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РЕЦЕНЗИЯ 

 
От: доц. д-р Юлиан Руменов Ананиев, дм, - Декан, МФ, Тракийски 

университет; Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина и 

деонтология, и дерматовенерология, Медицински Факултет,  

Тракийски университет 

 

 

Относно: обявен конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” 

по научната специалност: „Обща и клинична патология”, обявен за 

нуждите на МУ-Варна, Катедра по обща и клинична патология, съдебна 

медицина и деонтология, Факултет по Медицина  

 

 

Описание: Съгласно заповед  №  Р-109-179/03.06.2020 на Ректора на МУ-

Варна съм избран за „Рецензент“ в  конкурс обявен за нуждите на МУ-

Варна, Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина и 

деонтология, Факултет по Медицина в ДВ,  бр. 8  от 28.01.2020 г.    

В така посочения конкурс за „Доцент“ документи са подадени от един 

кандидат в лицето на д-р Свитлана Юриевна Бачурска, дм от Клиниката по 

клинична патология УСБАЛО – София. В предоставените ми документи, 

откривам пълния набор от изискуеми компоненти, както на електронен, 

така и на хартиен носител. Те са представени съобразно посочените дати и 

изисквания в ЗРАСРБ и правилника на МУ-Варна. 

 

 

 I. Биографични данни 

 Кандидатът д-р Свитлана Юриевна Бачурска, дм е родена на 

6.03.1982 г в Украйна. През 2005 г завършва висше образование 

„Медицина“ в МУ – Пловдив, а през 2016 г придобива специалност по 

„Обща и клинична патология“.  През 2017 г д-р Бачурска защитава ОНС 

„Доктор“ по научната специалност „Патологоанатомия и цитопатология“ 

(диплома № 196 от 1.6.2017 г. МУ-Пловдив) в Катедрата по обща и 

клинична патология в МУ – Пловдив с дисертация на тема „Диагностична 

стойност на ERG в имунохистохимичния панел  за доказване на простатен 

карцином на иглени биопсии“.  В посочената справка откриваме още, че    

д-р Бачурска има проведени курсове, както следва: 
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 дерматопатология на БЛС, Пловдив, България, 2018 г ;  

 диагностична мекотъканна патология, Линц, Австрия, 2018 г ; 

 диагностична гинекологична патология, Линц, Австрия, 2018 г ; 

 кратък курс по кожна патология, Будапеща, Унгария, 2018 г ; 

 основи в диагностиката на патология на гърдата, Линц, Австрия, 

2017 г ; 

 клинични научни методи, Залцбург, Австрия, 2017 г ; 

 урологична патология, Залцбург, Австрия, 2016 г ; 

 специализиран курс по „Имунохимия и имунохистохимия“, София, 

България, 2015 г ; 

 статистически програмен пакет SPSS – МУ - Плавдив, 2014 г.; 

 урологична патология JHMI, Балтимор, САЩ, 2013 г ; 

 други; 

 По отношение на академичната кариера, кандидата има общ 

професионален трудов стаж към месец март т. г. общо 8 години и 11 

месеца, от които като преподавател  – 8 години и 1 месец. В първите 3 

години и 11 месеца след дипломирането си, кандидатката работи като 

медицински представител; следват 8 години като преподавател, а от 7 

месеца д-р Бачурска, дм работи като Началник клиника в УСБАЛО гр. 

София.  

 В обобщение д-р Свитлана Бачурска, дм е преминала през 

„стълбата“ на академичното израстване, като възможността да се 

квалифицира допълнително създава предпоставка и за бъдещо развитие и 

израстване в научно-преподавателско и клинично направление. 

 

 

 II. Оценка на наукометричните показатели 

 Оценката е  направена въз основа на научните публикации на 

кандидата в български и чуждестранни списания и пълнотекстови 

съобщения в научни сборници, както и представените монографии и 

списъци на цитирания, заедно с доказателствения материал. 

