
                                                     

СТАНОВИЩЕ 

от проф. д-р Мария Християнова Стоименова, дмн 

член на научно жури,  

определено със заповед № 3-124/ 06.10.2022 г. на Директора на СБАЛХЗ,  

по конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент“ 

В област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално 

направление: 7.1 Медицина,   научна специалност: „Хематология и преливане на кръв“, 

за нуждите на КДБ, НСБАЛХЗ, София. 

обявен в ДВ бр. 59/26.07.2022 г. 

 

Декларирам съавторство на една от публикациите, представени в конкурса, 

публикувана през 2004 г.  Нямам конфликт на интереси по смисъла на допълнителните 

разпоредби на ЗРАСРБ. 

 

І. Представени материали по конкурса 

В конкурса e допуснат един кандидат –  д-р  Лидия Иванова Гърчева, дм. 

Представената документация е пълна и изрядно подредена, съгласно изискванията на 

ЗРСАРБ от 2018 г. и съответния Правилник  на СБАЛХЗ-София. Кандидатът е 

представил на хартиен и електронен носител: административни документи, в т.ч. 

свидетелства и дипломи, списък и копия на публикации в специализирани научни 

издания и  участия в международни и национални научни форуми, доказателства за 

участие в научни проекти, справки за цитиранията  импакт фактора;    авторска справка 

за научните приноси,  удостоверение за преподавателска дейност и доказателства за 

изпълнение на минималните национални изисквания и изискванията на този 

правилник.    

 

II.Анализ на професионалното и академично развитие на кандидата 

       д-р Лидия Иванова Гърчева, дм, е родена на 26.08.1960 г. в rp. Bpaцa. През 1985 

г. се дипломира като лекар  в Медицинска Академия, София. От 1986 до 1997 г. работи 

като последователно като ординатор в Окръжния център по трансфузионна 

хематология, Разград и Спешна лаборатория по трансфузионна хематология на УМБАЛ 

Царица Йоанна, София.   От 1997 -2004 г. завежда последователно Криобиологична 

лаборатория и КДБ в СБАЛДОХЗ,  гр. София, а от 2005г. досега е лекар в сектор 

Имунохимия на КДБ, СБАЛХЗ, София. Придобива специалност   „Трансфузионна 

хематология“ още през 1992 г. Специализирала е многократно в престижни 

университетски клиники в Европа в областите криобиология,  съхраняване клетъчно 
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култивиране, селекция и подготовка на стволови клетки за трансплантация,    (Париж,  

1996 и 1997г.; Хановер, 200 г. и Рим, 2005 г.), както и в областта на флоуцитометрията 

и имунофенотпизация на лимфопролиферативни заболявания – Хановер, 1999 г.  През 

периода 2017 – 2020 г. е свободен докторант към СБАЛХЗ, като на 29.12.2020 г. 

придобива ОНС „Доктор“ по научна специалност „Хематология и преливане на кръв“ 

след успешна защита на дисертационен труд  на тема „Възстановяване на имунната 

система след автоложна трансплантация на хемопоетични стволови клетки “. 

Общият стаж на кандидатката по специалността на конкурса е 30 г., от които 17 г.  в 

институцията, за чиито нужди е обявен настоящият конкурс.   

 

2. Оценка на научните трудове на кандидата по време на цялостното 

академично развитие. 

 Д-р Лидия Гърчева  е представила списък от 38 научни труда, публикувани в 

периода 1997 - 2021 г., в т.ч:  автореферат на дисертационeн труд за придобиване на 

ОНС „Доктор“. От представените публикации 33 не са свързани с дисертационния 

труд, като 27 са публикувани в чуждестранни реферирани научни издания  (Scopus), а 

останалите – в нереферирани издания с научно рецензиране. Двадесет и две от 

публикациите се на английски език. Десет от международно-реферираните публикации, 

обединени от темата „трансплантация на стволови клетки“ кандидатката представя като 

еквивалент на хабилитационен труд. Девет от публикациите на д-р Гърчева са в 

списания с импакт фактор, общо  - 31.474.  Д-р Гърчева е водещ автор на 5 (15%) и 

един от първите трима на 15 (45%) от представените реални публикации.  

Документирани са 72 участия в научни форуми, (33 международни и 39 

национални), като д-р Гърчева е първи автор на 11 от научните съобщения, а 27 от 

резюметата са публикувани в международни списания с импакт фактор. Представена е 

авторска справка за 18 цитирания в български издания (7 без автоцитиранията) и 101 

цитирания в чуждестранни списания до 2021 г. През периода 2021 – 2022 г. има най-

малко 13 допълнителни цитирания, които не са посочени. Преобладаващата част (98) са 

от чуждестранни автори и в списания с импакт фактор. Съгласно Google Scholar 

кандидатката притежава H-index 6 (Scopus H-index 5) 

 

3. Приноси от научно-изследователската дейност 

Научно-изследователската дейност на д-р Гърчева  има добре очертан профил по 

специалността на конкурса. Трудовете й с подчертан приложно-практически характер,   
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в областта на диагностиката, терапията и мониторирането на онкохематологичните 

заболявания. Очертават две основни направления.  

