
СТАНОВИЩЕ 
на конкурс за получаване на научното звание „доцент" по научната 

специалност „Дентална клинична алергология" съгласно обява в ДВ БР. 

бр.47 от 21.06.2016 г. за нуждите на катедра „Консервативно зъболечение 

и орална патология" при ФДМ към МУ – Варна 

 

от проф. д-р Цветан Любенов Тончев, дм 

Декан на Факултет по дентална медицина – Варна, 

 Началник Клиника по ЛЧХ – УМБАЛ „Света Марина"-Варна 

 

По конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент" по научната 

специалност „Дентална клинична алергология" съгласно обява в ДВ БР. 

бр.47 от 21.06.2016 г. е подал документи и е допуснат един кандидат: д-р 

Миглена Илиева Балчева-Енева, д.м. Предоставени са ми всички 

необходими за изготвяне на становище документи. Становището е 

изготвено съобразно Закона за развитие на академичния състав на 

Република България (ЗРАСРБ), Правилника за приложението му и 

Правилника за PAC на МУ - Варна. 

 

Д-р Миглена Илиева Балчева-Енева, д.м. е родена през 1976 г. в гр. 

Варна. През 2001 г. завършва Стоматология в МУ-София. От 2002 г. До 

момента работи като лекар по дентална медицина, а от 2008 година е 

редовен асистент към катедра „консервативно зъболечение и орална 

патология“ на Факултета по дентална медицина-Варна. През 2013 година 

придобива специалност Дентална клинична алергология. През 2015 

година успешно защитава дисертационен труд на тема „Орален алергичен 

синдром като проява на хранителна алергия“. През 2015 г. е назначена на 

академична длъжност „Главен асистент“. 

 

Оценка на количествените н качествени показатели: 

Д-р Миглена Балчева е защитила дисертационен труд за образователна и 

научна степен „доктор" на тема: „Орален алергичен синдром като проява 

на хранителна алергия ". 

 

В настоящия конкурс за придобиване на академична длъжност „Доцент“ 

по научната специалност „Дентална клинична алергология", д-р Балчева 

участва с 1 монография и 27 научни публикации, от които като първи 

автор – 15 статии и 12 – в сьавторство.  Има участие в три учебника, два 

от които на английски език и един на български: 

 Dental clinical allergology; 

 A textbook of oral pathology for dental students; 

 Алергология и орална медицина: принципи и практики.  



Монографията, с която участва д-р Балчева в конкурса, „Орофациални 

изяви на някои алергични болести“ (Варна: Медицински университет - 

Варна, 2016 – 151 стр.) е написана и издадена според изискванията, 

публикувани в Правилника за развитие на академичния състав на 

МУ-Варна.  

 

От представената справка за публикации, импакт фактора на д-р Д-р 

Миглена Балчева е 0,291. 

 

Научните статии на автора са цитирани общо 17 пъти, от които 11 чужди 

и 6 български автори. Д-р Миглена Балчева има регистрирани научни 

профили в Google Scholar и Research Gate. 

 

Научната и публикационна активност на д-р Балчева може да се 

систематизират в областите: дентална клинична алергология, хранителна 

алергия, фокална инфекция и орална патология. 

 

Дисертационния и монографичен труд са на теми: 

 „Орален алергичен синдром като проява на хранителна алергия“ – 

дисертационен труд; 

 „Орофациални изяви на някои алергични болести“ – монографичен 

труд. 

 

По-важни научни приноси:  

 Извършен е задълбочен анализ на епидемиологичните, 

етиологичните и клинични аспекти на хранителната алергия като 

цяло и в частност на оралния алергичен синдром. 

 Извършен е задълбочен анализ на епидемиологичните, 

етиологичните и клинични аспекти на медикаментозна алергия. 

 Представени са различни алергични заболявания с акцент на 

специфичния подход от страна на денталните лекари. 

 Представени са реакциите от бърз тип и мястото им в денталната 

медицина. Акцентирано е върху действието на локалните 

анестетици и начините за профилактика при работа с тях. 

