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Становище 

 

от проф. д-р Асен Иванов Николов, д.м. 

Ръководител катедра по акушерство и гинекология - МУ- София 

Началник на Родилна зала 

СБАЛАГ „Майчин дом” ЕАД, София 

 

 

Относно: конкурс за „ПРОФЕСОР” в област на висше образование 7. 

„Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.1. „Медицина” по научна 

специалност „Онкология” с шифър 03.01.46, за нуждите на Клиника по 

гинекология при СБАЛО-ЕАД-София, обявен в ДВ бр.29/22.03.2013г.  

 

В конкурса за участие е допуснат единственият кандидат доц. д-р Галина 

Чакалова.  

 

Биографични данни 

  Доц. д-р Галина Борисова Чакалова е родена на 20.05.1960 година в гр. Русе. 

Висше образование завършва в гр. Москва през 1984 година, с магистърска степен по 

медицина.  През периода 1985-1986 год. работи като завеждащ АГ участък. От 1987 

год. работи в Клиниката по гинекология към СБАЛО-ЕАД, София, като от 2002 год. до 

2007 год. е началник отделение по консервативна гинекология към клиниката. От 2007 

год. е назначена за началник на Клиниката по гинекология към СБАЛО-ЕАД, София.  

Доц. Чакалова има 27-годишен трудов стаж, като има призната специалност по 

„Акушерство и гинекология” от 1986 година и специалност „Онкология” от 1994 

година. Има придобита научно-образователна степен „Доктор” («кандидат на 

медицинските науки») през 1993 година, на тема „Предклиничен рак на маточната 

шийка: диагностични и терапевтични проучвания”. От 2007 година, след конкурс, има 

присъдено научно звание „доцент” («старши научен сътрудник ІІ степен») по научна 

специалност «Онкология».  

През 2010 година придобива степен „Магистър по икономика” Бизнес 

администрация, със специалност здравен мениджмънт - УНСС, София. През 2013 

година придобива степен „Магистър” по здравен мениджмънт, ФОЗ-МУ-София.  
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Доц. д-р Галина Чакалова е завършила множество квалификационни курсове и 

следдипломно обучение и за периода 2007-2013 г. е набрала 290 кредитни точки (109 

международни CME/CPD кредити и 181 кредити от БЛС). Има придобита 

квалификация «Експерт по оценка и акредитация на лечебни заведения». Владее 

английски, руски, румънски и италиански език. 

Научно-изследователска дейност 

Цялостната научно-изследователска дейност на доц. Чакалова включва 195 

заглавия на научни трудове.  От тях: 1 дисертация, 1 монография, 9 публикации в 

чужди монографии, 21 глави в наши монографии, 66 публикации в чужди списания, 92 

публикации в наши списания, 5 публикации в научно-популярни издания. Има 

изнесени 106 доклади у нас и в чужбина.  

В настоящия конкурс, след избора и през 2007 год. за ст.н.с. II ст., доцент 

д-р Галина Чакалова се явява със списък от 95 научни труда 

От тях: 

 1 монография и 9 глави в наши монографии 

 27 публикации в чужди списания: 24 с IF и с 3 без IF 

 58 публикации в наши списания 

Допълнителната научна активност се изразява в: участие в 5 научни и 

обучителни проекти, в представяне на 20 доклада на наши и чуждестранни конгреси и 

конференции.  

Научната продукция на доц. Галина Чакалова в основната си част е в областта на 

епидемиологията и лечението на туморите на женските полови органи, както и 

изследването на далечните резултати, качество на живот и психосоциални проблеми 

при пациенти с тумори на ЖПО. Напълно приемам представената справка за научните 

приноси, от които 4 научно-теоретични, 2 методични и 9 с научно-приложен характер. 

Импакт факторът на представените публикации и цитирания, показва високо ниво на 

нейната научна продукция, съответно с общ импакт фактор 409,899 и индивидуален 53,158, 

като те са основно за сметка на значителния брой цитирания в чужбина (200 бр.) и други 15 

в български източници. H-index, установен на базата на SCOPUS и WEB of Knowledge е 3.   

Доц. д-р Галина Чакалова е член на научния съвет на СБАЛО от 2007 г.; 

секретар на редакционната колегия на списание „Онкология”; научен ръководител на 3-

ма докторанти; участва като член на научно жури: на 2 конкурса за „професор”, на 1 

конкурс за „доцент” и на 1 за присъждане на научна степен „Доктор”. 
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Учебно-преподавателска дейност 

Средногодишната лекционна натовареност на доц. Чакалова за последните 5 години 

по СДО на СБАЛО-ЕАД е в размер на 120 академични часа годишно. Тя е лектор в основния 

курс „Онкология”, за специалност «Онкология» и в тематични курсове за специалисти 

по здравни грижи. 

За периода 2012-2013 год. средногодишната и натовареност при провеждане на 

държавен изпит по акушерство и гинекология (участие в изпитна комисия) на 

Софииски университет «Св. Климент Охридски», Медицински факултет, е в размер на 

21,6 академични часа.   

Лечебно-диагностична и административна дейност 

Доц. Чакалова е доказано изграден клиницист, която владее всички основни 

диагностични методи и лечебни техники по придобитите от нея специалности. Като 

началник на Клиниката по гинекология на СБАЛО участва активно в лечебно-

диагностичната дейност, като същевременно отговоря и ръководи цялостната дейност 

на клиниката.  

Като административни активности следва да се отбележат участията й в 

множество комисии към СБАЛО-ЕАД  (медицински съвет, ЛКК, комисията по жалби, 

комисията по етика, председател на онкологичен комитет по гинекология и др.). 

Заключение 

Анализът на научно-преподавателската, лечебната и административна дейност 

на доц. Чакалова показва, че кандидатката отговаря напълно на условията по чл.29 от 

ЗРАСРБ, както и на качествените и количествени критерии от Правилника за условията 

и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в 

СБАЛО-ЕАД-София за придобиване на академичната длъжност „Професор”. 

В тази връзка убедено считам, че доц. д-р ГАЛИНА ЧАКАЛОВА отговаря на 

всички изисквания за придобиване на академичната длъжност „ПРОФЕСОР” по 

специалността Онкология , като изразявам своята пълна подкрепа за избора на нейната 

кандидатура. 

 


