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До Председателя на Научно жури 

назначено със заповед № 3-

158/29.06.2019  

 
 

СТАНОВИЩЕ 
 

От проф. Румен Мирчев Балански, дмн, УСБАЛО-ЕАД, включен в състава на Научно 
жури със заповед №  3-158 от 29.06.2019 г. на Изп. директор на УСБАЛО-ЕАД.  

 
Относно: научните трудове, учебната дейност и документите представени от доц. д-р 
Иглика Спасова Михайлова, дм за 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 по научната специалност 
“Онкология” обявен в ДВ бр. 25 от 26.03.2019 г. за нуждите на Клиниката по 
лъчелечение към УСБАЛО-ЕАД. Рецензията е изготвена в съответствие с изискванията 
на ЗРАСРБ и Правилника за неговото приложение. Представените документи и научни 
трудове отговарят на изискванията за участие в конкурс за заемане на академичната 
длъжност “професор”. 
 В обявения конкурс за заемане на академичната длъжност “професор” участва  
само един кандидат, а именно, доц. д-р Иглика Спасова Михайлова, дм, началник на 
„Отделение по перкутанно лъчелечение“ към „Клиника по лъчелечение“ към УСБАЛО 
-ЕАД. 
  
 І. Общи изисквания: 

Доц. д-р Иглика Спасова Михайлова, дм е родена на 22.01.1969 г. в гр. Плевен. 
През 1995 г. завършва медицина във Висшия Медицински Институт – гр. Плевен и 
придобива квалификацията “лекар”. През 2002 г. придобива медицинската специалност 
“Лъчелечение”, а през следващите години придобива, съответно, специалност 
„Онкология“ (2005 г.) и специалност „Здравен мениджмънт“ (2013 г.). През 2013 г. 
защитава дисертационен труд на тема “Предоперативно лъчелечение при локално 
авансирал ректален карцином – самостоятелно или едновременно с химиотерапия” и 
получава научната и образователна степен “доктор” по научната специалност 
“Онкология ” с шифър 03.01.46.  

След завършване на обучението си във Висшия Медицински Институт – Плевен, 
доц. д-р Иглика Спасова Михайлова започва през 1997 г. кариерата си като лекар-
ординатор  в „Радиологично отделение“ към Онкологичния център, Плевен „ВМИ-
Плевен“, а от 2003 г. и до сега, тя работи в Клиниката по лъчелечение към УСБАЛО-
ЕАД, София, като от 01.12.2014 г. е началник на „Отделение по перкутанно 
лъчелечение“ към същата клиника. От 2015 г., след спечелен конкурс за заемане на 
академична длъжност, тя е „доцент“.  

Високата си професионална квалификация доц. Михайлова постига през 
годините както в резултат от собствените си усилия на работното си място, бидейки 
член на академичния състав на Клиниката по лъчелечение и придържайки се към 
високите професионални стандарти на работа в клиниката, така и в резултат от 
активното си участие в широк спектър от курсове за повишаване на квалификацията си 
в областта на онкологията и лечението на злокачествените тумори, включително, 
едномесечна специализация в Клиниката по лъчелечение към Онкологичния център в 
гр. Безансон (Франция), едномесечна специализация в Клиниката по лъчелечение и 
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брахитерапия към Университетска болница „Мотул” в Прага (Република Чехия) и 
участие в работата на 20 учебни курса организирани от ESTRO и Prime Oncology в 
периода 2014-2019 г.  

Доказателство за професионалните и качества са както членството и в 7 
Лечебно-диагностични комитета в УСБАЛО-ЕАД, УМБАЛ „СофияМед” и УМБАЛ 
„Надежда”, така и в 6 национални и международни организации като БЛС, БНАО, 
БАМО, БОНД, ESTRO и др. Признание за професионалните и качества са и две награди 
получени, съответно, от Експертния борд организиращ научните конференции „МОРЕ“ 
(награда „Дарзалас“, 2014 г.) и от БЛС – „Лекар на годината“ за 2018 г. 