 Д-р Свитлана Бачурска, дм представя 1 автореферат на дисертация за 

ОНС „доктор“, 1 монография (хабилитационен труд), 21 публикации и 

доклади, публикувани в  научни издания, реферирани и индексирани в 

реферирани бази данни (Scopus  и Web of science), както и 18 публикации и 

доклади, публикувани в  нереферирани списания с научно рецензиране или 

публикувани в редактирани колективни томове. 
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 На базата на това, кандидатът разпределя публикациите и участията 

не повтарящи представените за придобиване на ОНС „Доктор“, както 

следва: 

 1 монография с тема  „Морфологичните дилеми на простатната 

онкопатология“; 

 13 публикации в реферирани списания; 

 22 публикации в нереферирани, но рецензирани списания; 

 50 участия в научни форуми в страната и чужбина; 

 10 цитата в реферирани списания в базите данни; 

 13 цитирания в монографии и колективни томове с научно 

рецензиране; 

 5 цитирания в  нереферирани списания с научно рецензиране. 

 След направен анализ е видимо, че д-р Бачурска е първи автор в 

общо 14 публикации от посочените в справката. 

 В допълнение кандидатката представя справка и за ръководство на 

вътреуниверситетски проект към МУ-Пловдив с номер НО-12/2018 г. на 

тема: „Имунохистохимично субтипизиране на пациенти с колоректален 

карцином в корелация с KRAS мутационен статус и микросателитна 

нестабилност“. 

 Не на последно място, приложена е справка за участието на 

кандидата в написването на редица учебни помагала с насоченост към 

преподавателската дейност на Катедрата по обща и клинична патология, 

съдебна медицина и деонтология на МУ – Пловдив.  

 В обобщение представените публикации, участия във форуми и 

цитирания са напълно изчерпателни и даващи информация относно 

необходимите показатели в този раздел. 

 

 

 III. Оценка на научната дейност и приноси 

 По отношение научния профил на кандидатът, същата има добре 

очертан такъв, като видимо е, че тя следва посока на работа в приложната 

част на онкопатологията и в частност - патологията на простатния 

карцином, патологичните промени в устната кухина и връзката им с генеза 

и клиника, както и експериментална патология, представяне на редки 

случаи от практиката и др. 
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 1. Приноси в областта на онкопатологията 

 извършен е широк анализ на простатната патология в българска 

популация и са приложени нови класификационни схеми и  

алгоритми за диагностично уточняване; 

 проучени са редица урологични онкологични заболявания на базата 

на изследван хистологичен материал в един от големите 

университетски центрове в страната; 

 проучени са редки форми на урологични неоплазми и ендокринни 

неоплазми, като същите са описани и дискутирани; 

 описани са морфологични форми и девиации на някои от 

предиктивните маркери в патологията на млечната жлеза; 

 изследвани са и са описани морфологични и имунохистохимични 

ообености на колоректалния карцином във връзка с KRAS и 

микросателитен статус; 

 

 2.Приноси в областта на оралната патология 

 проучени са хистологичните изменения в оралната кухина след 

приложение на фотодинамични източници; 

 изследвани са пациенти с орална форма на лихен планус и 

морфологичните промени след приложение на фотодинамични 

източници; 

 извершини са анализи на премалигнени лезии с цел сравнение на 

„златен стандарт“ и неинвазивни методи; 

 анализирани са хистологични промени при различни методи на 

гингивектомия; 

 изследвани и описани са морфологичните промени при различни 

типове на ендодонтско лечение; 

 

 3. Приноси в експерименталната патология 

 създаден е експериментален модел на закрита гръдна травма в 

животински модели; 

 проучени са хистологичните промени при кардио-пулмонална 

ресусцитация на модели на закрита гръдна травма; 
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 4.Други приноси 

 сравнение между възпалителни изменения и инфилтрация с клетки 

при нормални простати и патологично променени простати;  

  

 В обобщение от справката с приносите, които кандидатът посочва е 

видно, че тя има „научна линия“, която следва, но и задълбочен интерес и 

активност в редица други области, което допълнително допринася за 

утвърждаването и като надежден учен. 