 Представени са медикаментите, използвани за симптоматично 

лечение на алергични заболявания. 

 Представени са алтернативни методи за повлияване на 

гингивалната хиперпигментация. 

 Представени за положителните страни за пациента при 

интердисциплинарен подход на работа. 

 Разгледани са възможностите за профилактика на зъбно-челюстните 

деформации при временно и смесено съзъбие с акцент на използването на 

местопазители.  



 Представени са възможностите на нови технологии и материали за 

възстановяване на дефектите на зъбните редици. 

  

 Установено е мястото на хранителната алергия в етиологията на 

орален алергичен синдром и отдиференцирането му от орални 

прояви с друг характер. 

 Изследвана е връзката между сенсибилизацията към главни 

алергени от полени rBet v2, алерген от соя rGly m4 и 

сенсибилизацията към специфични алергени от плодове и 

зеленчуци. 

 Потвърдена е ролята на сенсибилизацията към полени във 

възникването на орален алергичен синдром като проява на 

pollen-food синдрома. 

 Потвърдена е изключително голямата корелация в 

сенсибилизацията към поленови алергени, в частност бреза, и 

хранителни алергени от растителен произход (ябълка, лешник). 

 Изследвана е свръхчувствителността към дентални материали със 

стандартна скринингова дентална серия, изготвена от съставки на 

денталните материали. 

 Изследвана е свръхчувствителността към дентални материали с 

алергени, изготвени от „краен продукт“. 

 Представен е синдромът на парещата уста и е изследвана 

възможността за дентална генеза на проблема (алергия или 

патогалванизъм). 

 

Участия в конгреси и конференции: 

Д-р Миглена Балчева има 37 участия в конгреси и конференции в 

страната и чужбина и едно участие в научноизследователски проект на 

тема „Орални прояви на хранителна алергия и връзка със сенсибилизация 

към атопични алергени – с фокус поленова свръхчувствителност (пилотно 

проучване)”, Грант 41/2012 (МУ-София).  

 

Членство в научни дружества: 

 Българско Научно Дружество по Дентална Медицина 

 Български зъболекарски съюз 

 ДЛО 

 Българска асоциация на оралните медици 

 

Лечебна дейност: 

Д-р Миглена Балчева работи като действащ лекар по дентална медицина 

към ДЦ-ЦДП „Абаджиеви“ ЕООД гр. Варна и към УМДЦ, Медицински 

университет – Варна. Д-р Балчева се откроява като висококвалифициран 



специалист, всеотдаен клиницист, изключително организирана, 

трудолюбива, отговорна, амбициозна, с желание за усъвършенстване и 

развитие на научния си потенциал. 

 

Преподавателска дейност 

Преподавателската дейност на д-р Миглена Балчева е свързана с 

провеждането на лекционни курсове и упражнения по Дентална 

клинична алергология, Орална патология и Консервативно зъболечение 

(предклиника и Клиника) на студенти по дентална медицина, българо и 

англоезично обучение, от трети до пети курс, стажант-лекари по дентална 

медицина. Д-р Балчева е курсов ръководител на студенти от 

англоезичната програма от началото на нейното започване. Притежава 

преподавателски стаж над 8 години. По справка от учебен отдел 

преподавателската й натовареност за последните пет години е от 249 до 

391 академични часа, годишно.  

 

Заключение 

Направената комплексна оценка на кандидатурата на д-р Миглена 

Илиева Балчева-Енева, д.м. ми позволява да потвърдя, че тя покрива 

наукометричните изисквания за заемане на академичната длъжност 

„Доцент" на МУ-Варна. Преподавателският стаж, учебната работа и 

личните качества ми дават пълното основание убедено да предложа на 

Научното жури да присъди академичната длъжност „доцент" по 

„Дентална клинична алергология" за нуждите на Катедра по 

Консервативно зъболечение и орална патология към Факултет „Дентална 

медицина“ при МУ-Варна на д-р Миглена Илиева Балчева-Енева, д.м. 

 

 

 

 

25.10.2016 год.        

гр. Варна       проф. д-р Цветан Тончев 

 


