
РЕЦЕНЗИЯ 

във връзка с конкурс за академична длъжност „Професор“ по професионално направление  

7.1 Медицина (Медицинска микробиология)  

за нуждите на Медицински факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 

обявен чрез публикуване в Държавен вестник брой 47/21.06.2016 година 

Рецензент: д-р Върбан Стоянов Ганев, дбн, професор, Медицински факултет,   

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

 

В обявения конкурс участва един кандидат - доцент д-р Галина Железова Железова, дм, която 

към момента на подаване на документите е на академична длъжност доцент в Медицински факултет, 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“. 

Кратка биографична справка за кандидата. Доцент д-р Галина Железова Железова, дм, е 

завършила магистърска програма по „Медицина“ (диплом № 000706 от 25.08.1980) в Медицинска 

академия, Висш Медицински Институт – София (1976-1980). Работи като лекар – ординатор, вътрешни 

болести в Градска поликлиника, гр. Добрич (1980 – 1983), след което е зачислена като редовен  

докторант в Научен институт по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ), Катедра по микробиология (1983 

– 1986), където работи върху дисертацията си на тема „Експериментални изследвания върху 

парентерално-орална имунизация с атенюиран щам S. sonnei”. Придобива образователна и научна 

степен “кандидат на медицинските науки” (дм) по научна специалност „Имунология и алергология“ след 

защита пред СНС по имунология при ВАК (диплом № 16591 от 26.03.1987). Последователно работи като 

научен сътрудник ІІІ-І ст. и гл. асистент в Катедра по микробиология, 1987-1997, гл. асистент в Катедра 

по клинична лаборатория и клинична имунология, 1997–2002, гл. асистент в Катедра по микробиология,  

2002-2007, в Медицински факултет, Медицински университет (МУ) – София. През 2007 е избрана на 

академична длъжност «Доцент» в област на висше образование „Здравеопазване и спорт”, 

професионално направление 7.1. „Медицина” („Медицинска микробиология”) в Медицинския факултет на 

Софийския университет «СВ. Климент Охридски», катедра „Биология, медицинска генетика и 

микробиология“ (диплом № 24581 от 06.08.2007, ВАК). Понастоящем (от 2015 година) е ръководител на 

същата катедра. 

Доцент д-р Галина Железова има признати специалности по “Микробиология” (диплом № 42181 

от 04.01.1994) и „Имунология“ (диплом № 001949 от 01.06.1996), последната преименувана в „Клинична 



имунология“ с Наредба № 34/2006 г. на МЗ. Освен това няколкократно е участвала в краткосрочни 

подготовки у нас и чужбина.  

Доцент д-р Галина Железова е представила за участие в конкурса набор от надлежно 

подготвени документи, които напълно отговарят на изискванията.  

Научно-изследователска работа на кандидата. През цялата си изследователска работа 

доцент д-р Галина Железова е участвала в 104 научни съобщения, от които 48 са статии в периодични 

научни издания и един автореферат. В български издания публикациите (статии и автореферат) са 

общо 42. В чуждестранни издания са публикувани шест статии.  

За участие в конкурса за академична длъжност „Професор“ са представени изведени от общия 

брой работите след последния конкурс, в който е участвал кандидатът. В тази връзка доцент д-р Галина 

Железова е представила общо 38 работи, от които 17 са в български периодични научни издания, една – 

в международно издание, шест са учебници и учебни помагала, една работа е монография. Има и девет 

участия в наши и пет в международни научни прояви.  

С импакт фактор са девет статии (шест са научни публикации, излезли от печат в чужди 

списания, една в българско списание и две публикации, излезли в сборник резюмета от международни 

конгреси). Общият импакт фактор на работите с участие на доцент д-р Галина Железова е 7.94, с този от 

резюмета на две научни съобщения, публикувани в списания с импакт фактор, докладвани след избора 

й за доцент – 11.35.  

Научните трудове с участието на доцент д-р Галина Железова са цитирани в 88 литературни 

източника, като 66 от цитиранията са от чуждестранни автори, а 22 от цитиранията са в български 

списания и дисертации. Фактор h е определен със стойност 3. 

Доцент д-р Галина Железова е работила в различни области на медицинската микробиология. 