 

 

 IV. Оценка на учебната дейност 

 Д-р Свитлана Бачурска, дм е заемала последователно академичните 

длъжности асистент и главен асистент в МУ - Пловдив в периода 2011-

2020 г, като работи като асистент общо – 5 години и 8 месеца, а като 

главен асистент – 2 години и 5 месец. В същия период е водила редица 

практически упражнения в три факултета на МУ – Пловдив.  

 По отношение на учебната натовареност на кандидата, видно е, че за 

периода 2013-2019 г, натовареността по норматив за нехабилитирани 

преподаватели е 270 часа - 540, като д-р Бачурска надхвърля норматива. 

Натовареността и се е формирала на база практически упражнения за 

студенти от специалностите: медицина, дентална медицина и фармация, 

съответно -  българоезично и англоезично обучение.   

   

 

 V. Съответствие с изискванията 

 

Задължителни количествени наукометрични критерии при заемане на 

академична длъжност „доцент" в МУ – Варна представени от 

кандидата 
 

Критерий Минимален 

брой точки 

Точки на 

кандидата 

А 50 50 

Б 100 100 

Г 200 393.5 

Д 50 305 

   

ОБЩО: 400 848.5 
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 Кандидатът д-р Свитлана Бачурска, дм отговаря на условията за за 

заемане на академичната длъжност „доцент“, като: 

- притежава завършено висше медицинско образование; 

- има придобита специалност по „Обща и клинична патология“; 

- притежава защитена ОНС „Доктор” по научната специалност 

„Патологоанатомия и цитопатология“; 

- покрива изискуемите количествени наукометрични показатели.  

 

 

 VI. Лични впечатления 

 Познавам д-р Бачурска от 2015 година, като имам преки наблюдения 

върху нейното академично развитие. За периода съм имал възможността да 

се запозная детайлно с работата и като преподавател и учен. Д-р Бачурска 

е един млад и енергичен човек, изграден като добър специалист в областта 

на патологията. Тя има позитивно отнощение към учебно-

преподавателския процес, студентите, докторантите и специализантите, с 

които е работила, както и високо академични отношения с колегите си. В 

работата си като учен се отличава със задълбочен интерес и непрестанно 

желание в търсене на нови проекти и възможности за развитие. 

 Не на последно място, спокойно мога да я определя, като педантичен 

и ерудиран професионалист с желание и готовност за оказване на помощ в 

развитието на колегите и. 

 

 

 VII. Препоръки 

 Бих си позволил да отправя препоръка по отношение на това, след 

този етап на развитие, да продължи своите изследвания и публикции в 

областите, в които работи и към момента, а също така да насочи 

вниманието си и към изграждането на други бъдещи млади учени и 

търсене на нови проектни възможности с цел приложение на потенциала с 

който разполага.  
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 VIII. Заключение 

 

 Въз основа на посоченото по-горе мога да обобщя, че предвид 

представените документи, кандидатът д-р Свитлана Юриевна Бачурска, 

дм е един добре изграден учен, ерудиран преподавател и лекар, който 

съумява да съвмести, както прецизната диагностична дейност, така и 

учебно-преподавателската и научна работа.  Видимо е, че научната, 

публикационната и преподавателската дейност на кандидата отговарят на 

изискванията за придобиването на академична длъжност „Доцент.  

 Ето защо давам своята положителна рецензия и уверено ще 

гласувам „За“ присъждането на академична длъжност „Доцент“, като 

апелирам и към останалите членове на уважаемото Научно жури да 

гласуват положително. 

 

 

 

 

 

 

 10/08/2020 г    Доц. д-р Юлиан Р. Ананиев, дм 