 
ІІ. Изисквания, свързани с учебно-преподавателската дейност 

 Анализът на приложените документи показва, че учебно-преподавателската 
дейност на доц. д-р Иглика Михайлова, дм напълно отговаря на изискванията за 
заемане на  академичната длъжност “професор”. Като член на академичния състав на 
УСБАЛО-ЕАД, тя активно участва в различните форми на обучение на студенти, 
специализанти и докторанти, които се прилагат в ежедневната учебно-преподавателска 
практика в болницата. Освен това, трябва да се подчертае, че нейните учебно-
преподавателски качества са оценени и в други научни и научно-преподавателски звена 
в системата на здравеопазване, в които се обучават и подготвят кадри за работа в 
областта на медицината. В частност, през периода 2015-2019 г., доц. Иглика Михайлова 
е била ръководител на 4-ма лекари специализиращи в УСБАЛО-ЕАД за придобиване на 
медицинската специалност „Лъчелечение”, като 2-ма от тях са завършили успешно 
своето обучение. Освен това, от 2017 г. тя е научен ръководител на д-р Веселин Попов 
/редовен докторант в катедра „Клинична онкология към МФ на МУ-Пловдив/, който 
разработва дисертационно изследване на тема „Проучване на маркери за туморна 
активност при пациенти с мозъчни метастази, провеждащи роботизирана 
стереотактична радиохирургия”. Квалификацията и като преподавател се подтвърждава 
и от факта, че тя е хоноруван преподавател към „Катедра по клинична онкология” при 
МФ на МУ-Пловдив от 2015 г.  и до сега. Като такава, доц. Иглика Михайлова чете 
лекции по специалностите „Лъчелечение” /8 часа/ и „Клинична онкология” /4 часа/, 
участва в изпитни комисии за семестриални изпити, а така също и при подготовката на 
учебните планове при организиране на обучението на студентите по специалността 
„Лъчелечение”. Доц. Михайлова е участвала с лекции и в провеждането на „Основен 
курс по лъчелечение” в Унивеситетската многопрофилна болница за активна лечение 
„Царица Йоанна”, съответно, в 2016 г. с 4 лекции и в 2018 г. с 8  лекции. Тя е 
привлечена като преподавател и при подготовката на студенти в Медицинския колеж 
„Й. Филаретова” към МУ-София от 2012 г. От тогава и до сега, в рамките на 5 
семестъра, доц. Михайлова има общо 50 часа и 275 часа, съответно, като  ръководител 
на теоретични и практически упражнения по специалността „Рентгенов 
лаборант”/дисциплина „Лъчелечение”/. 
 Освен това, тя е била лектор и при провеждането на отделни курсове за 
повишаване квалификацията на лекари и специализанти. Пример за това е курсът 
„Лъчелечение при тумори на белия дроб” организиран като част от конференцията 
„Млад онколог” състояла се в курорта „Златни пясъци” през 2014 г. Доц. Иглика  
Михайлова е била избирана през последните години и за член на научни журита, които 
са провеждали конкурси за заемане на академични длъжности /2/ или научни степени 
/1/. Във връзка с анализа на научно-преподавателската дейност на доц. Михайлова, не 
трябва да се забравя и за нейното участи в написването на редица монографии, 
учебници и ръководства посветени на различни аспекти от лъчетерапията на 
злокачествените тумори, например: „Лъчетерапия на тестикуларните тумори”, 2009 г., 
„Поведение при колоректален и анален карцином”, 2011 г. и 2016 г., „Заболявания на 
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млечната жлеза”, 2014 г., „Медицинска Онкология”, 2018 г. и др. Тя е и съавтор в 
няколко методични ръководства и/или пособия предназначени за студенти и 
специализанти по медицина. 
 Написаното до тук ми дава основание да считам, че научно-преподавателската 
дейност на доц. д-р Иглика Спасова Михайлова отговаря на изискванията за заемане на 
академичната длъжност „професор”. 
  

