
Разширен състав на Катедрата по Медицинска генетика 
 
 
Проф. д-р Драга Тончева, дм, дбн, ръководител на Катедрата по медицинска 
генетика 
 
 

Проф. Др. Тончева – кандидат на медицинските науки (1978), 
доктор по молекулярна биология (2006), специалност по 
медицинска генетика (1979), асистент (1978), доцент (1997 - 
2008) и професор към катедрата (2008), гост-професор към 
Нишкия университет (от 2008), хоноруван профессор към БФ 
на СУ “Климент Охридски” (от 1999), Ръководител на 
Катедрата по медицинска генетика, МУ София от 2000 г., 
Ръководител на Национален геномен център по социално-
значими заболявания от 2006. 

 
Специализации –Institute of Medical Genetics, Moscow Academy of Science, Moskow (1 
month, 1977); International Institute of Genetics and Biophysics - Napoly, Italy (2 months, 1981)  
и  MRC  Epidemiology  and  Medical  Care  Unit,  Nortwick  Park  Hospital,  London,  Nuffield 
Department of Clinical Medicine, John Radcliffe Hospital, HeadingtonOxford (2 months, 1985), 
Institute of Genetic Engineering Sofia (6 months, 1990); Tokyo Genome Center, Tokyo 
University (3 months, 2006). 
 
Членство в научни организации – Дописен член на Българската Национална Академия по 
Медицина (БНAM), Секретар на БНАМ (2003 – 2011), член на International Schizophrenia 
Consortium (2008), член на European Cytogenetics Association (ECA), член на European 
Advisory Council of ECA, член на New York Academy of Sciences, член на Romanian Genetic 
Foundation named "Foundation for the Promotion of Genetics", член на Scientific Programme 
Committee of the European Society of Human Genetics (ESHG), член на Management 
Committee of COST project “EUROKUP”, член на научния съвет на Агро-био института, 
член на международния научен съвет на обединения Геномен център на СУ (2008 – 2010), 
член на специализирания научен съвет по Генетика при ВАК (2009-2010), заместник 
председател на научния съвет към Токуда болница, София; член на Европейското 
дружество по човешка генетика. 
 
Експертна дейност - член на Националния консултативен съвет по Редки болести, МЗ; 
Председател на КЕНИМУС (2007-2008); член на Националния експертен борд МОРЕ  
2010; член на Foreign Advisory Board, Advisory Board Meeting, 28.11.2006, 2.30 – 5.00, 
Tokyo Medical and Dental University, Medical Research Institut. Division of Genomic 
Medicine. 
 
Канен лектор – • National Institute of Health&Human Services, Session on “Emerging and Re-
Emerging Diseases and Development of Therapeutics”,Opatija (Croatia), June 29, 2006, 11.15-
11.45; 11th EUROTOX Training and Discussion Session “Diet and Cancer”, Dusseldorf, May  
16th , 2003; University of Wales College of Medicine, 30th June – 4th July, 2003; Drexel 
University 10.05.2004, 13.00-13.45, Research Center of Biotechnology, Pennsylvania, USA 
invited by Prof.. Timothy Block; 5th Surugadai Symposium “Genomics and Epigenomics of 
Human Diseases and Mammalian Development, Tokyo Medical and Dental University”, 29  
November 2006; Int. Symp. on Genetics, Health and Disease (ISGHD),Feb. 17-19, 2008, 
Amritsar, India; Bulgarian-Japanese Symposium, 19-20.03.2009, Sofia; European Renal 
Association, XLII ERA-EDTA Congress, Istanbul, Turkey, 2005, Nis University (2010). 



Главен редактор на международното списание “Balkan Journal of Medical Genetics”, член 
на Editoral Board of “Facta Universitatis”, “Biotechnology and Biotechnological Equipment” и  
на “Медицина и фармация”. 
 
Рецензент на статии за списанията: Journal of Cellular Biochemistry, Acta Pharmacologica 
Sinica; Balkan Journal of Medical Genetics; Journal of Biotechnology (JBIOTEC); 
Biotechnology and Biotechnological Equipment; BMC Cancer; research grant application (The 
Sheffield Hospitals Charitable Trust), аbstract reviewing for ESHG09, ESHG10 и ESHG11. 
 
Научна дейност – 206 публикации, научен ръководител на 28 докторанти и 44 
магистранти. Координатор или консултант на 51 научни проекти (34 национални и 17 
международни). 
 
