
До 
Председателя на Научното жури, 
Определено със заповед 
№972/28.06.2013 г на Изпълнителния 
директор на СБАЛО-ЕАД, София 

С Т А Н О В И Щ Е 

От доц. д-р Мария Стоянова Попова-Омайникова, 
Гинекологично отделение, МБАЛ «Сердика» 

Относно: Материали, представени от доц. Д-р Константа Велинова 
Тимчева, д.м., отразяващи научната и учебна дейност на кандидата с 
оглед участие в конкурс за заемане на академичната длъжност 
«професор» в областта на висшето образование 7, «Здравеопазване и 
спорт» по професионално направление 7.1 «Медицина» и научната 
специалност «Онкология» с шифър 03.01.46, за нуждите на отделение 
Дневен стационар към Клиника по химиотерапия на СБАЛ по онкология 
- ЕАД, София, обявен в ДВ бр. 36 от 16.04.2013 г. 

В настоящия конкурс участва един кандидат - доц. д-р Константа 
Велинова Тимчева, д.м. Кандидатът е представил в срок всички 
предвидени в Закона за развитие на академичния състав в Република 
България и Правилника на СБАЛО-ЕАД документи. 

1. Биографични данни за кандидата и професионално развитие 
Доц. д-р К.Тимчева е родена на 24.08.1951 г в София. Завършва 
Медицински факултет на Медицинска академия, София, през 1975 г. 
След работа по разпределение в РБ - Вътрешно отделение, през 1978 г 
след спечелен конкурс заминава за Москва, където в продължение на 3.5 
години като редовен аспирант работи върху дисертационен труд на тема 
«Свойства на клетките в покой в туморите и реакцията им на 
противотуморни агенти». Този дисертационен труд е защитен през 1982 
г във ВОНЦ - Москва. През 1987 г. д-р Тимчева придобива специалност 
«Вътрешни болести», а през 1994 - «Онкология». През 2003 г се явява на 
изпит за международната специалност Medical Oncology - ESMO sertified 
c давност 5 години /Копенхаген, Дания/. Сертификътът е подновен през 
2008 г. От 1983 - 1997 г работи като научен сътрудник II - 1 степен към 
Клиника по химиотерапия в Националния онкологичен център. През 
1997 г се хабилитира като „доцент" по научната специалност 
„онкология" към Клиника по химиотерапия на НОЦ. От м. септември 
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1997 до м. септември 1999 г работи като Clinical Research Associate в 
CRO Quintiles. От м. септември 1999 до момента работи към Клиника по 
химиотерапия на СБ АЛО, първоначално /до 2010 г/ като Началник 
клиника, след това - като Началник на отделение Дневен стационар към 
клиниката. 
Доц. Тимчева е утвърден и уважаван професионалист с квалификация 
предимно в лечението на солидните злокачествени тумори. За периода 
2010 - 2012 г. тя е Национален консултант по Медицинска онкология 
/Химиотерапия/. От 2010 г до момента е представител на България в 
European Partnership Against Cancer към European Commission. Доц. 
Тимчева е представител на България в ESMO (European Society of 
Medical Oncology) в продължение на два мандата - от 2000 - 2008 г. Тя е 
основател и председател на Българска Асоциация по Медицинска 
Онкология /БАМО/. 

2. Учебно-преподавателска дейност на кандидата 
От представената справка от отдел Следдипломна квалификация става 
ясно, че доц Тимчева участва активно в обучението на студенти, 
специализанти и докторанти. Участва като лектор в основния курс за 
придобиване на специалност „Онкология", а след 2007 г обучава 
специалисти по Медицинска онкология. Лектор е и в периодично 
провежданите курсове за специализация „Съвременно лекарствено 
лечение на солидните злокачествени тумори", „Специални грижи за 
болни, провеждащи химиотерапия и лъчелечение" със средногодишна 
натовареност 280 лекционни часа. Доц. Тимчева е ръководител на трима 
специализанти по специалността Медицинска онкология, както и 
председател на изпитна комисия по тази специалност. Научен 
ръководител е на трима докторанти, един от които е защитил 
дисертационния си труд. Доц. Тимчева е канена за гост-лектор във 
Франция, Китай, Румъния. Тя е инициатор на издаването и главен 
редактор на списание Studia Oncologica. 