Научните й приноси в областта на микробиологията могат да се обобщят като:  

(1) Свързани с проучвания върху  инфекции, предизвикани от Helicobacter pylori в две 

направления - тестове за диагностика на H. pylori и асимптомните Helicobacter pylori 

инфекции. По първото от тях определя аналитичните характеристики на метода култивиране 

и на фекалния антигенен тест. По отношение на асимптомните инфекции с H. pylori 

допринася с установяването им чрез серологични методи сред деца, асоциираността на 

инфекцията с хепатит А, връзката на инфекцията с псориазис вулгарис и др. 



(2) Свързани с антибиотична резистентност и антимикробна активност в три направления - 

Колонизация със S. aureus при пациенти с атопичен дерматити, изследване на пробиотични 

щамове и антибиотична резистентност и фенотипна характеристика на S. pneumoniae. 

Друга група научни приноси са в областта на имунологията на инфекциите, характеристики 

на хронични възпалителни и автоимунни заболявания.  

(1) Характеристики на имунния отговор при хепатитни инфекции, лаймска болест, морбили, 

варицела и др. 

(2) Определяне на фактори на естествена резистентност (IL-6, неутрофилен окислителен взрив,  

CRP) като ранни диагностични критерии за инфекции, както и при професионално 

експониране на формалдехид (неутрофилен окислителен взрив). 

(3) Установена е връзка между ниво на серумния цинк, IL-10 (анти-възпалителен цитокин) и на 

hCRP (проинфламаторен фактор) и развитието на псориазис. 

(4) Охарактеризирани са редица имунологични показатели при автоимунни булозни дерматози – 

пемфигус и пемфигоид. 

Научните приноси на доцент д-р Галина Железова в областта на проучванията на ваксини са с 

теоретичен характер и дават полезни съвети, основани на компетентен анализ на литературните данни,  

за работещите в нея. Монографията на д-р Галина Железова „Бактериални ваксини за профилактика на 

респираторни бактериални инфекции“ представя съвременното познание относно ваксините, които се 

прилагат за профилактика на най-често срещаните бактериални респираторни патогени – S. pneumoniae, 

H.influenzae и Bordetella pertussis. 

Друга група научни приноси са в областта на автоимунни заболявания и имуногенетика, в 

частност на характеристиките на основните лимфоцитни популации и IL-6 в серум и урина при болни с 

лупусен гломерулонефрит и IgA гломерулонефрит - CD3, CD4, CD8, CD19, CD16/56, HLA-DR. Много 

интересен, а вероятно и перспективен, е приносът при изучаване на HS1,2 enhancer на тежките вериги 

на имуноглобулините. Получени са данни за неговия полиморфизъм, които позволяват да се търсят 

нови генетични, несвързани с HLA системата маркери, определящи предиспозиция за развитие на някои 

автоимунни заболявания.  

Като цяло научната дейност на доцент д-р Галина Железова е в широк спектър на най-

съвременни направления. Прилагани са изключително разнообразни подходи, включително най-



съвременни и високотехнологични. Сериозно достойнство на доцент д-р Галина Железова е умението й 

да работи в мултидисциплинарни проучвания. Убедено може да се каже, че тя е отлично подготвен 

изследовател с много широк профил на научния капацитет и технологичните умения. 

Освен това следва да се отбележи участието и ръководенето на колективи в значителен брой 

научни проекти. Резултатите, постигнати с участието й са публикувани в авторитетни научни издания.  

Доцент д-р Галина Железова е привличана многократно за рецензент на научни проекти от наши 

финансиращи организации и за рецензент на представени за печат работи в специализирани научни 

издания. 

Всичко казано при оценяването на научно-изследователската дейност ми позволява убедено да 

присъдя в тази област най-висока оценка на доцент д-р Галина Железова Железова, дм. 

Учебно-преподавателска работа на кандидата. Доцент д-р Галина Железова Железова, дм, 

има значителен обем на преподаване в областта на медицинската микробиология, инфекциозна и 

клинична имунология. Нейната преподавателска дейност е свързана с работа в Катедрата по 

микробиология на МУ – София от 1987 г. като асистент и главен асистент и в катедрата „Биология, 

медицинска генетика и микробиология, към МФ, СУ „Св. Климент Охридски“ от 2007 г. като доцент, както 

и петгодишен период в катедра по клинична лаборатория и клинична имунология.  

Нейната преподавателска ангажираност след 2007 год. като заемаща академичната длъжност 

доцент в катедра „Биология, медицинска генетика и микробиология“ на МФ, СУ е свързана с провеждане 

на група от лекционни курсове (задължителни и избираеми ) и създаването на програми за тях. От 2011 

год. доцент д-р Галина Железова е нещатен преподавател и във Физически факултет на СУ, Катедра 

„Оптика и спектроскопия“, специалност “Оптометрия“ в програми за бакалаври и магистри. 