ІІІ. Изисквания, свързани с научно-изследователската работа 
  
 Доц. д-р Иглика Михайлова участва в конкурса за заемане на академичната 
длъжност „професор” с общо 57 нерецензирани до сега научни труда разпределени 
според представения списък както следва: 20 части от монографии, сборници или 
методични пособия и 37 статии в списания. След анализ считам, че два научни труда 
представени като статии на латиница под номера 24 и 27 са по-скоро, съответно, 
документ на СЗО и методично ръководство на МУ-Пловдив. Следователно, приемам, 
че за рецензиране са представени общо 21 части от монографии, сборници и методични 
пособия, и 35 статии. От последните 3 са публикувани в чуждестранни списания, а 32 в 
национални списания. Публикации с номера 16, 18, 20 и 27, представляващи методични 
пособия, са представени само със заглавна страница и страница съдържаща имената на 
авторите и няма да бъдат рецензирани, така както и публикация № 25, която е документ 
на СЗО.  

Отделно са приложени 26 резюмета от участия в конгреси или конференциии, от 
които 2 международни. Те няма да бъдат рецензирани, но са доказателство за научната 
активност на доц. Михайлова, особено, като се има предвид, че в работата на 9 от тези 
научни форуми тя е участвала с доклад.    

Само за сведение ще спомена, че към документите е приложен допълнителен 
списък на общо 54 научни труда, които са рецензирани както следва:  а) 5 статии, от 
които 1 публикувана в чужбина при защита на дисертационния и труд, и  б)  8 участия в 
монографии и методични пособия и 41 статии, от които 5 публикувани в чужбина при 
участието и в конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент” през 2015 г. 
 Следователно, става очевидно, че доц. Иглика Михайлова има значителна 
публикационна активност, която се проследява през всичките години на нейната 
професионална кариера. Част от нучните трудове, в които тя е автор или съавтор, са 
публикувани в престижни списания с общ Импакт фактор 17.753. Част от публикациите 
и са цитирани най-малко около 50 пъти.  

Научните интереси на доц. Михайлова покриват широк спектър от въпроси и 
проблеми свързани с диагностиката и лечението на неопластичните заболявания при 
хората. Разбира се, основният акцент в нейната научно-изследователска и лечебна 
дейност лежи върху приложението, прецизирането и развитието на широкия спектър от 
подходи прилагани в областта на радиотерапията на злокачествените тумори. А това е 
особено важно като се има предвид значимия прогрес постигнат в тази област през 
последните години, включително и с въвеждането на нова, най-съвременна техника за 
лъчелечение на пациентите. 

В хода на научно-изследователска и лечебна дейност на доц. Михайлова са 
получени редица разнообразни оригинални и подтвърдителни резултати, които 
представляват принос към развитието на клиничната онкология в РБ. Те са представени 
подробно и мотивирано в приложения от нея списък на приносите, който реално 
представя и описва научните и достижения. По-голямата част от тях имат научно-
приложен характер и са свързани с разработването и/или въвеждането в лечебната 
практика на нови подходи за радиотерапия на широк спектър от злокачествени 
заболявания. Целтта е комплексна, а именно, да се постигне по-добър лечебен ефект в 



 4 

съчетание с по-ниско лъчево натоварване на прилежащите здрави органи и тъкани на 
организма на пациентите. Ще спомена само някои от научно-приложните приноси на 
научно-изследователската и лечебна дейност на доц. Михайлова разпределени макар и 
условно  в няколко направления както следва: 
  
1.Изследване на възможностите и перспективите за съчетано прилагане на лъче- и 
химиолечение при болни с неопластични заболявания с висок риск за локални 
рецидиви и далечно метастазиране (1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 31, 44, 46, 47, 53). 
 
1.1. Анализирани са лечебните резултати от самостоятелното предоперативно 

облъчване на пациенти с локално авансирал карцином на ректума – анализ, 
който е дал основание да се въведе при тях с цел подобряване на клиничните 
резултати и на едновременна предоперативна химиотерапия с 5-флуорурацил 
/Капецитабин/. С този нов подход, основан на съчетано, предоперативно 
третиране на пациентите с дребнофракционирано лъчелечение и капецитабин, и 
въведен за първи път в страната в Клиниката по лъчелечение, е постигнат по-
добър контрол на заболяването, особено при пациенти с авансирал карцином на 
ректума локализиран в средната и дисталната трета на ректума. Сходно 
предоперативно, комбинирано третиране на пациенти с карцином на ануса с 
лъчелечение и химиотерапия  /в случая с цис-платина/ също е довело до по-
добър локален контрол на заболяването. 

