
До Председателя на научното жури  

определено със Заповед No 972/28.06.2013 г. 

на Изпълнителния директор на СБАЛО ЕАД–

София 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Манаси Добринов Николов, дм 

ръководител сектор „Експертиза на работоспособността” 

СБАЛО ЕАД - София 

 

Относно: конкурса за „ПРОФЕСОР” в област 7.„Здравеопазване и спорт”, 

професионално направление 7.1.„Медицина” по научна специалност „ОНКОЛОГИЯ”, 

шифър 03.01.46 за нуждите на Отделение „Дневен стационар” към Клиника по 

химиотерапия на СБАЛО ЕАД - София, обявен в „Д.В.“ бр.36 / 16.04.2013 г. и на 

интернет страница: http://www.sbaloncology.bg/bg/science-and-research/academic-

personnel-development.html. 

Становището е съставено в съответствие с ЗРАСБ и глава ІІІ раздел IV от ППЗРАСБ – 

Условия и ред за заемане на академична длъжност „доцент/професор“, както и с 

Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на 

академични длъжности в СБАЛО-ЕАД.  

В така обявения конкурс, в законния срок за участие редовни документи е подал и е 

допуснат само един кандидат – доц. д-р Константа Велинова Тимчева, д.м., началник на 

Дневен стационар към клиника по химиотерапия СБАЛО ЕАД гр. София. 

 

 

Биографични данни 

Доц. д-р К. Тимчева е завършила медицина във ВМИ - МА София, Медицински 

факултет през 1975 г. От 1975 до 1978 г. работи във вътрешно отделение на Районна 

болница – Дупница. От 1978 до 1981 г. е аспирант във Всесъюзния Онкологичен 

Научен Център на АМН на СССР – Москва (Русия). В 1982 г. защитава дисертационен 

труд на тема “Свойства на клетките в “покой” в туморите и тяхната реакция към 

противотуморни агенти“ и получава научната и образователна степен “Доктор” 

(диплома № 001726 от 07.07.1982 г.).  

От 1982 г. досега работи в Клиника по химиотерапия на Специализирана болница за 

активно лечение по Онкология – София, като от 1998 г. е “доцент” (старши научен 

сътрудник ІІ степен) по научната специалност “Онкология” към същата клиника. От 

2000 г. до 2010 г. е началник на Клиниката по химиотерапия, а след това и в момента е 

Началник на Дневен стационар към същата клиника.  

Доц. д-р К. Тимчева има следните признати специалности: по Вътрешни болести през 

1987 г., по Онкология през 1994 г., по Медицинска онкология (сертифицирана от 

ESMO) през 2003 г. и ресертифицирана през 2008 г. 

Изграждането й като специалист се осъществява и чрез участие в значителен 

брой курсове и специализации у нас и чужбина. През 2001 г е завършила курс по 

“здравен мениджмент”. През 2012 г. специализира в Клиника по “Медицинска 

онкология” в Института “Jules Bordet” в Брюксел (Белгия). 

 

 

 

Научна продукция 



2 

Научната дейност на доц. д-р Тимчева започва през 1982 г. като анализът на 

представените данни показва, че тя се представя със 148 научни публикации и 

разработки: 63 статии в периодичния научен печат, 27 участия в монографии, сборници 

и учебници, 54 доклади и други презентации на различни форуми с отпечатване на 

резюмета и участие в 4 научни проекта. Отделно от гореизброените има и 64 участия с 

доклади на различни онкологични форуми без отпечатване на резюмета. 

Доц. д-р Тимчева е представила за рецензиране във връзка с конкурс за „доцент” (ст. н. 

с. II ст.) през 1998 г. 30 публикации, от които 6 бр. в чуждестранни списания (1- ви 

автор в три броя) и 24 броя в български списания (1- ви автор в 10 броя).  

Всички останали научни трудове са след този период. От 33 публикации 16 са в 

чуждестранни списания (1-ви автор в един брой и 2-ри автор в един брой). В български 

медицински списания публикациите са 17 броя (1-ви автор в 5 броя и 2-ри автор в 6 бр.) 

IF от публикациите след 1998 г. е 135.091. 

Преобладаващият брой от публикациите на доц. д-р. Тимчева са цитирани повече от 10 

пъти (използвани са електронните библиотеки Google, Scholar, Scopus, Web of 

Knowledge). 

