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ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАУЧНОТО ЖУРИ, 

ОПРЕДЕЛЕНО СЪС ЗАПОВЕД № 3-158/29.06.2019 НА 

ДИРЕКТОРА НА УСБАЛО - ЕАД, Д-Р СТ. КОНСТАНТИНОВ 

 

     

 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

от проф. д-р Ташко Стефанов Делийски, дмн 

Научни специалности: Хирургия, Онкология 

Институция: Клиника по Онкохирургия, 

Медицински Университет - Плевен 

Адрес за кореспонденция: 

гр. Плевен ул. “Георги Кочев” 8А 

тел. 0898687818 

 

 

Относно: Конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в Област на 

висше образование: 7. Здравеопазване и спорт; професионално направление:  

7.1 “Медицина” по научната специалност “Онкология” с шифър 03.01.46., 

обявен в „Държавен вестник” бр. 25/26.03.2019 г. за нуждите на Клиниката по 

лъчелечение и Заповед за назначаване на научно жури № 3-158 от 29.06.2019  

г. 

Рецензията е съставена в съответствие с ЗРАСРБ, Раздел ІІІ/Раздел ІV 

от ППЗРАСРБ – Условия и ред за заемане на академичната длъжност 

„доцент”/”професор” и Правилника за условията и реда за придобиване на 

научни степени и заемане на академични длъжности в УСБАЛО-ЕАД. 

В настоящия конкурс участва един кандидат - Доц. д-р Иглика Спасова 

Михайлова, д.м. Кандидатът е представил всички предвидени в закона за 

развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника 
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за прилагането му и Прaвилника за условията и реда за придобиване на научни 

степени и заемане на академични длъжности в УСБАЛ по Онкология, София, 

документи оформени в изряден вид. 

 

БИОГРАФИЧНИ ДАННИ ЗА КАНДИДАТА 

Доц. Иглика Спасова Михайлова д.м. е завършила „Медицина” в 

Медицински Универистет - Плевен през 1995 г.  

След завършване на обучението си във Висшия Медицински Институт – 

Плевен, доц. д-р Иглика Михайлова започва през 1997 г. кариерата си като 

лекар-ординатор в „Радиологично отделение“ към Онкологичен център, Плевен 

„ВМИ-Плевен“, а от 2003 г. и до сега, тя работи в Клиниката по лъчелечение 

към УСБАЛО-ЕАД, София. От 01.12.2014 г. е началник на „Отделение по 

перкутанно лъчелечение“ към същата клиника.  

През 2002 г. придобива специалност “Лъчелечение”, през 2005 г. 

специалност “Онкология”, а през 2013 г. специалност “Здравен мениджмънт”.  

През 2013 г защитава дисертационен труд на тема: “ПРЕДОПЕРАТИВНО 

ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ ПРИ ЛОКАЛНО АВАНСИРАЛ РЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ -  

САМОСТОЯТЕЛНО ИЛИ ЕДНОВРЕМЕННО С ХИМИОТЕРАПИЯ”.  

През 2015 г. спечелва конкурс за заемане на академична длъжност 

„доцент“ по научната специалност “Онкология” шифър 03.01.46. 

Доц. д-р И. Михайлова, дм е провела едномесечна научна специализация 

в Клиника по Лъчелечение в Онкологичен център Безансон – Франция през 

1998 г. и едномесечнa специализация в Университетската болница “MOTOL” в 

Прага, Република Чехия, в Клиника по “Лъчелечение и Брахитерепия” – по 

проект на Международната агенция за ядрена енергетика през 2008 г.  

Посетила е повече от 20 специализирани онкологични курса организирани 

от ESTRO и PRIME Oncology. Участвала е в много научни форуми в страната и 

чужбина. 

Доказателство за професионалните й качества са членството й в 7 

лечебно-диагностични комитета в УСБАЛО-ЕАД, в УМБАЛ „СофияМед” и 

УМБАЛ “Надежда”.  
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Признание за професионалните и качества са и две награди получени от 

Експертния борд организиращ научните конференции „МОРЕ“ (награда 

„Дарзалас“, 2014 г.) и от БЛС – „Лекар на годината“ за 2018 г. 

