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пред устойчивото развитие, В: сп. „Философски алтернативи” №5, 2013, с. 99-107
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„Българските национални и ценностите на ЕС – конвергенция и дивергенция”,
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15. Ганчева В., Българският неправителствен сектор в контекста на
устойчивото развитие, В: Устойчиво развитие и многообразие в България,
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16. Ганчева В., Социалните предприятия като инструмент за социално
включване, В: Траектории за активно включване на местно ниво, Аля Прес, София
2010
17. Gancheva, V. (coauthor) A characterization of peanut consumption in four
countries: results from focus groups and their implications for peanut allergy prevalence,
In: International Journal of Consumer Studies, Volume 33, Issue 6, Date: November
2009, Pages: 676-683.
18. Ганчева, В., Европейски перспективи пред гражданското общество.
http://www.omda.bg/institut/ vyara_ gancheva/ euro_uchastie.htm
19. Ганчева, В., Медии и гражданско общество в България.
http://www.omda.bg/biblioteka/vyara_gancheva/ vyara_1_uvod.htm
20. Gancheva, V., (coauthor) A EuroPrevall review of factors affecting incidence
of peanut allergy: priorities for research and policy, Allergy 2008: Volume 63 Issue
7, Pages 797 –809
(coauthor)
http://www3.interscience.wiley.
com/
journal/120083759/abstract
21. Ганчева, В., Неправителственият сектор и неустойчивото развитие, В:
Мобилност, уязвимост, устойчивост. Ред Веска Кожухарова, София, Изд. Аля 2008.
22. Ганчева, В., Балканите-обърнатият мит за Европа, В: Имиджът на
Балканите: исторически подходи и комуникационни перспективи, Съст. М.
Златева, СУ ФЖМК, София 2008.с. 63-68.
23. Ганчева, В., Митове и реалности преди и след приемането на България
в ЕС, В: Евроинтеграцията на България – социологически ракурси. Съст. А.
Мантарова, София 2008, с. 105-130.
24. Ганчева, В., Ченгелова Е. Социални услуги за хората от Третата възраст,
http://www.omda.bg/biblioteka/vyara_gancheva/vyara_emi/vyara_emilia_01.htm
25. Ганчева В., Гражданско общество и гражданска журналистика в
България, В: Между нещата. Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Ивайло Петров,
В. Търново, Фабер, 2008.
26. Ганчева В., Евроинтеграция и устойчиво развитие: има ли в България
екология, базирана на знания? – В: Българското общество и европейската
интеграция, сб. на Института по социология, съст. В.Топалова, 2008, с. 241-256.
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27. Ганчева, В., Социални услуги за хората от Третата възраст. В: Работа с
дементно болни. Опит от Германия и България. Ред. проф. Фред Карл.
Университет Касел, AWO, 2007.
28. Ганчева, В., Възможности на НПО за местно и регионално устойчиво
развитие В: Евроинтеграция и устойчиво развитие, ред. А. Мантарова, М.
Захариева, Фондация „Фридрих Еберт”, Институт по социология, София 2007.
29. Ганчева, В., Оценка и управление на екологичните рискове. В:
“Предизвикателства на европейската перспектива”, съст. и ред. Анна Мантарова,
изд. “Аля”, София 2006.
30. Ганчева, В. (в съавторство) Демократично гражданство и образование.
В: “Публична комуникация, глобализация и демокрация” , СУ, ФЖМК, София
2006.
31. Ганчева, В., Омбудсманът-овластеният посредник. В: Годишник на СУ
“Св. Кл. Охридски”, ФЖМК, т.12, София 2006.
32. Ганчева, В. Неправителствените организации и хората от третата
възраст. В: “Дългата трета възраст в българското село”, ред. Веска Живкова, изд.
“Аля”, София 2005.
33. Ганчева, В., Може ли администрацията да убие комуникацията?” В:
Европейска интеграция и интеркултурна комуникация, съст. М.Златева, Т.Петев,
О.Спасов, СУ, ФЖМК, 2004.
34. Ганчева, В., Омбудсманите в България и Македония: европейски
