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Определено със Заповед 346/28.09.2015 г. 

На Директора на НЦЗПБ

Становище

За участието на полковник д-р Андрей Рангелов Галев,дм 

Началник на Научно-приложен център по Военна епидемиология и 

Хигиена (НПЦВЕХ) на В МА, единствен кандидат в обявения от НЦЗПБ 

конкурс, ДВ бр.45от 19.06.2015г.за академична длъжност „Доцент” в 

областта на висшето образование 7.’’Здравеопазване и спорт”, 

професионално направление 7.1. „Медицина” по научна специалност 

„Епидемиология” за нуждите на НПЦВЕХ към ВМА 

От проф.д-р Тодор Веселов Кантарджиев, дм, дмн

Научната активност на полк. Д-р Галев, дм в областта на епидемиологията на 

заразните болести са в различни направления:

- епедемиология и диспансеризационен контрол при Лаймска борелиоза 

серопревалентност при превенцията на ваксинопредотвратими инфекции 

въвеждане и проследяване ефекта на първична имунопрофилактика на папилома 

вирусни инфекции при жени в БА 

епидемиология на смесените инфекции 

проучване на епидемични огнища с военно значение 

противоепидемични мероприятия при морбили

подходи за селективно имунизиране на армейски контингенти срещу хепатити 

оценка епидемичната ситуация, преценка на риска и разработване организационни 

мероприятия за медицинското осигуряване на армията в областта на 

епидемиологията

теоретични и организационни мероприятия за биологична защита на войските 

епидемиология, диагностика и терапия на паразитни, дерматологични заболявания 

и СПИ

Научната продукция на автора е в пряка връзка със съвременните реалности и 

асиметрични заплахи пред медицинската служба на армията. Дейността му отговаря на
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нуждите и води до подобряване превенцията на инфекциозните болести сред 

военнослужещите и населението.

Професионалната кариера на полк. Галев започва през 1989 г., след придобиване 

на висше медицинско образование в MA-София (1986г.) и военно образование във 

ВМА и НШЗО „Гоце Делчев” (1987г.), като началник на медицинската служба в под. 

26620 (гр. Сливен). Научната кариера на кандидата започва в 1990г., като асистент в 

КВЕХ на ВМА в Клиниката по инфекциозни болести. От 30 януари 2004 г.е началник 

на ЦВЕХ, който по негово предложение се преструктурира и разраства през 2009г.в 

Научно-приложен център по военна епидемиология и хигиена. През всичките години 

проличават системните усилия на кандидата за професионално осъвършенстване и 

квалификация. През 1990 година придобива медицинска специалност по кожни и 

венерически болести, през 1993г.придобива медицинска специалност по инфекциозни 

болести. Специализира от 1994 до 1995г.в Института по тропическа медицина в гр. 

Марсилия, успешно придобивайки специалност по тропически болести. Продължава 

квалификацията си по тропическа медицина в Амстердам, през 1997. Започва 

специализация през 2008г.и придобива специалност през 2013г.по превантивна военна 

медицина. Това е новата специалност, която включва военна епидемиология. От 2004г. 

представя нашата страна в ООН по въпросите на спазване конвенцията за 

неразпространение на бактериологично оръжие, едно признание за експертните му 

познания. Опит и познания натрупва в мисията зад граница за евакуация на 

инфекциозно болни от SFOR. През 2009г. д-р Галев основава Българското сдружение 

по превантивна медицина, избран е за негов председател. С голяма енергия организира 

ежегодни научни форуми на сдружението. На ежегодните конференции и конгреси се 

поставят важни практически и теоретични въпроси на епидемиологията и хигиената. 

Посещавани са масово и обсъжданите научни теми издигат експертния авторитет на 

кандидата, който активно участва в темите и дискусиите. Издава списание с 

академична редколегия -  „Превантивна медицина”, на което е главен редактор и 

двигател на научната активност. Списанието е четено от работещите в сферата на 

профилактиката и академичната общност у нас. Д-р Галев проявява неизчерпаема 

енергия в популяризиранета на научните достижения в областта на епидемиологията и 

превенцията. Включва се активно и авторитетно във всички национални мероприятия 

по въпросите на профилактиката и контрола на инфекциите. Развива активна 

обществено-научна дейност с многобройни медийни изяви за популяризиране на
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ваксинопрофилактиката, с което спомага за изпълнението на много профилактични 

програми на Министерството на здравеопазването.

В конкурса д-р Галев участва с една самостоятелна монография, две монографии 

в съавторство, 91 научни, журнални публикации в български издания, 15 научни статии 

на английски. Участията му в 38 международни и 39 национални научни форуми са 

документирани в представените за конкурса материали. Доказателство за научната 

стойност на продукцията му са положителните цитирания на разработките му -  общо 

91. Цитиранията в български публикации са 49. В чуждестранни научни издания е 

цитиран 42 пъти. Импакт фактора на кандидата е 1,141.Тези наукометрични показатели 

дават основание за хабилитацията му.

Д-р Галев членува в националните дружества по дерматология и венерология и 

по инфекциозни болести и е председател и съосновател на Бългаското сдружение по 

превантивна медицина. Участва активно като лектор в учебната работа на ВМА, чете 

лекции и в РЗИ. Взима участие в национални и международни научни проекти.

Въз основа на цялостната оценка на научната, преподавателската дейност на 

кандидата, наукометричните показатели и приносите на научните му трудове, 

предлагам полковник д-р Андрей Рангелов Галев, Началник на НПЦВЕХ да бъде 

избран за доцент и препоръчвам на Научното жури да подкрепи това предложение.

Изготвил становището: 

Проф. д-р Тодор Кантар
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