1.2.  След анализ на резултатите от следоперативното и дефинитивно лъчелечение 
при болни с инвазивен карцином на маточната шийка е приложено 
едновременно третиране на този тип болни с цис-платина в хода на 
радиотерапията. Това комбинирано лечебно въздействие е довела до повишаване 
с около 6-8% на преживяемостта при тези пациентки.  

1.3. В лечебната практика на Клиниката по лъчелечение са въведени и се прилагат 
комбинирани лъче- и химиотерапевтични подходи при болни с локално-
авансирали тумори в областта на главата и шията, включително и с прилагане на 
таргетна терапия с моноклоналното антитяло Цетуксимаб. За първи път е 
въведена и радикална радиотерапия на карциноми с тази локализация с помоща 
на хеликална томотерапия. 

 
2.Усъвършенстване и прецизиране на методите за планиране на лъчелечението на 
онкологично болни (2, 14, 15, 21, 23, 40). 
 
1.1. В отговор на повишените изисквания към планирането на лъчетерапевтичните 

процедури при въвеждане в лечебната практика на нови линейни ускорители и 
апарат за хеликална томотерапия, които разширяват възможностите за прилагане на 
щадящи организма на пациентите схеми за фракциониране на дозите и модулиране 
на интензитета на лъчелечението, в Клиниката по лъчетерапия бе въведено широко 
използване на SPECT/CT при очертаване на клиничните мишени. Тези подходи са 
дали особено добри резултати при лъчелечение на пациенти с медиастинални и 
белодробни тумори, и с тумори на млечната жлеза в резултат от подобрената 
прецизност и точност при облъчването на туморната формация, същевременно, 
щадящо околните тъкани. 
 

3.Усъвършенстване и прецизиране на методите за радиотерапия (7, 17, 19, 26, 28, 
30, 31, 42, 49, 50, 52, 53). 
 
1.1. Обсъдени са възможностите  и перспективите от прилагане на подходи за 
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облъчване на туморното ложе, съответно, интраоперативно или следоперативно с 
помоща на брахитерапия или перкутанно. 
1.2. За първи път в РБ е въведен метод за радиохирургия на метастази с различна 

локализация (костни, белодробни, мозъчни и др.) при онкологично болни чрез 
прилагане на хеликална томотерапия. Уточнени са и са прецизирани показанията и 
схемите за прилагане на радиохирургичните подходи, с които се постига по-добра 
поносимост от страна на пациентите към лечебното въздействие. Натрупаният опит 
в тази насока е отразен в официалния документ „Национален стандарт за прилагане 
на радиохирургията при онкологични и неонкологични заболявания”. 

1.3. За първи път в страната е разработен и приложен подход за радиотерапия при 
мезотелиом на плеврата основан на облъчване на цялата плевра с помоща на апарат 
за хеликална томотерапия - подход, който максимално щади белия дроб и сърцето 
на пациентите. 

1.4.  При пациенти с тумори на главата и шията е приложен разработен в Клиниката 
по лъчелечение на УСБАЛО-ЕАД подход за симултантно интегриран буст в 
първичния тумор и прилежащите лимфни възли. 

1.5. В момента в Клиниката по лъчелечение се разработва и техника за полутелесно, 
целетелесно и целокостно-мозъчно облъчване, което ще се прилага при болни с 
хематологични заболявания, които подлежат на костно-мозъчна трансплантация. 