институции срещу корупцията. В: ”България-Македония: глобализация и
евроинтеграция”-т. 3, ред К. Кертиков, Институт по социология, София, 2004.
35. Gancheva, V., Socjologia bulgarska: blaski I cienieu u zarania XXI wieki. В :
Pierwsze lata suwerennosci , pod redakcja Y. Muchy I M. Keena, Warszawa 2004
Wydwnictwo IfiS, PAN 2004.
36. Gancheva, V., Bulgarian Sociology: Lights and Shadows at the Down of the
21st Century. In: Sociology in Central and Eastern Europe: Transformation at the Down
of a New Millennium, M. Keen; J. Mucha, eds, PRAEGER, 2003.
37. Ганчева, В., Македония: медии и митове. В: България-Македония:
проблеми на евроинтеграцията, т. 2, Институт по социология-БАН, 2002.
(Електронно списание “Балкани 21”, бр. 2/2003-www.balkans21.org)
38. Ганчева, В., Административният капацитет като проблем при
усвояването на предприсъединителните фондове. В: (Електронно списание
“Балкани 21”, бр. 4/2003- www.balkans21.org.)
39. Ганчева, В., Възможности за партньорство между България и Македония
в областта на медиите. В: “България-Македония: Предизвикателства на
промените”. К. Кертиков, съставител и редактор, том 1, София, Институт по
социология, 2001, с. 133-145.
Списък на цитиранията (Общо 34) – неизчерпателен:
Gancheva, V., (coauthor) A EuroPrevall review of factors affecting incidence of peanut
allergy: priorities for research and policy, Allergy 2008: Volume 63 Issue 7, Pages 797 –
809
Total citations: Cited by 28
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=90YjdmYA
AAAJ&citation_for_view=90YjdmYAAAAJ:qjMakFHDy7sC
Prusak, A., and M. Schlegel-Zawadzka. "Consumer perceptions of peanuts and peanut allergy: The
EuroPrevall results of focus groups in Poland." Public Health Open J 2.1 (2017): 11-20.
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Svitlana, A. Shreya. "Peanut Allergy-A Review." Research Journal of Pharmacy and Technology 9.8 (2016): 12801286.
Barajas, Martín Bedolla, et al. "Peanut allergy in Mexican children: what is the effect of age at first
consumption?." Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology 15.1 (2016): 53-61.
Sampson, Hugh A., Scott H. Sicherer, and Elizabeth TePas. "Peanut, tree nut, and seed allergy: Clinical
features." (2015).
Prusak, Anna M., et al. "Characteristics of the peanut chain in Europe–implications for peanut
allergy." Acta Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria 13.3 (2014): 321-333.
Rebouças, Juliana De S., et al. "Immunogenicity of peanut proteins containing poly (anhydride)
nanoparticles." Clinical and Vaccine Immunology 21.8 (2014): 1106-1112.
Kroghsbo, Stine, et al. "Assessment of the sensitizing potential of processed peanut proteins in Brown
Norway rats: roasting does not enhance allergenicity." PloS one 9.5 (2014): e96475.
Gray, Claudia, and Shiang-Ju Kung. "Food allergy in South Africa: joining the food allergy epidemic?:
review articles." Current Allergy & Clinical Immunology 25.1 (2012): 24-29.
Kotz, Daniel, Colin R. Simpson, and Aziz Sheikh. "Incidence, prevalence, and trends of general
practitioner–recorded diagnosis of peanut allergy in England, 2001 to 2005." Journal of Allergy and Clinical
Immunology 127.3 (2011): 623-630.
Stutius, Lisa M., et al. "Characterizing the relationship between sesame, coconut, and nut allergy in
children." Pediatric Allergy and Immunology 21.8 (2010): 1114-1118.
De Jong, N. W., et al. "Sensitization to lupine flour: is it clinically relevant?." Clinical & Experimental
Allergy 40.10 (2010): 1571-1577.
Pansare, Milind, and Deepak Kamat. "Peanut allergy." Current opinion in pediatrics 22.5 (2010): 642-646.
Dearman, R. J., and I. Kimber. "Animal models of protein allergenicity: potential benefits, pitfalls and
challenges." Clinical & Experimental Allergy 39.4 (2009): 458-468.