Доцент д-р Галина Железова е автор или съавтор и изпълнител или съизпълнител на следните 

програми за студентско обучение: 

1. Автор на програма за основен курс „Медицинска микробиология“, ОКС „магистър“, специалност 

„Медицина“, на български и на английски език, (хорариум 135 часа - 75 ч. лекции и 60 ч. упражнения), 

МФ, пълен курс лекции. 

2. Съавтор на програма за основен курс „Микробиология, паразитология и вирусология“, ОКС 

„бакалавър“, специалност „Медицинска сестра“, МФ, (хорариум 30 ч. – 15 ч. лекции и 15 ч. упражнения) 

участие с 10 часа лекции. 



3. Автор на програма за избираема дисциплина „Модулация на имунния отговор – специфична и 

неспецифична имунопрофилактика и имунотерапия” специалност „Медицина“, МФ (хорариум - 30 ч. 

лекции), пълен курс лекции. 

3. Съавтор на програма за основен курс „Генетични, имунобиологични и хирургични аспекти на 

трансплантациите” за специалност “Медицина“, МФ, (на български и на английски език) (хорариум 45 ч. 

лекции), участие с 15 часа лекции. 

4. Автор на програма за основен курс „Основи на микробиологията и имунологията“ за студенти 

редовно обучение, ОКС „Бакалавър“,специалност „Оптометрия“, втори курс, Физически факултет, СУ 

(хорариум 60 ч., 45 ч. лекции и 15 ч. упражнения), пълен курс лекции. 

5. Автор на програма за основен курс „Основи на микробиологията и имунологията“ за студенти 

редовно и задочно обучение, ОКС „Магистър“, специалност “Оптометрия“, Физически факултет, СУ 

(хорариум 60 ч.- 45 ч. лекции и 15 ч. упражнения), пълен курс лекции. 

Учебната натовареност на доцент д-р Галина Железова за последните пет академични години 

има 476 лекционни часа среден  брой лекционни часове за година. Нарасналият брой часове през 

последната 2015-2016 година в МФ от 230 на 494 ч. е отражение на включването на преподаване и на 

английски език. Преподавателската и дейност е свързана и с провеждане на лекции в курсове по СДО в 

МУ-София и НЦЗПБ (по покана като лектор). Извънаудиторната дейност на доцент д-р Галина Железова 

включва провеждане на теоретични изпити по съответните семестриални дисциплини, по които 

преподава. 

Признание за високата компетентност на доцент д-р Галина Железова е назначаването й в 

държавни комисии за признаване на специалност „Микробиология“, участието й в жури за избор на доценти, 

асистенти и защита на докторски дисертации, участие в изпитни комисии за избор на асистенти и др. 

В обобщение, учебно-преподавателската работа на доцент д-р Галина Железова Железова, дм, 

я представя като солиден преподавател на студенти от различни образователни програми. Не 

е трудно да се забележи, че тя се ползва от уважението на студентите и колегите си. Считам, че това 

има значение както за подготовката на бъдещо поколение специалисти, така и за повишаване на 

интереса към изследователската работа на най-добрите студенти.  

Убедено присъждам най-висока оценка на доцент д-р Галина Железова Железова, дм, за 

учебно-преподавателската й работа. 



Доцент д-р Галина Железова Железова, дм, участва в редица професионални организации 

като Съюз на учените в България (Секция Микробиология), Българска асоциация на микробиолозите 

(БАМ), Българска асоциация по клинична имунология (БАКИ), ESCMID - European Society of Clinical 

Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID). 

В заключение, убедено считам, че доцент д-р Галина Железова Железова, дм, е ерудиран 

преподавател по медицинска микробиология с много сериозен капацитет за организиране и провеждане 

на висококачествени научни проучвания в областта на медицинската микробиология и заслужава 

напълно да бъде подкрепена и оценена високо. Представените материали по конкурса значително 

надхвърлят изискванията за академична длъжност „Професор“ на Закона за развитие на академичния 

състав в Република България и Правилника за прилагането му, поради което без колебание гласувам 

положително за присъждането на академична длъжност „Професор” на доцент д-р Галина 

Железова Железова, дм, и препоръчвам на членовете на почитаемото научно жури да се присъединят 

към тази оценка. 

 

 

София, 03 декември 2016 год.     Рецензент:  

 
проф. д-р Върбан Ганев, дбн 


