
 
 

Проф. д-р ДРАГА И. ТОНЧЕВА, дм, дбн 
Проф. Драга Тончева е завършила Медицинския факултет на ВМИ – София (1974). Тя е 

доктор по медицина (1978) и доктор на биологичните науки (2006). Специализирала е в 

Непол, Лондон, Москва, Токио. 

Проф. Тончева е Ръководител на катедра по медицинска генетика, МУ София и на 

Национален геномен център (Center of Exellence) за социално значими заболявания. Тя 

е организирала генетична лаборатория в болница „Токуда“ по лична покана на д-р 

Токуда. Създала е лаборатория за екзомен анализ на пациенти преди две години. Тази 

високо технологична лаборатория в Клиника „Малинов“, нарежда България сред 

първите четири държави в Европа (Великобритания, Холандия, Швейцария и 

Германия), която притежава най-ново поколение секвенатор и геномен скенер и 

предлага на болните модерна диагностика и профилактика на тежки заболявания като 

онкологични, редки заболявания, сърдечно-съдови, неврологични, вродени 

малформации и др.  

Проф. Тончева има над 240 статии, от които 180 са публикувани в най-авторитетни 

международни издания с много висок импакт фактор. Трудовете са цитирани над 3000 

пъти, предимно от чужди автори. Участва като съавтор в 7 монографии (2 издадени в 

чужбина), 12 учебници и учебни помагала. 

Проф. Тончева развива нов клон на медицината – ГЕНОМНА МЕДИЦИНА. Тя има 

значими постижения в психиатричната геномика - открила е над 260 нови генетични 

варианти, част от които са включени в международни бази данни; участва в 

разкриването на нови механизми за развитие на шизофренията и на неизвестни гени за 

предразположеност. Работи активно в областта на онкогеномиката на различни 

туморни заболявания със съвременни микрочипови технологии и открива „кандидат 

гени“ за овариален карцином и рак на щитовидната жлеза. Разкрива нови генетични 

фактори и при други заболявания като: нарушена репродукция - спонтанни аборти, 

мъртвораждания, вродени малформации. Чрез екзомно секвениране определя нови и 

известни генетични варианти и мутации в BRCA1 и BRCA2 гени при жени с 

предразположеност към рак на млечна жлеза, при болни с фамилни форми на тироиден 

карцином и при пациенти с Балканска ендемична нефропатия. При изследване с SNP 

микрочипова технология установява неописани микроделеционни и 

микродупликационни находки при деца с разстройства в аутистичния спектър, 



нарушено зрение и други редки заболявания.  Провела е най-голямото популационно 

изследване у нас и отхвърля концепцията за тюркския произход на българите, която се 

застъпва в някои учебници по история и в последната версия на „Енциклопедия на 

България“. 

Проф. Тончева е инициатор и ръководител на 64 проекти по международно 

сътрудничество с водещи геномни центрове по света – Япония, Англия, Германия, 

Австрия, Швейцария, Италия и 41 – национални проекти (на обща стойност - 

11,276,888 лв.). Участва в международни консорциуми за провеждане на невиждани по 

размер и финансиране цялостни геномни анализи на психиатрични разстройства и на 

туморни геноми. 

Учредила е списание “Balkan Journal of Medical Genetics” и е член на редколегии на 

други 4 списания. 

Проф. Тончева е създала генетична школа от млади учени –26 докторанти със защитени 

дисертационни трудове под нейно ръководство, 50 – магистри, над 40 чуждестранни 

студенти (от Япония, Тайланд, Германия, Франция, Италия, Португалия, Испания, 

Гърция, Чехия, Латвия, Украйна, Полша, Румъния, Република Македония, Сърбия), 

участващи през летните месеци в научни проекти на Катедрата по медицинска 

генетика. 

Проф. Тончева развива научно-организационна дейност в международни организации: 

временен консултант на СЗО; член на международния консултативен борд на 

Токийския медицински и стоматологичен университет; член на Европейския научен 

съвет на Европейската асоциация по човешка генетика; Член на Европейския 

консултативен съвет на Европейската асоциация по човешка цитогенетика и др. Тя е 

експерт на МЗ по „Редки болести“ и на Националния експертен борд по онкология. 

Председател е на Българското дружество по Генетика и Национален консултант по 

медицинска генетика. 

Отличена е с много национални и международни награди, между които Honourable 

plaque for the contribution to Tokyo Medical and Dental University; Почетен медал на 

Institute Cantacusino, Romania; награда за утвърден учен в областта на биомедицинските 

науки „Питагор” (2010) на МОМН; награда на Съюза на научните медицински 

работници „Проф. Иван Вълков” за най-продуктивен учен на годината (2011); юбилеен 

плакат „Signum Laudis“ на Медицински Университет Варна за цялостен принос в 

развитието на клиничната генетика в България; награда “Акад. Димитър Ораховец” на 

МУ София за високи постижения в научно-изследователската и преподавателска 

дейност и др. 
 