Доц. д-р Константа Тимчева е представила и 29 участия в 8 монографии, от които 1 е 

под печат. В сборници с доклади доц. К. Тимчева има 4 публикации като 1- ви автор е в 

3 от тях. 

 

 

Научна активност 

Научната дейност на доц. д-р Тимчева се реализира и въз основа на научните 

активности, които тя извършва като председател на БАМО и член на БНАО, BUON, 

ESMO, EACR, EORTC. Тя е Национален консултант по химиотерапия (2010-2012 г.),  

представител на България в European Partnership Action Agains Cancer към 

Европейската Комисия (от 2010 и до сега), както и в Европейската Общество по 

Медицинска Онкология (2000-2008 г.). 

Доц. д-р Тимчева е и главен редактор на списание за обзори Studia Oncologica. 

Многократно е член на организациионния и научния комитет на национални 

онкологични научни форуми. Гост лектор е на национални и международни научни 

форуми в Румъния, Китай, Франция. 

Доц. д-р К. Тимчева има участие в 4 научни проекта, финансирани от ФНИ към МОН и 

МУ- София. 

Главен изследовател е на повече от 30 международни проекта за изпитване на нови 

лекарствени средства. 

Научен ръководител е на трима докторанти, от които един е вече успешно защитил 

докторат. 

 

 

Оценка на приносите 

Научните разработки на кандидата са изградени на базата на изключително голям 

фактически материал, изработени с прецизна методология и стойностни изводи, въз 

основа на което научните и приноси са с високо ниво на теоретичен, организационен и 

научно - приложен характер. 

По-съществените приноси на доц. д-р Тимчева са в областта на лекарственото 

лечение на солидните злокачествени тумори и по-специално карцином на млечната 

жлеза, злокачествените тумори на яйчниците, тестикуларни тумори, злокачествени 

тумори на мозъка и мекотъканни саркоми, белодробен карцином.  
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Особено внимание в своето научно творчество тя е отделила на химиотерапията 

на туморите на млечната жлеза, и в частност на тези с НЕR2 експресия.  

Друго важно направление в изследователската й дейност е приложението на 

нови лекарствени средства, включително и такива, които прицелно атакуват важни за 

патогенезата на туморите механизми, включително и на късни стадии от тяхното 

развитие. Тези изследвания с международно участие дават възможност на доц. д-р 

Тимчева да разработи нови подходи за химиотерапия на някои злокачествени тумори и 

за повишаване ефективността на прилаганите схеми за лечение. 

Лекарствената резистентност и възможностите й за преодоляване е също така 

застъпена в научната дейност на кандидата.  

Доц. д-р Тимчева е и активен участник в създаването и редактирането на 

национални правила и препоръки за системно лекарствено лечение на злокачествените 

тумори. Тя е с основен принос за въвеждането и обучението по специалността 

“Медицинска онкология” в България. 

Посочените приноси доказват широкия спектър на научно-изследователските и 

практически възможности на кандидата и отговарят напълно на изискванията за 

заемане на длъжността „професор”.. 

 

 

Учебно-преподавателска дейност 
Учебно-преподавателска натовареност за последните пет години на доц. д-р Тимчева е 

средногодишно в рамките на 280 академични часа, което отговаря напълно на 

изискванията за съответната преподавателска длъжност в институция със 

специализиран профил. Преподавателската дейност е свързана предимно с участие в 

лекционите курсове по специалностите „Онкология” и „Медицинска онкология”, както 

и в провеждането на тематичните курсове “Съвременно лекарствено лечение на 

солидните тумори” и “Специални грижи при болни, провеждащи химиотерапия и 

лъчелечение”. 

 

 

Заключение 

Направеният анализ на научната и преподавателска дейност на доц. д-р Тимчева  

показва, че тя отговаря напълно на изискванията от ЗРАСРБ и на качествените и 

количествени критерии за развитие на академичния състав, посочени в раздел 3 и 4 на 

Правилника на СБАЛО-София за придобиване на академичната длъжност „професор”. 

В тази връзка, напълно убедено предлагам на членовете на научното жури да изберат 

доц. д-р. Константа Велинова Тимчева, д.м. да заеме академичната длъжност 

„ПРОФЕСОР” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност 

по „Онкология” шифър 03.01.46 в Отделение „Дневен стационар” към Клиника по 

химиотерапия на СБАЛО ЕАД - София 

 

 

11.08.2013 г. 

   Изготвил становището: 

       доц. д-р М. Николов, дм 


