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СТАНОВИЩЕ 
 

Oт: Доц. д-р Вилиам Доков, д.м. 
Kaтедра „ Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология“ 

Факултет Медицина, 
Медицински университет “Проф. Д-р П. Стоянов”, Варна 

 
 Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по 
специалност „Обща и клинична патология“, професионално направление 7.1. 
Медицина; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт – един/ 0,25 
щатна длъжност/, за нуждите на Факултет „Медицина“, Катедра „Обща и 
клинична патология, съдебна медицина и деонтология“ при Медицински 
университет “Проф. Д-р П. Стоянов” - Варна, обявен в Държавен вестник, бр. 
8/28.01.2020 г.  

 
Съгласно заповед No Р-109-179 /3.06.2020 г. на Ректора на Медицински 

университет Варна съм включен като вътрешен член на научното жури. 
Съгласно Протокол No 1 от 10.06.2020 г. от заседание на Научното жури е 
определено да изготвя становище по процедурата. 
 В обявения конкурс участва един кандидат, д-р Свитлана Юриевна 
Бачурска, д.м. Кандидатът е представил всички необходими документи за 
конкурса предвидени в Закона за развитие на академичния състав (ЗРАСРБ) и 
Правилника за неговото приложение. 
 
I.  Aнализ на кариерния профил на кандидата 
 
 Д-р Свитлана Бачурска завършва висшето си медицинско образование 
през 2005 г., като магистър по медицина в Медицински университет, Пловдив, а 
през 2016 г. защитава специалност „Обща и клинична патология“. 

След успешно защитена дисертация на тема: „Диагностична стойност на 
ERG в имунохистохимичния панел за доказване на простатен карцином на 
иглени биопсии“ д-р Бачурска получава ОНС „Доктор“ по научната 
специалност „Обща и клинична патология“.  

От 2011 до 2017г. е специализант по обща и клинична патология в 
УМБАЛ „Св. Георги“- Пловдив. В периода 2017-2018 г. е началник отделение 
по клинична патология в МБАЛ гр. Асеновград, 2018-2019г. е началник 
отделение в КОЦ- Пловдив, същата година заема длъжността началник на 
клиника по Клинична патология към УСБАЛО - София, където работи и в 
момента.  

 
Академичното развитие на д-р Бачурска се определя от работата ѝ като 

асистент в катедра Обща и клинична патология в периода 2011-2017г. където в 
периода 2017- 2019г. заема длъжността главен асистент. 

 
 Владее руски и английски езици.  
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II. Научна дейност на кандидата 
 

Научната продукция, с която кандидатът участва в настоящия конкурс 
включва  общо 86 заглавия, от които:   

- 1 монография; 
- 13 пълнотекстови публикации в реферирани списания.  
- 22 пълнотекстови публикации в нереферирани, рецензирани списания 
- 50 участия в научни форуми.  

 
 Всички те са написани в съавторство /с изключение на монографията/ 
като приблизително равномерно са разпределени участията като първи, втори 
трети и последващ автор в представените публикации. Представена е справка за 
цитирания  - общо 28 цитирания на публикациите на д-р Бачурска.  
 
 
Качествена характеристика на научната дейност  
 

В тематично отношение научните публикации на д-р С Бачурска са 
насочени към различни аспекти на онкопатология, патология на устна кухина, 
експериментална морфология и др.  

В областта на онкопатологията интерес представлява анализът на 
простатна патология с прилагане на най-нови класификационни схеми и 
алгоритми за диагностично категоризиране на различни доброкачествени и 
злокачествени изменения в простатната жлеза.   

Приносен характер имат проучванията на авторката по отношение на 
идентифициране и описание на редки тумори на уро-гениталната 
(саркоматоиден карцином на пениса, паратестикуларен липосарком. 
аденоматоиден тумор, атипичен полипоиден аденомиом на маточната шийка) и 
невроендокринна системи. 

