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ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАУЧНОТО ЖУРИ, 

ОПРЕДЕЛЕНО СЪС ЗАПОВЕД №3-124/06.10.2022 г. 

НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР  

НА СБАЛХЗ-ЕАД гр.СОФИЯ 

 

 

С Т А Н О В И Щ Е 

 

От проф. д-р Донка Петкова Василева, дм 

Консултативно-диагностичен блок 

СБАЛХЗ, София 

 

Относно: конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент” в област висше 

образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.1. Медицина и 

Научна специалност „Хематология и преливане на кръв“,   за нуждите на Консултативно-

диагностичен блок на СБАЛХЗ, София, обявен в ДВ бр.59/26.07.2022г. 

Кандидат, допуснат до конкурса : д-р Лидия Иванова Гърчева, дм  

 

Биографични данни и професионално развитие 

Д-р Гърчева е завършила медицина в Медицински Академия, София през  1985 

година. От 1986 до 1990 година е работила като лекар-ординатор в  Окръжен център по 

трансфузионна хематология, Окръжна болница, Разград; 1990-1997г.в Спешна лаборатория 

по трансфузионна хематология, Университетска болница “ Царица Йоанна”; 1997-2000г. 

зав. Криобиологична лаборатория, Национален център по детска онкохематология; 2000-

2004 зав. Клинико-диагностичен блок, СБАЛДОХЗ; 2005-2022 лекар в Лаборатория по 

клинична имунология, сектор имунохимия. 

През 1992 г. д-р Гърчева е придобила медицинска специалност         „Трансфузионна 

хематология“. След защита на дисертационен труд 2020 година на тема: „Възстановяване на 

имунната система след автоложна трансплантация на хемопоетични стволови клетки” д-р 

Гърчева  е придобила научно-образователната степен „Доктор”  

Д-р Гърчева е специализирала във водещи европейски университети: 1996г.  

Университетска болница, „St. Antoine“,  Париж, специализация в област криобиология, 

обработка, замразяване и съхранение на стволови клетки; 1997г. Университетска 

болница,“Pitie-Salpetriere“, Париж, специализация в област клетъчни култури, подготовка 
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на клетъчен концентрат от стволови клетки за трансплантация; 1999г.  Клиника по 

хематология и онкология, Медицински университет, Хановер, специализация в област 

флоуцитометрия и имунофенотипизация на левкемии; 2000г.  Клиника по хематология и 

онкология, Медицински университет, Хановер, специализация в област методи на клетъчни 

култури, CD34- позитивна селекция; 2005г.  Институт по хематология, Медицински 

католически университет „Sacro Cuore” Рим, специализация в област колекция, обработка и 

съхранение на стволови клетки от кръв на пъпна връв, имунологична реконструкция след 

автоложна трансплантация на стволови клетки. 

         Д-р Гърчева владее писмено и говоримо английски, френски и руски езици.  Членува 

в Български лекарски съюз и Българско медицинско сдружение по хематология. 

  

Характеристика и оценка на научно-изследователската дейност 

 Наукометрични показатели 

 Д-р Гърчева участва в конкурса с 116 научни трудове – 38 пълнотекстови работи и 

78 резюмета от съобщения на научни форуми. Кандидатката ясно и съгласно изискванията 

е отделила в два списъка реалните публикации и резюмета от конгреси и конференции, 

както и автореферата и научни съобщения, свързани с дисертационния труд. Представена е 

подробна справка на цитирания и импакт фактор. 

 Научният актив, с който  участва в настоящия конкурс е представен и подреден 

прецизно и подкрепен с данни и доказателства за основните наукометрични показатели, 

както и справката от НАЦИД.  

 Разпределение на научните трудове 

 В конкурса за доцент д-р Гърчева участва с 38 научни труда, включително 

автореферат  и   4 публикации, във връзка с дисертационния труд. След изключване на 

публикациите, свързани с дисертационния труд, за рецензиране се примат 33 научни труда, 

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” 

2. Научни трудове, свързани с дисертацията – 4 

3. Публикации в научни списания – 33 
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• В реферирани чуждестранни списания – 11 

• В нереферирани чуждестранни списания – 1 

• В реферирани български списания – 15 

• В  рецензирани български списания – 6 

Научната активност на д-р Гърчева се допълва от активно участие в международни и 

национални научни прояви. Докладвала е резултатите от свои научни изследвания, 

представени с доклади и постери на  78 научни форуми с отпечатани резюмета в престижни 

научни списания : 

• Международни  научни форуми – 39 

• Национални научни форуми - 39 

В представените научни публикации самостоятелен  или първи автор  е в 5 

публикация, втори автор е в 3 публикации и в останалите е трети или последващ автор. От 

изнесените съобщения на конгреси е първи автор в 18 и втори в 4. Независимо от мястото в 

авторския колектив, отчетливо се откроява приноса на д-р Гърчева при научните 

разработки.  