1. Автоложна  трансплантация на стволови клетки. Това направление е 

характеризира първия период от научната дейност на кандидатката, свързан най-вече с 

клиниката по детска онкохематология, където тя на практика участва и допринася за 

въвеждането и утвърждаването на този революционен метод на терапия у нас. За мен 

посочените  разработки са пионерски и с неподлежащо на коментар значение за 

българската клинична наука и практика. Конкретните приноси включват     изработване 

на протоколи за  предтрансплантационните етапи на подготовка, съхранение и контрол 

на клетъчните трансплантати, в т.ч. сепарационни техники и приложение на селективни 

техники с моноклонални антитела (); въвеждане на стандартни оперативни процедури в 

трансплантацията на стволови клетки за страната (публикации N 6; 7; 10; 12 26; 28 21; 

24), разширяване на потенциалните източници на стволови клетки - за първи път в 

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

връв (N 21 24);  анализи на резултатите от приложението на автоложна и алогенна 

трансплантация на стволови клетки при пациенти с  различни групи 

онкохематологични заболявания, автоимунни заболявания и солидни тумори (N26; 34; 

37); систематично  изследвани механизмите на възстановяване на клетъчен и 

хуморален имунитет след АТСК като база за прогнозиране на възможните усложнения 

и моделиране на нови терапевтични стратегии. (N1,2,30); предложен е математически 

модел на левкопоезата, приложим към процесите на реконструкция на T- , B- и NK 

клетките след АТХК, (N1,3,4,38). 

2.  Второто направление, свързано изцяло с настоящото работно място на 

кандидаткат е Разработване и приложение на допълнителни методи на диагностика 

и мониториране на мултиплен миелом (ММ).                    

 За първи път в страната са въведени за рутинно  приложение  при диагностика и 

мониторинг на ММ методът на капилярна електрофореза и  турбодиметричният  анализ 

за количествено определяне на тежки и леки вериги, свободни леки вериги и 

съотношенията помежду им. От определен научен интерес са  публикации върху 

приложението на диференциална сканираща калориметрия (ДСК) за диагностика и 

терапевтичен мониторинг на ММ, осъществени съвместно с екип от Института по 

биофизика – БАН. За това свидетелстват високият им импакт фактор и големият брой 

цитирания.  (публикации N 9, 10, 13, 15, 16.)  За  валидирането на ДСК метода  за 

клинично приложение за пръв път е приложен интеркритериален анализ (ICRA), (N 6, 

12, 14).  Оригинален подход е прилагането  на ДСК при пациенти,  с несекреторен ММ, 
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труден както за оценка  с конвенционалните имунологични методи (N8).   Установено 

е, че ДСК методът може да бъде използван за  разграничаване на хематологични от  

заболявания  с друг произход и локализация. (N7; 9; 17). Установена  е ролята на 

нарушеното съотношение включени/невключени двойки тежки/ леки вериги (iHLC/FLC 

– uHLC/FLC) като предиктивен маркер за намалена преживяемост при 

трансплантирани пациенти с ММ (N 29; 30; 32 33; 38; 55; 56; 64; 69 от списък с 

участия).  

 За качествата на научната дейност на д-р Л. Гърчева  свидетелства и фактът, че 

периода 2006 – 2019 тя участва в реализирането на три многоцентрови научни проекта, 

финансирани от ФНИ, един от които е текущ.   

 

4. Оценка на учебно-методическата и преподавателската дейност на 

кандидата  

Д-р Гърчева  участва активно в учебно-преподавателската дейност на СБАЛХЗ,   

като води практически занимания в рамките на индивидуалния курс „Лабораторна 

диагностика на лимфомите“; лектор в програмата на основния курс по клинична 

хематология; води обучения на специализанти по Трансфузионна имунология на тема 

Клинична трансфузионна практика и по Клинична имунология на тема  -   

Имунохимична диагностика на хематологични неоплазии. Средногодишната й 

натовареност е 20 учебни часа. 

 

5. Обща оценка за съответствието на кандидата на задължителните 

изисквания на ЗРСРАБ.  

Съгласно представената справка-декларация, подкрепена с оригинални 

доказателства, д-р Гърчева  покрива и значително надхвърля минималните национални 

изисквания и изискванията на СБАЛХЗ за заемане на академичната длъжност „доцент“ 

по отделните групи показатели, както следва: А (Дисертационен труд за присъждане на 

ОНС “доктор” 50/50, В. Научни публикации, заместващи хабилитационен труд, най-

малко 10 на брой, в издания, които са реферирани и индексирани в световноизвестни 

бази данни) 114.33/100; Г. Публикации и доклади в нереферирани научни издания 

252.14/200, Д. Цитирания или рецензии в  реферирани научни издания) 1575/50 и 

показатели от група Е. 390/100. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Оценката на цялостното кариерно развитие, научно-изследователската и  учебна 

дейност на д-р Лидия Иванова Гърчева показва, че кандидатката  отговаря напълно на 

критериите на ЗРАСРБ и Националната специализираната болница за активно лечение 

на хематологични заолявания за заемане на академичната длъжност „доцент“ по 

научната специалност „Хематология и преливане на кръв”. Нейният професионален път 

е пример за последователно и задълбочено развитие в една тясна и изключително ценна 

област на медицината. За мен е безспорно, че  кандидатката е изграден учен, с ясно 

очертан профил на научните интереси и оригинални приноси, подкрепени с 

дългогодишен  практически опит в областта на лабораторната диагностика  и 

мониторирането на онкохематологични заболявания. Нейната задълбочена 

професионална подготовка, високите  наукометрични показатели и натрупаният  опит в 

проектна и преподавателска дейност, ми дават основание да считам, че тя има всички 

необходими качества за бъдещи самостоятелни научни разработки и ръководство на 

докторанти.   

С удоволствие и убеденост предлагам на уважаемото жури да избере  д-р  Лидия 

Гърчева, дм за заемане на академичната длъжност „доцент” по „Хематология и 

преливане на кръв ” за нуждите на ДКБ,  НСБАЛХЗ, София. 

 

05.11.2022 г.     подпис 

 


