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Конкурсът е обявен в ДВ бр. 64/05.08.2014 г. за академичната 

длъжност „доцент” в областта на висшето образование 7. „здравеопазване и 

спорт”, от професионално направление 7.1. „медицина” и научната 

специалност „Лъчелечение” за нуждите на Катедрата по образна 

диагностика към Медицинския факултет на МУ – Варна. 

Документи подава единствен кандидат, - д-р Елица Енчева-Мицова, 

дм. Родена е на 29.08.1978 година в гр. Силистра. През 1996г. завършва 

ПМГ „Климент Охридски“ гр. Силистра със златен медал и медицина през 

2003г. в МУ-София с отличен успех. Придобива специалност по 

лъчелечение 2009г. През 2014г. завършва магистратура по Обществено 

здраве и здравен мениджмънт в МУ-София. 

През 2004г. работи като лекар ординатор в Отделение по лъчелечение, 

СБАЛО, след което става последователно редовен (декември 2004-2007г) и 

задочен докторант (2007-2009г.) в Клиника по лъчелечение УМБАЛ " 

Царица Йоанна". В същата клиника е назначена за лекар ординатор през 

2007г. до м.02.2013г., когато е поканена да оглави новосформиращото се 

Отделение по лъчелечение към УМБАЛ "Света Марина" Варна. До момента 

д-р Енчева има 11 години лекарски стаж. 

През 2011 г. в МУ-София, защитава дисертационен труд на тема 

„Лъчеви реакции при лъчелечение на карцином на шийката на матката и 

ендометриума - цитогенетични и молекулярно-генетични методи за 

предсказване на индивидуалната лъчечувствителност”. 

По време на докторантурата си д-р Енчева успява да спечели две 

стипендии за дългосрочни специализации  във водещи лъчетерапевтични 

центрове в Германия (2006г.) и Дания (2007г.), съответно по 6 и 4 месеца. 

Продължителното й обучение включва и множество краткосрочни 

специализации и курсове в Ирландия, Белгия, Англия, Германия, Италия, 

Швейцария, Израел и др. Многобройните специализации и курсове говорят 

за непрекъснат стремеж на д-р Енчева за натрупване на актуални знания и 

умения в динамично развиващата се съвременна лъчетерапия. Това 

допринася за нейното израстване като специалист и запознаване със 

съвременните лъчетерапевтични техники и тенденции, някои от тях 

предстоящи да бъдат въведени в България.  



 

 

Д-р Енчева е хоноруван асистент по лъчелечение през 2010-2011г. 

към Клиничен център по нуклеарна медицина и лъчелечение на МФ, към 

МУ-София.  От 2013г. е главен асистент по лъчелечение в Катедра по 

образна диагностика и лъчелечение на МФ към МУ-Варна. 

Д-р Енчева изпълнява всички необходими изисквания за участие в 

конкурс за академична длъжност „доцент“, изброени в Правилника за 

академично развитие на Медицински университет „Параскев Стоянов“ – 

Варна, а именно:   

1. Представя диплом за придобита ОНС „Доктор” по съответната 

специалност. 

2. Представя равностойни на монографичен труд публикации 

3. Представя оригинални научноизследователски публикации 

4. Заема академична длъжност в МУ-Варна 

Бързото въвеждане на новостите в лъчетерапия я нареждат на едно от 

челните места от преподавателите в  катедрата по “ Катедрата по образна 

диагностика”. Д-р Енчева преподава на български и англоговорящи 

студенти по медицина, дентална медицина  и рентгенови лаборанти към 

Медицински колеж. Още като докторант в МУ София се включва като 

лектор  в основния курс по лъчелечение за специализанти. Д-р Енчева 

успява да организира за първи път в България европейско училище по 

лъчелечение, което е част от курсовете за продължително обучение на  

ESTRO (Европейска организация по лъчелечение), проведен от 5-10 

Октомври 2014г. 

За участие в конкурса д-р Енчева представя 57 научни труда, 

разделени на 37  реални публикации и 20 доклада на национални и 

международни форуми.  Реалните публикации са разпределени както 

следва-5 в чужди научни издания (равностойни на монографичен труд), от 

които три в списания с импакт фактор (общ импакт фактор 5,327); 1 участие 

в международна монография на английски; 20 публикации в български 

научни издания, 11 в клинични сборници и ръководства. Под печат са 

отбелязани 14 труда, от които 10 са вече публикувани. Две от публикациите 

в чужбина са цитирани общо 73 пъти в чужди научни списания, което 

говори за актуалността и значимостта на научната продукция на д-р Енчева 

на световната лъчетерапевтична сцена. Общият импакт фактор на 

трудовете, представени в конкурса е 11,905, при 5.327 от реални 

публикации. През 2006г. Д-р Енчева печели два научни проекта към МУ-

София, получили отлична оценка. Обединяващо за представените научни 

трудове е тяхната задълбоченост, дидактичност, научна практическа 

актуалност и признати приноси, които носят.  

След внимателен прочит на богатия научно-теоретичен приносен опит 

в научните разработки на д-р Енчева, могат да се посочат и редица научно-

практически приноси. с разностранни научни интереси, включващи ранни и 

късни лъчеви реакции, генетични маркери за предсказване на 

индивидуалната лъчечувствителност, радиохирургия и нови лъчелечебни 

техники и технологии, ролята на лъчелечението при доброкачествени 



 

 

заболявания, лъчелечение в мултимодалния подход при колоректален 

карцином, приложението на различни образни методи, както при  

диагностика и стадиране на онкологични заболявания, така и за определяне 

на клиничния мишенен обем.  Това личи от нейната научна продукция, 

която е в унисон със съвременните тенденции в онкологията и 

лъчетерапията. 

Д-р Елица Енчева, дм участва с пълен комплект от изискваните 

документи, чиято достоверност е проверена от комисия. Тя е млад и 

амбициозен специалист и напълно отговаря на всички изисквания, 

залегнали в закона и правилника за приложението му. Поради 

гореизложеното предлагам на научното жури да гласува позитивно за 

избора му на академичната длъжност „доцент”. 

 

 

 
 

 

 

гр. Варна                 Проф. д-р Красимир Иванов, дмн 

14.11.2014г.         /…………………../ 

 


