
Становище 

 

от Проф. Д-р Кирил Христозов, дмн 

член на научно жури по заповед Р-109-63/20.02.2017г. на Ректора 

на Медицински университет – Варна 

 

  Относно: Oбявен конкурс за заемане на академична длъжност 

“доцент” в областта на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт; 

професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност 

„Педиатрия”, за нуждите на Катедра по педиатрия, Факултет по медицина 

при Медицински университет – Варна и Първа детска клиника към МБАЛ 

„Св. Марина“ ЕАД – гр. Варна, обявен в ДВ бр. 95 от 29.11.2016 г. 

  Единствен кандидат за участие в конкурса е гл. ас. д-р Соня Василева 

Галчева, дм., като представените документи са оформени съгласно 

изискванията на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав на 

МУ – Варна. 

 

1. Биографични данни и професионално развитие. 

 

            Д-р Соня Галчева е родена на 03.06.1980 г. През 2004 г. се дипломира 

като магистър по медицина в МУ – гр. Варна, а през 2014 г. придобива 

специалност по „Педиатрия“. За периода 2014-2016 г. е провела и приключила 

профилна специалност по Детска ендокринология и болести на обмяната“ с 

право за явяване на изпит.  

            През 2009 г. защитава образователна и научна степен „Доктор“ по 

научна специалност „Педиатрия“ с дисертационен труд на тема „Абдоминално 

затлъстяване в детско-юношеска възраст и свързаните с него метаболитни и 

възпалителни промени при деца в предпубертетна възраст“.  
            От 2009 г. е асистент към Катедра по предклинични и клинични науки, 

МУ – Варна. От 2012 г. работи като асистент, а в последствие и като главен 

асистент към Катедра по педиатрия, Факултет по медицина, Медицински 

университет – Варна.  

            По време на професионалното си развитие, д-р Галчева е участвала в: 

- редица национални и международни научни форуми;  

- международни и национални научни проекти в областта на детското 

затлъстяване и превенция на захарен диабет тип 2; 

- редица следдипломни курсове в страната и чужбина (по затлъстяване, детско-

юношески диабет, клинична химия и възпаление, нарушения в растежа);  

- няколко международни научни училища (ESPE зимно училище, ISPAD Science 

School, ESPE лятно училище), избрана за участник на компетитивен принцип; 

- в уъркшопи и семинари по проблеми на затлъстяването и мастната тъкан, 

растежа и лечението с растежен хормон, помпената инсулинова терапия и др.   

На конкурсен принцип има спечелени стипендии на: 

- БЛС за подпомагане на докторанти и млади специализанти (2012 и 2015 г.), 

класирана на първо място сред всички кандидати;  

- Европейското дружество по детска ендокринология с реализирането на 6-

месечна научна специализация по проект на тема „Association between IL-6 gene 

polymorphisms and anthropometric indices, metabolic and pro-inflammatory markers 

in Bulgarian prepubertal children with visceral obesity from early age“, Парма, 

Италия (2008 г.);  



- Европейското дружество по детска ендокринология с провеждане на 3-месечна 

клинична специализация във водещата педиатрична болница във 

Великобритания „Great Ormond Street Hospital for Children”, Лондон (2016 г.).  

Д-р Галчева е носител на научна награда „Акад. Ташо Ташев“ за млад 

български изследовател в областта на храненето, диететиката и метаболитните 

заболявания на Българската асоциация за изучаване на затлъстяването и 

съпътстващите го заболявания (БАСОРД) (2009 г.). Наградена е и с Грантове за 

участие в няколко международни научни форуми в Швейцария (2008 г.), 

Франция (2009 г.), Хърватска (2011 г.), Германия (2012 г.). 

Допълнителните професионални квалификации на кандидатката 

включват:  

- курс по ехографска диагностика в детската ендокринология, 2011 г.;  

- Lunar обучение за DXA сканиране при Остеопороза и метаболитни нарушения, 

и употреба в детска възраст, 2012 г;  

- PALS Provider курс на Американската Сърдечна Асоциация, 2013 г.;  

- обучение в молекулярно – генетични методики с 6-месечна научна 

специализация в Парма, Италия, 2008 г.;  

- курс за педагогическа квалификация на обучители от лечебните заведения, 

2014 г.; 

- квалификационен курс „Педагогически основи на академично преподаване“.  

Д-р Галчева е член на БЛС, БПА, БДЕ, Българска асоциация за изучаване 

на затлъстяването и свързаните с него нарушения (BASORD), EASO, 

Eвропейско дружество по детска ендокринология (ESPE), Варненско дружество 

по детска ендокринология, Българско национално дружество по детска 

ендокринология, Съюз на учените – секция Варна. Притежава необходимата 

компютърна грамотност и владее английски език.  