Справка за цитирания и импакт фактор 

От представената цитатна справка на НАЦИД на базите данни на WEB ОF SCIENCE 

и SCOPUS са издирени 101 цитирания за периода 1993-2021г. Съгласно справка на 

Централна медицинска библиотека, МУ, София са издирени  98  цитации в база данни 

SCOPUS  и 94 цитации на база данни на WEB  ОF SCIENCE, както  и 18 в български 

списания. Общият импакт фактор на научните трудове на д-р Гърчева, съгласно справка на 

НАЦИД  е 107,289. 

Минимални изисквания за участие в конкурс за академична длъжност „доцент“ 

в СБАЛХЗ и представени доказателства от д-р Л.Гърчева,дм 

Група 

показатели 
Показател 

Брой 

точки за 

“доцент” 

Брой 

точки  на 

Л. Гърчева 

Представени доказателства  

       А 
1.Дисертационен труд за 

присъждане на образователна и 

научна степен „доктор“ 

50 50 Автореферат на 

дисертационен труд, 2020 

        В 

ОБЩО ЗА ГРУПА “В” 100 114.33  

4.Хабилитационен труд – 

научни публикации (не по-

малко от 10) в издания, които са 

реферирани и индексирани  

 

60/n 
114.33 

Приложен списък 

публикации (В4) 
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Група 

показатели 
Показател 

Брой 

точки за 

“доцент” 

Брой 

точки  на 

Л. Гърчева 

Представени доказателства  

 

 ОБЩО ЗА ГРУПА “Г” 200 252.14  

        Г 

7. Научни публикации в 

издания, реферирани и 

индексирани (Web of Science и 

Scopus), извън 

хабилитационния труд  

60/n 
236.14 

 

Приложен списък 

публикации (Г7) 

 

8. Научни публикации и 

доклади в  нереферирани 

списания  

30/n 16 Приложен списък 

публикации (Г8) 

Д 

10. Цитирания в научни 

издания, монографии, 

колективни томове и патенти, 

реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни 

(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.) 

Мин. общ 

брой точки 
Научна дейност 400 1991.47 

 

 

 Оценка на научните и научно-приложни приноси 

Основните научни и научно-приложни приноси в трудовете на д-р Гърчева са главно 

в две основни направления:   трансплантация на стволови клетки и миеломна болест. Във 

всяко едно от тези направления    има конкретни разработки, а резултатите от тях намират 

приложение в клиничната практика. 

1.Проучвания, свързани с приложение на автоложна трансплантация на 

хемопоетични стволови клетки при пациенти с онкохематологични заболявания. 

Трансплантацията на стволови клетки е утвърден терапевтичен метод за лечение на 

злокачествени хематологични заболявания. Д-р Гърчева като член на трансплантационните 

екипи на Клиника по детска хематология, а по-късно и на СБАЛХЗ е участвала активно 

както при подготвителния етап на трансплантационните процедури, така и при 

проследяване на възстановителните процеси при трансплантираните пациенти.  

Създадени са алгоритми, обхващащи цялостната подготовка по приемане на 

стандартни оперативни процедури, налагащи    трансплантацията на хемопоетични стволови 
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клетки в страната като утвърден метод за лечение на злокачествени хематологични 

заболявания. Получените резултати са съпоставими с тези на утвърдени трансплантационни 

центрове и поставят страната на европейската трансплантационна карта. 

За първи път у нас са публикувани резултати от проведени трансплантации на 

стволови клетки,  обхващащи обширен диапазон от различни етапи на трансплантационната 

програма. Конкретните приноси на  д-р Гърчева в тази област включват непосредствено 

участие в трансплантационния етап по подготовка на клетъчния трансплантат и резултатите 

от проследяване на процесите на хематологично и имунологично възстановяване след 

автоложна трансплантация на стволови клетки. 

 Представени са резултати от приложение на протоколи, които позволяват 

стандартизиране на обработката на трансплантационните концентрати. За първи път в 

страната са събрани и подготвени за трансплантация стволови клетки от кръв от пъпна връв, 

което предлага нови възможности и намиране на потенциални източници на стволови 

клетки. 

 От особен интерес са представените данни относно възможностите на приложение 

на автоложна и алогенна трансплантация на стволови клетки при определени диагностични 

групи пациенти. 

 Резултатите, посочващи пряка зависимост между крайния успех, усложненията след 

автоложна трансплантация и преживяемостта на пациентите от навременно и балансирано 

въстановяване на имунната система са представени за първи път в литературата. 

