

от проф. д-р Добрин Николов Константинов, дм,  

Клиника по детска клинична хематология и онкология,  

УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“, София,  

външен член на Научното жури 

 

Относно: Конкурс за заемане на академичната длъжност, 

“Доцент“ - един брой, за нуждите на КДБ, СБАЛХЗ – ЕАД, София 

в област на висше образование 7. 3дравеопазване и спорт, по 

професионално направление 7.1. Медицина и научна 

специалност „Хематология и преливане на кръв“ 

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

Със Заповед № 3-124/06.10.2022 год., бях назначен за външен член на 

Научно жури, на чието първо заседание ми бе възложено да изготвя Становище 

за гореспоменатия конкурс.  

За участие в конкурса, обнародван в ДВ бр. 59/26.07.2022 год., са подадени 

и приети, съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни 

степени и заемане на академични длъжности в СБАЛХЗ – ЕАД, София, 

документите на един кандидат - д-р Лидия Иванова Гърчева, дм. 
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1. БИОГРАФИЧНИ ДАННИ НА КАНДИДАТА 

Д-р Лидия Иванова Гърчева е завършила висше образование с магистърска 

степен по медицина през 1985 г. в Медицинска академия, София. От 1992 г., след 

успешно изпълнена програма за специализация между 1990 и 1992 г., добива 

специалност по „Трансфузионна хематология“. 

През цялата си лекарска практика е работила в специализирани 

медицински звена, свързани с трансфузиология, имунохематология и 

трансплантация на хемопоетични стволови клетки. Между 1986 и 1990 г. е била 

ординатор в окръжен център по трансфузионна хематология, Окръжна болница, 

Разград; 1990-1997 г. - ординатор в Спешна лаборатория по трансфузионна 

хематология, УМБАЛ „Царица Йоанна“, София; 1997-2000 г. - завеждащ 

криобиологична лаборатория в Национален център по детска онкохематология, 

София; 2000-2004 г, е завеждащ клинико-диагностичен блок на СБАЛДОХЗ, 

София, а от 2005, до настоящия момент, е лекар в Лабораторията по 

хематопатология и имунология, сектор имунохимия на СБАЛХЗ, София.  

Д-р Гърчева е преминала през няколко квалификационни курсове и 

специализации, организирани във Франция, Германия и Италия и у нас по 

обработка на хемопоетични стволови клетки, работа с клетъчни култури, 

флоуцитометрия и други.  

През 2020 год., след защита на дисертационен труд, й е присъдена ОНС 

„Доктор“. 

От официалната справка за трудов стаж, д-р Гърчева има повече от 35 

години като лекар. 

 

2. НАУЧНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ И ПРИНОСИ 

Д-р Лидия Гърчева представя пълен комплект изискуеми от Правилника за 

условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични 

длъжности в СБАЛХЗ – ЕАД, София документи.  

В настоящия конкурс д-р Гърчева участва с дисертационен труд и с 

публикации в наши и чужди научни издания.  

Дисертационният труд на тема: "Възстановяване на имунната система след 

автоложна трансплантация на хемопоетични стволови клетки", заема основна 

част в научната продукция на кандидата. Той е в обем от 215 стандартни 

страници, с литературна справка от 161 източника. Темата е актуална и умело 
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разработена, а в следващите години е разширена и става основа в работа на 

автора. Публикациите във връзка с разработката са 5 на брой – 4 от тях са в 

чуждестранни и една в българско издания. 

Публикациите, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани 

в световноизвестни бази данни с научна информация са 11 в чуждоезични и 15 

в български  списания. В списъка от заглавия са и 1 публикация на чужд език и 6 

на български в нереферирани, с научно рецензиране списания. Съгласно 

официалната справка от НАЦИД, общият импакт фактор (IF) на кандидата е 

107,289. От Централната медицинска библиотека, МУ София, са потвърдени 98 

и 94 цитирания, съответно, в база данните в Scopus и в Web of Knowledge, в 

чужди източници и 18 цитации в български издания.  

 Представени са и 73 доклада с публикувани резюмета, изнесени на научни 

форуми. Съответно, в международни форуми – 34 бр. (първи автор в 7 доклада 

и втори автор – в 1); във форуми у нас – 39 доклада (първи автор в 7 и втори в 4 

доклада). 