3, Научно-изследователска дейност на кандидата 
Нерецензираните научни трудове на доц. Тимчева, представени за 
участия в настоящия конкурс, са 57, от тях научни публикации в 
чуждестрянни списания с импакт фактор - 16, в български списания - 17, 
както и 17 глави от учебника Медицинска онкология, с главен редактор 
доц. Тимчева. Освен това кандидатът има участие в 2 сборника с научни 
доклади, в 3 монографии, едно ръководство и един учебник. Не се 
приемат за рецензиране монографията „Рак на млечната жлеза -
диагностика и съвременно лечение", за която липсва доказателствен 
материал за участието на доц. Тимчева, както и участието и в Medical 
Educational Programme на ESO - по същата причина. 
Разнообразната и богата научно-изследователска дейност на доц. 
Тимчева касае предимно карцинома на млечната жлеза - химио- и 
хормонотерапия, лечението на други солидни тумори, възможности за 



преодоляване на лекарствена резистентност, както и изследване на нови 
противотуморни препарати. Най-общо научните приноси на кандидата 
могат да се обобщят в следните насоки: 

- Научно-изследователски приноси с фундаментално значение - тук 
е посочено участието на доц. Тимчева в научен труд, утвърждаващ 
за първи път приложението на Херцептин в адювантното лечение 
на болни с рак на млечната жлеза 

- Научно-теоретични приноси, касаещи лечението на HER2-
положителния рак на млечната жлеза /публикации №№ 6, 26, 27/, 
на тройно негативния рак на млечната жлеза /№№ 25, 30, 31/, 
лечение на ГИСТ - II линия /№5/, както и възможности за 
преодоляване на лекарствена резистентност /№0 16, 18 и 19/ 

- Научно-практическите приноси на доц. Тимчева касаят 
усъвършенстване на лекарственото лечение при болни с тройно 
негативен карцином на млечната жлеза /публикация №22/, 
въвеждане на комбинацията Доцетаксел + Гемцитабин, както и 
приложение на липозомален доксорубицин в лечението на 
метастазиралия карцином на млечната жлеза /№№3, 8/, 
приложение на комбинацията Винорелбин + 5-флуороурацил 
отново при болни с рак на млечната жлеза /№23/, проучване на 
потенциалния риск от усложнения при лечение със Зомета на 
болни с костни метастази /№24/, изследване на 
кардиотоксичността при приложение на антрациклини /№17/, 
изследване на различни видове еритропоетини за поддържане на 
нормално ниво на хемоглобин по време на химиотерапия /№№11, 
12/, приложение на перорална химиотерапия с Топотекан при 
болни с дребноклетъчен рак на белия дроб /№4/, изследване на 
нови лекарствени продукти в лечението на рака на панкреаса 
/№№2, 9/, приложение на комбинацията Сутент + Кселода при 
болни с метастазирал рак на млечната жлеза /№13/. 

- Приноси по отношение на обучението по онкология и медицинска 
онкология, както и за въвеждане на правила за лечение на солидни 
тумори в България. Доц. Тимчева е инициатор за превеждане и 
публикуване на първите Правила на ESMO за лечение на солидни 
злокачествени тумори /1-А/, както и на първата програма на ESMO 
за обучение по медицинска онкология. Включването на 
специалността Медицинска онкология като самостоятелна 
медицинска специалност през 2007 г е резултат от активното 
съдействие на ръководството на ESMO, благодарение на добрата 
колаборация с тогавашния представител на България - доц. 
Тимчева. Издаването на първото ръководство по Медицинска 
онкология на български език през 2012 г, в съавторство с колектив 
от химиотерапевти е по инициатива на доц. Тимчева. 



Общият импакт фактор от научните трудове на доц Тимчева, 
публикувани в престижни международни списания, е 135.091. Тук не 
е включен импакт фактора на резюметата, които са 30 на брой и също 
са публикувани в престижни чуждестранни списания . Броят на 
цитиранията на научните трудове е над 850 (Scopus, Web of 
Knowledge, Google Scholar). 

4. Заключение 

Представеният анализ на научната продукция на доц. Тимчева, както и 
активната и учебно-преподавателска дейност показват, че кандидатът 
напълно отговаря на изискванията на Закона за развитие на академичния 
състав в Република България за заемане на академичната длъжност 
«професор», както и на количествените и качествени критерии, 
залегнали в Правилника на СБ АЛО за заемне на тази академична 
длъжност. 
Убедено препоръчвам доц. д-р Константа Велинова Тимчева да бъде 
избрана и назначена на академичната длъжност «професор» към 
отделение Дневен стационар на Клиника по химиотерапия към СБАЛО-
ЕАД, София 

22.08.2013 Член на научното жури, 
Доц. д-р Мария Попова 
Омайникова 