Идентефицирани са значими корелации на отделни параметри на пост-трансплантационния 

клетъчен и хуморален имунитет с клинично протичане и риска от усложнения и рецидиви. 

 За първи път в страната е изготвен математически модел на левкопоезата, отчитащ 

въздействието на растежни фактори и периода на междинно диференциране на кръвните 

клетки. 

2.Системни проучвания, свързани с проучване на възможностите на приложение на 

допълнителни методи на диагностика и мониториране на мултиплен миелом (ММ). 

Цел на лечението при пациенти с ММ е да се редуцира до възможния минимум 

неопластичната популация. Проследяването на нивата на патологичните протеини- 

имуноглобулини и свободни леки вериги  (FLС) и редукцията им е един от основните 

показатели за пълен терапевтичен отговор. 
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За първи път в страната рутинно е приложен метод на капилярна електрофореза при 

диагностиката и контрол на терапията при мултиплен миелом. Въведен е и рутинизиран 

турбодиметричен анализ за количествено определяне на тежки/леки вериги, свободни леки 

вериги и съотношенията между тях. 

Особен интерес представляват получените резултати, свързани с приложена 

диференциална сканираща  калориметрия  (ДСК) при пациенти с несекреторен ММ. 

Установена е ролята на нарушеното съотношение включени/невключени двойки 

тежки/леки вериги преди и след трансплантация при пациенти с ММ. 

Анализирано и оценено е клиничното значение на имунопарезата при 

трансплантирани пациенти с ММ посредством съотношението между нивата на двойката 

включени моноклонални тежки/свободни  вериги и двойката невключените поликлонални 

тежки/свободни леки вериги. 

За пръв път е демонстрирано, че типичните за здрави индивиди термодинамични 

параметри се променят съществено при значителен брой пациенти с ММ. 

Установено е, че мрежата от молекулни взаимодействия на плазмените белтъци е 

повлияна по различен начин в резултат на различни заболявания. 

  

Участие в научни проекти 

Д-р Гърчева е участвала в следните научни проекти: 2006-2009г. „Проучване върху 

процесите на възстановяване на имунната система след трансплантация на хемопоетични 

стволови клетки“; 2009-2013г. „Център за върхови постижения. Транслиращи изследвания 

в хематологията“; 2019г  „Модификации в мофометричните, наномеханични и 

термодинамични параметри на периферни кръвни клетки – източник на нови диагностични 

маркери за невродегенеративни заболявания“. 

 

Учебно-преподавателска дейност 

 Учебно-преподавателската дейност на д-р Гърчева е основно в областта на 

следдипломното обучение. Води практически занимания в индивидуален курс на обучение 

на тема: “Лабораторна диагностика на лимфомите“. Лектор е 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 
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тема: „Клинична трансфузионна практика“. Провежда обучение  на специализанти по 

клинична имунология на тема: „Имунохимична диагностика на хематологични неоплазии“. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Д-р Гърчева е високоспециализиран лекар, утвърдено и познато име в медицинските 

среди. Лекар и учен с висока ерудиция и опит, с разностранни интереси и афинитет към най-

модерните и съвременни практически и научни методи, прилагани в изследователската и 

дейност, резултатите от която  позволяват продължение с нови проучвания и проекти. 

Специализирала е във водещи клиники в чужбина. Научно-изследователската и дейност 

съдържа съществени приноси от научно и научно-приложно естество в областта на 

проучване диагностичните възможности и мониториране на ММ, както и  за получаване, 

обработка и съхранение на  стволови клетки за трансплантация при хематологични и 

онкологични заболявания, така и във възстановяване на хемопоезата в 

посттрансплантационния период. 

 Представените в конкурса документи и научни трудове на д-р Гърчева съответстват 

на научната специалност в обявения конкурс „Хематология и преливане на кръв“ и 

отговарят на критериите за присъждане на академична длъжност „Доцент“. Прецизност и 

професионализъм, който личи както от научната и продукция, така и от перфектно 

подготвената документация по конкурса. 

 Смятам, че цялостната дейност на д-р Гърчева представена в научни публикации и 

участия на български и международни конгреси и конференции, учебно-преподавателската 

и дейност покрива минималните изискванията определени от Правилника за приложение на 

ЗРАСРБ. На базата на направения анализ и впечатленията ми от професионалните качества 

на кандидатката, убедено препоръчвам на уважаемото жури да подкрепи с положителен вот 

кандидатурата на д-р Лидия Гърчева, дм за заемане на академичната длъжност „Доцент“ за 

нуждите на КДБ към СБАЛХЗ-ЕАД, София. 

 

 

Дата:  08.11.2022                                                                                                   ……………………….. 

                                                                                                             (проф. д-р Д. Василева, дм) 