 
2. Научно-изследователска дейност. 

 

Представеният списък на д-р Соня Галчева включва 68 научни труда: 

- 1 дисертационен труд; 

- 5 пълнотекстови публикации в чуждестранни научни журнали, равностойни на 

монографичен труд, с общ с импакт фактор 32.058 (първи автор на 3 от тях); 

- 27 пълнотекстови публикации от които 22 са в български реферирани 

журнали, 4 са в реномирани чуждестранни списания (2 от които с висок импакт 

фактор) и 1 публикация в български педиатричен сборник;  

- 35 научни съобщения, публикувани в 12 български и 23 международни научни 

журнали с висок импакт фактор.  

На 10 от пълнотекстовите публикации (31,25%) и на 17 от научните 

съобщения (48,57%) д-р Галчева е първи автор. Всички публикации отразяват 

интереса на кандидата както към научните аспекти на разглежданите 

медицински проблеми, така и към тяхното приложение в клиничната практика. 

Основните научно-изследователски и научно-приложни интереси на д-р 

Соня Галчева са в следните области:  

- детско и юношеско затлъстяване с изработване на референтни стойности и 

LMS изгладени персентилни криви за обиколка на талията за български деца и 

юноши;  

- оценка на рисковите фактори и кардиометаболитни нарушения при 

предпубертетни деца с различна степен на абдоминално затлъстяване;  

- нискостепенно системно хронично възпаление и мастна тъкан;  



- роля на някои генни полиморфизми на IL-6, TNF-alpha и adiponectin гените за 

възникване на кардиометаболитни промени при предпубертетни деца за и 

развитие на чернодробна стеатоза;  

- проучвания върху контрола на захарния диабет при деца и сравнение с 

международните препоръки за детско-юношески диабет; 

- нарушения в растежа с оценка на ефекта от терапията с растежен хормон при 

МГВ деца и деца с изолиран или комбиниран питуитарен хормонален дефицит;  

- редки синдромни заболявания; 

- изработване на международни референтни стойности за артериално налягане в 

детско-юношеска възраст;  

- изработване на диагностично-терапевтичен протокол при деца с вроден и 

синдромен хиперинсулинизъм; 

- изследване на ролята на тютюнопушенето за възникването на нарушения в 

белодробната функция при пациенти с ХОББ, както и оценка на честотата на 

метаболитен синдром при тях.  

Съгласно предоставената справка, общият IF на публикациите на д-р 

Соня Галчева е 219.714, като за пълнотекстовите статии той е 132.343. Към 

момента на кандидатсване трудовете й са цитирани 305 пъти в чужди бази 

данни, без автоцитирания, с h-индекс 13. Д-р Галчева продължава научната си 

работа и след защитата на дисертационния труд, видно от приложената справка 

като голяма част от публикациите й са във водещи научни списания в областта 

(Circulation, Obesity Reviews, European Journal of Endocrinology, Pediatric Obesity 

(International Journal of Pediatric Obesity) и др.).  

 

3. Учебно-преподавателска дейност. 

 

  Д-р Соня Галчева притежава необходимия преподавателски стаж като 

асистент и главен асистент в МУ – Варна. През последните 5 години 

преподава в направление Педиатрия на студенти по медицина – 

българоезично и англоезично обучение, отговаря за обучението на стажант-

лекари (АЕО), участва в изпитни комисии и е ментор по педиатрия в 

стипендиантски програми за студенти и стажант-лекари по медицина.   

 

Заключение: 

Д-р Соня Галчева притежава познания и авторитет в педиатричната 

общност. Наукометричните й показатели надхвърлят критериите, посочени в 

ЗРАСРБ и Правилника за развитие на научния състав в МУ-Варна.  

Въз основа на гореизложеното намирам, че д-р Соня Галчева отговаря 

на всички критерии за заемане на академичната длъжност „Доцент" и 

убедено препоръчвам на членовете на Научно жури да присъдят на д-р 

Соня Василева Галчева, дм научното звание „Доцент“ по научната 

специалност “Педиатрия” към Катедра по педиатрия, Факултет – 

медицина, МУ – Варна и Първа детска клиника, УМБАЛ „Св. Марина“ - 

Варна. 

 

 

Варна, 20.03.2017 г.       Член на научното жури:..................... 

                                                                     Проф. Д-р Кирил Христозов, дмн 