Член е на следните организации: Български Лекарски съюз (БЛС), 

Българска Национална Асоциация по Онкология (БНАО), Българско 

Онкологично дружество (БОНД), Гилдия на лъчетерапевтите в България, 

Българска асоциация по медицинска онкология (БАМО), European Society for 

Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO). 

Член е в редакционната колегия на списание “Медикарт”. 

Владее английски и руски език.  

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ НА КАНДИДАТА 

Научно-изследователската дейност на Доц. д-р Иглика Михайлова, дм 

обхваща общо:  

- дисертационен труд и автореферат за придобиване на ОНС "Доктор" на 

тема: Предоперативно лъчелечение при локално авансирал ректален 

карцином -  самостоятелно или едновременно с химиотерапия, София, 

2013 г.; 

• 98 научни публикации в български научни списания с ISSN и сборници с ISBN 

в пълен обем;  

• 13 публикации в специализирани научни списания в чужбина и на латиница у 

нас в научни списания с ISSN и сборници с ISBN в пълен обем;  

• 131 доклади на научни форуми;  

Публикациите на Доц. д-р И. Михайлова имат:  

 

59 цитирания (справката е изготвена от Централна Медицинска библиотеката 

на МУ - София, Изх. №244/29.03.2019 г., въз основа на автоматизираната 

информация от базите данни Web of Science, Scopus и Google Scholar) и 

17.753 общ Impact Factor (IF) (справката е изготвена от Централна Медицинска 

библиотеката на МУ - София, Изх. №245/29.03.2019 г.)  
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В настоящия конкурс т.е. след придобиване на академична длъжност 

„доцент”, д-р И. Михайлова има публикувани общо 54 отпечатани научни 

пълнотекстови публикации, като 3 са под печат, за които има предоставен 

документ и 51 доклада, представени на национални научни форуми. 

Научните приноси на Доц. д-р И. Михайлова могат да бъдат 

систематизирани най-общо в следните тематики: 

 

I. Проучване на лечебните резултати и токсичност при едновременно 

лъче-химиолечение при ректален карцином, анален карцином, карцином 

на маточна шийка и тумори на глава и шия 

Прилагането на конвенционално дребнофракционирано лъчелечение с 

Капецитабин, като нова схема при авансирал ректален карцином,  разположен 

в средна и дистална трета на ректума е продължение на разработената от нея 

дисертация. Въвеждането на нов подход за съхраняване на ректума при 

карциноми локализирани в дистална трета е ново направление в лечението на 

тази локализация. Тази тактика “wait and see” за първи път в страната е 

приложена и в клиниката по лъчелечение, където работи доц. Иглика 

Михайлова.  

За първи път в България е приложена оценка на туморната регресия по 

Дворак, след проведено предоперативно лъче-химиолечение при карцином на 

ректума, която да прецизира степента на патохистологичния отговор при болни 

с частичен отговор и дава възможност, в зависимост от резултата за прилагане 

на индивидуален лечебен подход. 

Съществена заслуга на доц. И. Михайлова е въвеждането в предлечебно 

стадиране на болните с ректален карцином на метода магнито-резонансна 

томография (МРТ). По този начин се осъществява правилно и точно стадиране, 

и селекция на болните за вида предоперативно облъчване.   

Едновременното прилагане на лъчелечение и Цисплатина при анален 

карцином е докладвано от доц. И. Михайлова през 2017 г., и е отбелязан 

принос към общата преживяемост.  
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Проучване на лечебните резултати и токсичност при прилагане на 

едновременно лъче-химиолечение при карцином на маточната шийка 

(КМШ). 

Прилагането на едновремнно лъче-химиолечение при 190 болни с КМШ (II-

IVA), е довело до  повишаване на общата преживяемост и методът е утвърден 

в клиничната практика.   

Проучване на лечебните резултати и токсичност при едновременно лъче-

химиолечение  при  тумори в областта на главата и шията. 