Награди -  “Honourable plaque for the contribution to Tokyo Medical and Dental University”;  
награда “Акод. Димитър Ораховац”, МФ София, медал “90 г. Медицински Факултет, 
София”, награда „Питагор” 2009 на МОМН за утвърден учен в областта на 
биомедицината, златен медал на Министерството на образованието, Почетен медал на 
Institute Cantacusino, Romania. 

 

Проф. д-р Стоян Лалчев, дм 
 

Проф. д-р Стоян Лалчев е Ръководител на Катедрата по 
медицинска генетика в периода от 1989 до 2000; доцент към 
Катедрата от 1989; Национален консултант по медицинска 
генетика на Министерството на здравеопазването в периода 
1989-2006; 2008 –до 2009. Той е председател на Българското 
научно медицинско дружество по генетика на човека от 2000 
г.; член на Балканската асоциация по генетика на човека от 
1994; член на Европейската цитогенетична асоциация от 1997 
и член на Европейското дружество по имунодефицити от 1995. 

 
Доц. д-р Иванка Димова, дм 

 
 
 

Образование. Магистър по Хуманна медицина, Медицински 
Факултет, Медицински Университет – София (1996), 
Специалист по Медицинска генетика (2001), асистент в 
Катедрата по медицинска генетика от 2001 и главен асистент  
(2007-2012); доцент от 2012 г. 

 
 
 
 
Специализации. Лаборатория Vascular Biology, Фрибургски Университет, Швейцария 
„Молекулни механизми на ангиогенезата” (2008-2010); “Нови технологии в диагностиката 
на наследствените заболявания и предразположения” – София 2002, “VYSIS FISH 
Application” – Wiesbaden, Германия 2003; Международен курс на Institut Pasteur, Paris 
“Methodes Moleculaires de Detection et de Typage des Microorganismes”– София 2003; “Нови 
стратегии в диагностиката и терапията на рака”, University I Montpellier, Франция 2004-
2005; Transgenomic WAVE System and Navigator Software, София 2005; Курс по “Clinical 
ArrayCGH Workshop”, Институт по Патология, University of Cambridge, UK 2007; 
“Основни принципи на лентивирусната трансфекция”, University of Berne, Швейцария 



2008; “Животински модели в клетъчната терапия и тъканното инженерство”, University of 
Geneva, Швейцария 2010. 
 
През 2006 г. д-р Иванка Димова за най-добър млад учен в областта на фундаменталните 
науки “Аккад. Ас. Хаджиолов”. 
 
Докторантура. Защитена докторска дисертация на тема: „Генетична характеристика на 
различни типове овариални тумори” (2006). 
 
Участия като научен експерт. Член на Medical Research Initiative South Eastern Europe 
(MedRes In SEE), Марибор, Словения 2006; Член на групата по проучването IMPACT 
(Идентифициране на мъже с генетична предиспозиция към простатен карцином: насочен 
скрининг при носители на BRCA1/2 мутации и контроли), Шчечин, Полша 2006; Водещ 
на курс “Ангиогенеза и анти-ангиогенезна терапия” по програмата WOMEN IN SCIENCE, 
Фрибург, Швейцария 2010; Член на Националното дружество по човешка генетика и 
участник в Националната програма за диагностика на наследствени болести и 
предразположения, България; Член на Swiss Society of Anatomy, Histology and Embryology; 
Участник в програмата SCOPES 2009 (Scientific co-operation between Eastern Europe and 
Switzerland) of Swiss National Science Foundation (SNSF), Швейцария. 
 
 
 

Гл. ас. д-р Савина Хаджидекова, дм 
 

Образование и професионален опит. Гл. ас. д-р Савина 
Петрова Хаджидекова завършва висшето си образование през 
2000 г. в МУ-София, МФ по специалност „Медицина” на 
образователно-квалификационна степен „магистър”. 
Придобива права на специалист по Медицинска генетика през 
2007 г. Постъпва на работа в катедра Медицинска генетика 
като преподавател през 2001 г. Последователно работи като 
младши асистент (05.10.2001- 11.11.2007 г.), старши асистент 
(2007-2011 г.), гл. асистент от 2011 г. и гл. административен от  
2012 г., където продължава да работи и до настоящия момент. 

 
Владее писмено и говоримо английски и немски езици. Членува в наши и международни 
научни организации (Европейско дружество по човешка генетика). Изпълнява функциите 
на секретар на Българското дружество по генетика на човека. 
 