Актуално научно звучене има направеният генетичен анализ с описание 
на клинични и морфологични особености и корелации на случай на 
феохромоцитом-асоцииран Von Hippel Lindau синдром и неговите 
морфологични белези и имунохистохимични характеристики.  

Интерес представлява  публикацията по отношение на анализа на  
морфометрични диагностични възможности за разграничаване на неопластични 
от възпалителни заболявания на стомаха представени в гастроскопски 
материали, както и извършените проучвания на патоморфологични и 
имунохистохимични особенности на колоректален карцином в корелация с 
микросателитен и KRAS статус.  

В областта на оралната патология приносен характер имат публикациите 
по отношение на проучвания на терапевтично асоциирани хистологични 
изменения в резултат на приложение на различни фотодинамични източници 
(лазери).  Проучени са и хистологичните и молекулярни промени при орален 
лихен планус, както и патоморфозата на заболяването в резултат на прилагане 
на различни фотодинамични (лазерни) източници.  

Приносен характер имат и публикациите в областта на 
експерименталната морфология. Д-р Бачурска съвместно с Клиниката по гръдна 
хирургия е създала животински експериментален модел на закрита гръдна 
травма. В серия от публикации са проучени хистологичните промени на кардио-
пулмонална контузия в резултат на закрита гръдна травма на миши модели. 
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Тези както и останалите публикации предоставени от д-р Бачурска дават 
основание да се приеме, че тя извършва задълбочени научни разработки в 
различни дялове на патоморфологията и използва съвременни научни методи на 
изследване.  
  
III. Учебно-преподавателска дейност 
  
Съгласно представена справка за периода 2013 до 2019 г.  д-р Бачурска е водила 
между 448 и 540 часа упражнения по обща и клинична патология със студенти 
по медицина и дентална медицина. Академичната й натовареност надвишава 
повече от два пъти норматива за нехабилитирани преподаватели във 
факултетите по медицина и дентална медицина на Медицински университет 
Пловдив.   
  
IV. Съответствие с изискванията на МУ – Варна, за заемане на 
академичната длъжност „доцент” 
  
Представента справка показва, че д-р Бачурска покрива и надвишава в две от 
групите, показателите за заемане на академичната длъжност „доцент”, 
съобразно изискванията на Правилника за развитието на академичния състав в 
Медицински университет – Варна (таблица 1). В  представената справка за 
показателите от група „Г“ са определени  393,5 точки (надвишаващи със 193,5 
минимума). Показателите от груп Д също надвишават изискуемия минимален 
норматив  с 255 точки. 
 
 
Таблица 1.  Съответствие с изискванията на МУ – Варна, за заемане на 
академичната длъжност „доцент” 
 

Групи 
показатели 

Изискуем 
брой точки 

Брой точки на 
база представена 
справка, приета 

от комисия на МУ 
Варна 

А   50   50 
Б    0    0 
В 100 100 
Г 200 393,5 
Д   50   305 
Е    0    0 

 
V Заключение 
 
В настоящия конкурс участва един кандидат – д-р Свитлана Юриева Бачурска. 
Анализът на представените от д-р Бачурска  материали показва, че те покриват 
и надвишават минималните национални наукометрични изисквания и 
изискванията на „Закона за развитието на академичния състав в Република 
България“ за заемане на АД „Доцент“ и Правилника за неговото приложение.  
Д-р Бачурска демонстрира достатъчно богат практически, преподавателски и 
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научен опит в областта на Общата и клинична патология, което е видно от 
представените за анализ материали.    
 Това са основанията ми за положителната оценка за кандидатурата на д-р 
Свитлана Бачурска за заемане на академичната длъжност „Доцент” по научната 
специалност Обща и клинична патология на Катедра „Обща и клинична 
патология, съдебна медицина и деонтология“ на факултет „Медицина“ при 
Медицински университет “Проф. Д-р П. Стоянов” - Варна“  
 
 
18.08. 2020 г.     Подпис: 
         /Доц. Д-р Вилиам Доков, д.м./ 
 