 Обобщено, научната продукция на д-р Гърчева е тясно свързана с 

дейността й в областта на трансфузиологията, имунохематология и 

трансплантацията на хемопоетични стволови клетки. Основните направления, в 

които кандидатът проявява подчертан интерес са: 

1. Проучвания, свързани с автоложна трансплантация на стволови 

клетки при пациенти с онкохематологични заболявания  

2. Приложение на допълнителни методи на диагностиката и 

мониториране на мултипления миелом 

В областта на автоложната трансплантация на стволови клетки, като  част 

от екипа осъществил първата трансплантация у нас, а по-късно и като един от 

активните участници в дейността на втория в страната трансплантационен 

център, д-р Гърчева има непосредствен опит в подготовката, обработката и 

оценката на качеството на стволово-клетъчния материал по време на цялостния 

трансплантационен процес, в това число наблюдения върху  хемопоетичното и 

имунологично възстановяване на пациентите. Споделените опит и знания 

намират място в по-голямата част от публикациите на кандидата и притежават 

висока познавателна и  практическа стойност.  
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Втората област на научно-практичен интерес на кандидата се отличава 

също с новаторство и последователност. Участва в рутинно прилагане на 

капилярна електрофореза при диагностиката и контрола на терапията на 

мултипления миелом, както и определянето на остатъчните нива на 

моноклонални протеини чрез турбодиметричен анализ за количествено 

определяне на тежки/леки вериги, свободни леки вериги и съотношенията 

помежду им. Заслужава да се споменат и участията на кандидата в екип за 

проучвания при приложение на диференциална сканираща калориметрия (ДСК) 

за диагностика и проследяване ефекта на прилаганото лечение при мултиплен 

миелом. Получените резултати от екипната работа насочват към възможности 

установените биомаркери да бъдат използвани за оценка на ефекта от 

прилаганото лечение или прогресията на заболяването.  

Д-р Гърчева има участия в три проекта по Фонд „Научни изследвания“ към 

МОН. Два от тях са завършени. В периода 2006-2008 г., приключилият проект е 

с тематика, свързана с процесите на възстановяване на имунната система след 

трансплантация на стволови клетки. Вторият проект, разработен между 2009 и 

2013 г., е съвместен,  на тема “Транслиращи изследвания в хематологията“. От 

2019 година е в ход и третият проект на тема „Модификации на 

морфометричните, наномеханични и термодинамични параметри на 

периферните кръвни клетки – източник на нови диагностични маркери за 

невродегенеративни заболявания“.  

По отношение на непосредствена ангажираност в преподавателска 

дейност, д-р Гърчева представя документална справка за участия като 

лекционен преподавател и като провеждащ практически занимания при  

специализирани облекчителни курсове на СБАЛХЗ по лабораторна диагностика 

на лимфомите и в програмата на основен курс по клинична хематология.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Д-р Лидия Гърчева,дм, единствен кандидат в конкурса за академичната 

длъжност „Доцент“, е подготвен лабораторен лекар, утвърден специалист и 

преподавател със значителен опит в областите на трансфузиологията, 

имунохематология, трансплантацията на хемопоетични стволови клетки и 

лабораторната диагностика на кръвните заболявания. Научната продукция на 
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кандидата доказва разностранните й интереси и съдържа висока научно-

практическа стойност.  

Кандидатът изпълнява и преизпълнява изискуемите Минимални 

наукометрични изисквания:  

 

Група от 
показатели 

Съдържание 
Доцент 

изискуеми 
Доцент 

налични 

А Показател 1 50 50 

Б Показател 2 - - 

В Показатели 3 или 4 100 114.33 

Г Сума от показателите от 5 до 9 200 252.14 

Д Сума от показателите от 10 до 12 50 1575 

Минимален общ 
брой точки 

Научна дейност 400 1991.47 

 

Д-р Лидия Гърчева е представила за конкурса редовни документи, съгласно 

изискванията на Правилника за условията и реда за придобиване на научни 

степени и заемане на академични длъжности в СБАЛХЗ – ЕАД, София.  

При тези обстоятелства, имам пълни основание да дам положителна 

оценка и с убеденост да препоръчам на Уважаемите членове на Научното жури 

да присъдят за нуждите на КДБ, СБАЛХЗ – ЕАД, София в област на висше 

образование 7. 3дравеопазване и спорт, по професионално направление 7.1. 

Медицина и научна специалност „Хематология и преливане на кръв“ 

Академичната длъжност „Доцент“ на д-р Лидия Иванова Гърчева, дм,. 

 

 

София, 01.11.2022 г.   Подпис: 