Професионален опит: Преподаване на специализанти, докторанти, студенти медици и 
фармацевти, разработване на научно-изследователски проекти, медико-генетично 
консултиране, диагностична дейност – вродени маформации, репродуктивни проблеми, 
предимплантационна генетична диагностика; пренатална диагностика, постнатална 
генетична диагностика (ДНК – микрочипов анализ, конвенционален цитогенетичен 
анализ, FISH, RT-PCR), мутагенеза. 
 
Специализации. Лондон, Великобритани (март 2010) по „Акредитация на 
предимплантационна генетична диагностика”; Кембридж, Великобритания (април 2010), 
BlueGnome, Great Sheford по „ДНК микрочип тренировъчна програма” и Валдброн, 
Германия (април 2013) по „Извършване и анализ на високорезолютивни array CGH 
експерименти с клинични човешки проби”. 
 
Докторантура. Защитена докторска дисертация в област на висше образование 7. 



„Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина”, научна 
специалност „Генетика”на тема: „Микроструктурни геномни аберации при пациенти с 
вродени маформации” (2011 г.). 
 
Научни награди: Награда за най-добър постер на млад учен на 5-th Xenobiotic Metabolism 
and Toxicity Workshop of Balkan Countries, 2002, Румъния 
 
Членство в научни организации: Секретар на Националното дружество по генетика на 
човека; член на Европейското дружество по човешка генетика. 
 
Ас. д-р Рада Станева 

 
Образование и професионален опит. Магистър по 
Хуманна медицина, Медицински Факултет, 
Медицински Университет – София (2008), асистент, 
специализант и задочен докторант към катедрата по 
Медицинска генетика (от 2009). Преподава на 
български и на чуждестранни студенти. 

 
 
 
Владее цитогенетични, молекулярно-генетични техники и биохимичен скрининг на 
бремени жени. 
 
Специализации. Специализант по Медицинска генетика (2010). Преминала е обучение в 
Мюнхен, Германия за профилактика и пренатална диагностика на хромозомни болести  
(2010). 
 
Докторантура. Тема на докторантурата ”Молекулярно генетичен профил и промени в 
метилационния статус на спорадични и aсоциирани с Балканска ендемична нефропатия 
уроепителни тумори” (2010-2014). 
 
Членство в научни организации: Национално дружество по генетика на човека; член на 
Европейското дружество по човешка генетика. 
 
Ас. д-р Олга Боянова 

 

Образование и професионален опит. Завършила е 
Медицински Университет-София (2008). Тя е асистент, 
специализант и задочен докторант в Катедрата по 
медицинска генетика (от 2009). Владее клетъчно 
култивиране, цитогенетичен анализ, молекулярно-
цитогенетични и молекулярно-генетични техники, 
експресионен анализ. 

 
Специализации: Курс “Основи на болката и аналгезията (Pain medicine)”, Катедра по 
Фармакология, Медицински Университет-София, Бълария (2005-2006); едномесечен стаж 
в I-st Hospital, Riga, Latvia, (IFMSA-Standing Committee on Professional Exchange-Internal 
medicine unit,) (2008); специализция по клетъчна биология и имунология в  
Interfakultäres Institut für Zellbiologie Abteilung Immunologie, Eberhard Karls Universität 
Tübingen (12.2010-05.2011). 
 
Докторантура. Тема “Изследване на антитуморния ефект на хемоцианините на геномно и 
протеомно ниво”. 



Членство в научни организации: Национално дружество по генетика на човека; член на 
Европейското дружество по човешка генетика. 
 
Ас. д-р Марта Михайлова 

 

Образование и професионален опит. Магистър по Хуманна 
медицина, Медицински Факултет, Медицински 
Университет – София (2006). Тя е асистент, в Катедрата по 
медицинска генетика от 2013. Владее английски, френски 
и испански език. Преподава на български и на 
чуждестранни студенти. 

 
Специализации: Специализация по психиатрия- 2.5 г. 

 

 

Ас. Сена Карачанак, дб 
 

Образование и професионален опит. Завършила е 
Биологическия факултет, Софийски университет “Св. 
Климент Охридски”, специалност молекулярна биология 
(2004); магистърска програма по генетика (2006). Тя е 
асистент към Kатедрата по медицинска генетика от 2007г. 
Владее молекулярна генетика, генотипиране, генетични 
изследвания в съдебно-медицинската практика. 

 
Специализации. Италия, Катедра по генетика и микробиология, Университет в Павия; 
2007 (2 месеца) и 2009 (6 месеца). 
 
Докторантура. Защитена докторска дисертация в област на висше образование 4. 
„Природни науки, математика и информатика” по професионално направление 4.3. 
„Биологически науки” и научна специалност „Генетика” на тема: „Генетична структура на 
българската популация по Y-хромозомата и митохондриалната ДНК” (2013 г.). 
 