 
Освен това, в свойте научни публикации, доц. Михайлова разработва и някои по-

общи теоретични проблеми свързани с лечението на злокачествените  новообразувания  
като комбинираната лъче- и химиотерапия, особеностите на лъчелечението при някои 
редки оноколгични локализации,  лечебното поведение при установяване на синхронни 
първични тумори, в частност, на яйчника и ендометриума, възможностите за 
разпознаване на рецидивите при карцином на млечната жлеза от нововъзникнал тумор 
в този орган след органсъхраняващи операции, възможностите за развитието на 
карцином на млечната жлеза през време на бременност и др. (12, 13, 14, 15, 22, 24, 26, 
29, 33, 34, 35, 36, 42, 51) 
 
IV. Съответствие на наукометричните показатели на научната продукция на доц. 
Иглика Михайлова на минималните национални изисквания за заемане на 
академичната длъжност „професор”. 
 
 В съответствие с изискванията на ЗРАСРБ доц. Иглика Михайлова е 
представила документ доказващ, че науко-метричните показатели на нейната научна 
продукция съответстват на минималните изисквания, които се предявяват към 
кандидатите за заемане на академичната длъжност „професор”. В съответния документ 
тя е включила научни публикации, които отговарят на изискванията на НАЦИД, за да 
се постигне необходимия брой точки за заемане на академична длъжност „професор”, 
съответно, по показателите от А до Г, което би и позволило да бъде вписана в 
Регистъра на академичния състав на РБ. Списанията, в които са публикувани 
използваните статии при покриване на критериите от показатели В4 и Г7 са 
реферирани в световно известните бази данни като Scopus, а тези използвани за 
показател Г8, съответно, се включени в базата данни на НАЦИД за списания с научно 
рецензиране. Част от точките за покриване на минималните изисквания по показател Г 
идват от участие на доц. Михайлова в колективни научни ръководства и монографии. 
Тъй като в рецензирания документ не бяха включени съответните номера (ISBN) на 
тези научни публикации, то те бяха намерени в базата данни COBISS/OPAC на 
Националната библиотека както следва: 1) Поведение при колоректален и анален 
карцином версия 2.2016, под. ред. на Д. Калев, изд. „Арт Трейсър”, Варна, 2016, ISBN 
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978-619-7094-27-5; 2) Поведение при карцином на гърдата. Клинично ръководство 
основано на доказателства, версия 2.2018, под. ред. на Д. Калев, изд. „Арт Трейсър”, 
Варна, 2016, ISBN 978-619-7094-43-5; 3) Медицинска онкология, т. 2, под ред. на К. 
Тимчева, изд. „Парадигма”, София, 2018, ISBN 978-954-326-335-6. Наукометричните 
показатели на доц. Михайлова по показатели Д (цитирания на научните и трудове) и Е 
също отговарят на изискванията на ЗРАСРБ за заемане на акдемичната длъжност 
„професор”. Трябва да се подчертае, че доц. Михайлова е приложила документ, който 
доказва, че научните публикации, с които тя е покрила минималните изискванията при 
регистрацията и в НАЦИД като доцент, съответно, не се дублират с тези, които се 
използват за конкурса за заемане на академичната длъжност „професор”. Няма данни за 
плагиатство в приложените за рецензиране научни трудове. 

Следователно, както качеството, така и броят на научните трудове на доц. 
Иглика Михайлова отговарят на изискванията за заемане на академичната длъжност 
“професор”.   
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Анализът на представените от доц. д-р Иглика Спасова Михайлова, дм 

документи и научни трудове, разкриващи характера и резултатите от нейната научно-
изследователска, преподавателска и организационна дейност, недвусмислено показва, 
че тя отговаря напълно на изискванията за заемане на академичната длъжност 
“професор”. Считам, че кандидатурата на доц. Иглика Михайлова, дм напълно отговаря 
на условията по чл. 29 на ЗРАСРБ и на съответните количествени, и качествени 
критерии предявени към кандидатите за заемане на тази академична длъжност, 
включително и на вътрешните за УСБАЛО-ЕАД критерии. 

В заключение, препоръчвам доц. д-р Иглика Спасова Михайлова, дм да бъде 
избрана и да бъде назначена на академичната длъжност “професор” в “Клиниката по 
лъчелечение към ” към УСБАЛО-ЕАД.  

 
 
 
 

София, 09.08.2019 г.     
 
     /проф. д-р Румен Мирчев Балански, дмн/ 
 

 


