
С Т А Н О В И Щ Е

Определено със Заповед №12/18.01.2016 г.

До членовете на научното жури

На Директора на НЦЗПБ

ОТ

ДОЦ. Д-Р ПЕТЪР КИРОВ ПЕТРОВ, ДМ

Зав. Национална референтна лаборатория по Чревни инфекции към Национален

Член на Научното жури съгласно Заповед № 12/18.01.2016 г. на Директора на

в Национални референтна лаборатория по туберкулоза в Отдел Микробиология 
на НЦЗПБ -  София, обявен в Държавен вестник бр. 82/23.10.2015 г

в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, 

професионално направление 7.1. Медицина 

по научна специалност Микробиология 

и във връзка с решение на Научния съвет на НЦЗПБ (Протокол №01/14.01.2016 г.)

Единствен кандидат подал документи и допуснат за участие в конкурса е гл. ас. 

д-р Елизабета Василева Бачийска, дм от Отдел „Микробиология” на НЦЗПБ -  

София. Процедурата по разкриване и обявяване на конкурса и сроковете са спазени. 

Материалите са представени съгласно изискванията на ЗРАСРБ и Правилника за 

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

длъжности в Национален център по заразни и паразитни болести.

Кариерно развитие

Гл. ас. д-р Бачийска завършва висше медицинско образование във Висш 

медицински институт гр. Пловдив през 1985 г. Работи като педиатър в гр. Хасково (до 

1988 г.), а след това в ХЕИ гр. Хасково (до 1994 г.) и Болница по белодробни болести 

гр. Пловдив (до 2005 г.). През 1992 г. придобива специалност микробиология. От 2005 

г. завежда Националната референтна лаборатория по туберкулоза към НЦЗПБ. През 

2013 г. защитава дисертация на тема „Микробиологични проучвания върху етиологията

център по заразни и паразитни болести, София

НЦЗПБ

По конкурс за заемане на академичната длъжност “ДОЦЕНТ”



на мултирезистентната туберкулоза в България” и придобива образователната и научна 

степен „Доктор”.

Гл. ас. д-р Бачийска има проведени специализации в чужбина по 

микробиологичната диагностика на туберкулозата -  Германия (1999 г.) и Латвия (2008 

г.). Била е член на Експертния съвет по белодробни болести и туберкулоза към M3 и 

дългосрочен консултант по програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в 

България” към M3. Понастоящем е консултант на M3 по програма „Укрепване на 

Националната програма по туберкулоза в България”. Владее английски и руски език. 

Има висока компютърна грамотност и умения. Член е на Българската асоциация на 

микробиолозите, на Съюза на учените в България, на Европейското дружество по 

клинична микробиология и инфекциозни болести, и на Европейската асоциация по 

микобактериология.

Научно-изследователска дейност

Научно-изследователската дейност на д-р Бачийска отговаря на изискванията за 

заемане на академичната длъжност “Доцент”. Тя обхваща 33 публикации -  9 в 

чуждестранни списания и 24 в български списания. Автор е на една монография и е 

съавтор в 4 монографии, от които една е публикувана в Германия, и е съавтор в 4 

ръководства (методични указания). Участва с 60 презентации в научни форуми 

(конгреси и конференции) -  34 в България и 26 в чужбина. Общият й импакт фактор е 

36,705, а цитиранията на трудовете й са 79. Д-р Бачийска е взела участие в 7 научно

изследователски проекти по проблемите на туберкулозата и лекарствената 

резистентност. Автор е на наръчници и методични указания за диагностика и лечение 

на туберкулозата.

Тематично научно-изследователската й дейност е насочена в следните 

направления:

Етиологична диагностика на туберкулозата;

Проучване на лекарствената резистентност на българските щамове М. tuberculosis',

Генотипизиране на изолираните в България щамове М. tuberculosis',

Етиологична диагностика на микобактериозите в България;

Контрол на туберкулозата в България.
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След запознаването ми с научно-изследователската работа на д-р Бачийска си 

позволявам да обобщя нейните научни и научно-приложни приноси както следва:

Въведени модерни фенотипни и молекулярно-генетични (PCR базирани)методи за 

диагностика на туберкулозата;

Откриване на мутации в гени кодиращи резистентност на М. tuberculosis към 

противотуберкулозни лекарства. За първи път в България разработени и въведени 

генетични методи за откриване на резистентност. Въведен алгоритъм за 

определяне на MDR-TB и XDR-TB;

Проучено разпространението на лекарствено резистентната туберкулоза в България. 

За първи път в България изолирани щамове М. tuberculosis генотип “Beijing”; 

Проучване разпространението на нетуберкулозните микобактерии причинители на 

респираторни микобактериози;

Изготвени наръчници и методични указания за диагностика на туберкулозата и 

унифициране на диагностичните методи в страната.

Учебно-пренодавателска дейност 

Гл. ас. д-р Бачийска взема активно участие в учебно-преподавателската дейност на 

отдел Микробиология в курсовете за следдипломно обучение съгласно програмата на 

НЦЗПБ за обучение на докторанти, специализанти и продължителна квалификация. 

Организира и провежда ежегодно тематичен курс по микробиологична диагностика на 

туберкулозата. Общият й брой часове за последните 5 години е 247 часа.

В заключение, гл. ас. д-р Елизабета Бачийска, дм, е отлично подготвен специалист 

микробиолог, експерт в диагностиката на туберкулозата. Обобщавайки резултатите от 

научно-изследователската и учебно- преподавателската й дейност считам, че те 

напълно отговарят на изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Р. 

България и на Правилника за приложението му за заемане на академичната длъжност 

“Доцент”. С пълна убеденост предлагам на Научното жури да присъди академичната 

длъжност “Доцент” на гл. ас. д-р Елизабета Бачийска, дм, по научната специалност 

“Микробиология”, шифър 01.06.12 за нуждите на Отдел Микробиология на НЦЗПБ.

25. 02. 2016 г.

София Доц. д-р Петър Петров, дм
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