Членство в научни организации: Национално дружество по генетика на човека; член на 
Европейското дружество по човешка генетика. 
 
Ас. Драгомира Николова, дб 
 

Образование и професионален опит. Завършила е 
Софийския Университет ”Св. Климент Охридски”, 
Биологически факултет, специалност молекулярна 
биология, степен бакалавър (2004); магистър по 
молекулярна биология, специалност генетика (2005). 
Дипломната и работа е на тема "Генетични фактори, 
асоциирани с тромбофилия и връзката им с акушеро-
гинекологични усложнения”. 

 

Тя е молекулярен биолог, изследовател и докторант към Катедра по медицинска генетика 

(2005 – 2008), асистент (2008), «доктор» (2008), старши асистент (2009), главен асистент 

(2011). Владее микрочипов и експресионен анализ, скринингови и диагностични методи за 

анализ на генетични нарушения. 

 
Специализация: Laboratory of Molecular Medicine, Tokyo Human Genome Center, Tokyo 
University, Japan (2005-2008). 



Докторантура. Защитена докторска дисертация на тема „ Генно-експресионен анализ на 
тироидни и овариални карциноми и идентификация на кандидат-гени за диагностика и 
прицелна терапия”. 
 
Членство в научни организации: Национално дружество по генетика на човека. 
 
Блага Рукова 
 

Образование и професионален опит. Завършила е 
Софийския Университет ”Св. Климент Охридски”, 
Биологически факултет - бакалавърска степен по биология 
(2006), магистърска степен по „Биохимия” на тема:”Генно-
експресинен профил на р53 при болни с хронична 
лимфоцитна левкемия-клинична значимост” (2008), 
молекулярен биолог-специалист в Катедрата по медицинска 
генетика (2008). 

 
Владее конвенционален цитогенетичен анализ; молекулярна цитогенетика; PCR, 
експресионен анализ, експресионни микрочипове, мас-спектрометрия, 2-D гел 
електрофореза, хроматографски методи. 
 
Специализации:  MALDI-TOF-MS  Operator  training  course”(2008);  микрочипов  анализ,  
проведен в Кембридж, Англия (септември, 2010); масспектрометрия „EuroKup MS Imaging 
course 2010” в Хелзинки, Финландия. 
 
Докторантура – Тема”Експресионен профил в серум от пациенти с шизофрения при 
различни етапи и видове терапии”. 
 
Членство в научни организации: Национално дружество по генетика на човека; член на 
Европейското дружество по човешка генетика. 
 
Десислава Нешева  

Образование и професионален опит. Завършила е 
Софийския Университет ”Св. Климент Охридски”, 
Биологически факултет - бакалавърска степен по 
молекулярна биология (2006), магистърска степен по 
„Генетика” на тема:” „ Скрининг на микроструктурни 
аберации при пациенти с вродени аномалии чрез 
Сравнителна Геномна Хибридизация върху 
микрочипове” (2008). Тя е молекулярен биолог-
специалист в Катедрата по медицинска генетика  
(2008). 

 
 
Владее изолиране на геномна ДНК от тумори, антична мт ДНК от зъби и кости, 
микрочипови техники, експресионен анализ, биохимичен скрининг на бременни жени. 
 
Докторантура – Тема „Вариации в митохондриалната ДНК в българската популация”. 
 
Членство в научни организации: Национално дружество по генетика на човека; член на 
Европейското дружество по човешка генетика. 
 



Зора Акрам Хамуде 
Образование и професионален опит. Завършила е 
Софийския Университет ”Св. Климент Охридски”, 
Биологически факултет - бакалавърска степен по 
молекулярна биология (2008), магистърска степен по 
„Генетика” на тема: „Високорезолютивен геномен 
скрининг при деца с вродени малформации” (2009). Тя 
е молекулярен биолог-специалист в Катедрата по 
медицинска генетика (2011) 

 
 
 
 
 
Владее изолиране на геномна ДНК от тумори, експресионен анализ, биохимичен скрининг 
на бременни жени, ДНК анализ за вродени тромбофилии, 
 
Членство в научни организации: Национално дружество по генетика на 

човека.  

 

Виолетка Георгиева – технически помощник. 

 
 

Завършила е средно специално образование. Постъпва 

в Катедрата през 2000 г. Била е материално отговорно 

лице и е технически помощник на всички 

сътрудниците в нашия екип. 

 