Принос в клиничната практика в страната е прилагането на таргетна 

терапия с моноклонално антитяло Цетуксимаб. Проучени и представени са 

съвременните схеми за лечение на туморите в областта на главата и шията и 

клиничните резултати при лечение на назофарингеален карцином. За първи 

път в българската литература е разгледан проблемът за повторно облъчване 

при рецидиви след проведено радикално лъчелечение при карциномите на 

главата и шията на апарат за хеликална томотерапия.  

II. Планиране на лъчелечението 

Доц. И. Михайлова е участвала във въвеждане в експлоатацията на 

новите стандартни линейни ускорители през 2016 г. и на апаратът за 

хеликална томотерапия. 

Модулирано по интензитет лъчелечение (IMRT и Rapid Arc) е основен 

метод за планиране при 90% от болните в клиниката по лъчелечение. 

Въведено е планиране на облъчването, чрез образи от SPECT/CT конкретно 

при медиастинални и белодробни тумори.  

За първи път в българската литература са разгледани възможностите за 

облъчване на туморното ложе при карцином на млечната жлеза – 

интраоперативно, следоперативно с брахитерапия и на линеен ускорител. 

За първи път в страната е въведен методът радиохирургия на метастази 

на апарат за хеликална томотерапия при болни с мозъчни, белодробни, 

надбъбречни и костни лезии.  
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При мезотелиом на плеврата е разработена за първи път в страната 

техника за облъчване на цялата плевра с минимална доза в подлежащия  бял 

дроб и сърцето на апарат за хеликална томотерапия. 

При пациенти с тумори на глава и шия е разработена в Клиниката по 

лъчелечение техника за симултантно интегриран буст в първичния тумор или 

лимфните възли. 

Разработена е техника за полутелесно, целокостно-мозъчно и 

целотелесно облъчване при болни с хематологични заболявания, при които 

предстои костно-мозъчна трансплантация. Предстои пускането на първите 

пациенти. 

 

Основни туморни локализации по които е работила доц. И. Михайлова са: 

1. Карцином на млечната жлеза 

2. Карцином на белия дроб 

3. Карциноми на женски гениталии 

4. Карцином на простата 

Доц. Иглика Михайлова има принос и в прилагането на лъчелечение при 

редки онкологични локализации, като параназален меланом, малигнен шваном 

на кожата, мамарен миофибробластом, Меркел клетъчен карцином на кожата, 

пинеалобластом в детска възраст, мултиформен глиобластом в детска възраст, 

ангиосарком на скалпа, менингеален хемангиоперицитом и мозъчен 

невробластом. Резултатите са представени в български издания.  

 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА И НАУЧНО-ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ НА КАНДИДАТА 

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”. 
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Доц. д-р И. Михайлова е преподавател на специализанти по специалността 

„Лъчелечение” през 2015 и 2019 г.  

Тя е лекционен преподавател на рентгенови лаборанти от Висш 

Медицински Колеж “Йорданка Филаретова” София, от 2005 г. до момента. 

Доц. д-р И. Михайлова е хоноруван преподавател в МУ – Пловдив – от 

2016 г. Участва в комисиите, провеждащи изпита за специалност по 

„Лъчелечение”.  

Доц. И. Михайлова има участия, като модератор и поканен лектор на 

международни и национални научни конгреси и конференции. 

Доц. д-р И. Михайлова има участие в няколко научни журита във връзка с 

конкурси за академични длъжности доцент и 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 на 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. 

Изхождайки от посочените по-горе данни за цялостното професионално 

развитие и компетентност на кандидата, а така също от личните си 

впечатления за работата на доц. Иглика Спасова Михайлова, дм убедено 

препоръчвам на почитаемите членове на Научното жури да гласуват 

положително за присъждане на академичната длъжност „професор” по научна 

специалност „Онкология“ за нуждите на клиника по „Лъчелечение“, на УСБАЛО, 

София. 

 

 05.08. 2019 г.      Изготвил рецензията: 

        Проф. д-р Т. Делийски, дмн 