Gancheva, V. (coauthor) A characterization of peanut consumption in four
countries: results from focus groups and their implications for peanut allergy prevalence,
In: International Journal of Consumer Studies, Volume 33, Issue 6, Date: November
2009, Pages: 676-683.
Total citations: Cites by 6
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=90Y
jdmYAAAAJ&citation_for_view=90YjdmYAAAAJ:YsMSGLbcyi4C
Участие в проекти
ПРООН,
ААМР, ФРГО,
РЕГ за ЦИЕ

1998 “Възроденото
гражданско участие”

Британски
съвет, РЕГ за
ЦИЕ

1998

ААМР,

Социологическо изследване сред
участници в Националната среща на НПО
-анкети. Подготовка, провеждане, доклад.
Ръководител на екипа. (публикация)
Мониторинг, оценка на партньорството.
Подготовка, провеждане, доклад.
Ръководител на екипа.

“Изграждане на
партньорства между
местни власти, НПО и
масмедии при решаване
на екопроблеми”
1999 “Оценка на капацитета Секторна оценка на капацитета на НПО.
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Институт за
устойчиви
общности ,
“Дж Хопкинс”
Университет
ЮНЕСКО,
фондация
“Регионално и
глобално
развитие"
Столична
община
“Регионално и
глобално
развитие "
РЕГ за ЦИЕ,
ФАР
РЕГ за ЦИЕ,
ФАР
БСЧИГП
Област
Перник,
фондация
“Регионално и
глобално
развитие"
Ромско
читалище
"Романи
черхен", ФАР
Аксес
МТСП, ФАР

Пета Рамкова
програма за
научни
изследвания на
ЕС
Световен фонд
за дивата
природа
ДунавскоКарпатска
програма

на гражданския сектор в PEST анализ. Nodal анализ. Linkage
България”
анализ.
Член на екипа .
1999- “Глобални, национални Социална оценка
2000 и регионални условия на Кейс стъди "Красива България".
безработицата”
Член на екипа.
1999 - “Новият
Социална оценка
2000 градоустройствен план” Представително за София проучване.
Подготовка, провеждане, доклад. Член на
екипа.
2001

“Информационна
кампания за изграждане
на Национален център
за опасни отпадъци"
2001 СофияИнформационна
кампания за управление
на отпадъците"
2001 “Президентски избори”
2001 “Перник- Заетост и
безработица”

Предварителна оценка и мониторинг на
гражданско участие. Ръководител на екипа.
Предварителна оценка и мониторинг на
гражданско участие. Ръководител на екипа.
Паралелно преброяване. Член на екипа
Социална оценка
Представително проучване за Перник.
Член на екипа

2001 “O’ kam pekel savorenge” Оценка на социалното изключване и
(“Слънцето грее за
проучване на потребностите
всички”)
пилотно проучване кв. Факултета
Ръководител
2002 “ДПФМПП институционално
изграждане. Оценка на
капацитета и
потребностите от
обучение”
2003 “Тематична мрежа
РЕГИОНЕТ"

2003 “Ръководство за гори с
висока консервационна
стойност “
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Оценка на капацитета и потребностите от
обучение. Член на екипа.

Приложение на отворен метод на
координация.
Мониторинг и оценка на регионална
политика.
Член на екипа.
Идентифициране, управление и
мониторинг.
Национален консултант .
Член на интердисциплинарния екип.

Световна банка, 2003 “ Оценка на Рамковата
Нац. съвет по
програма за интеграция
етническите и
на ромите”
демографските
въпроси
Световна банка, 2003 ”Изследване на главните
Нац. съвет по
проблеми на районите
етническите и
със смесено население“
демографските
въпроси
Витоша рисърч 2003- “ПРООН- оценка на
2004 българския офис”;
“Неформалните мрежи в
България”;
“Конфликтен потенциал
в България”
МОСВ, Датска 2004 “Национално
агенция за
представително
околна среда
проучване за
актуализация на
Националната стратегия
за околна среда”
Холандско
2004 “Регионален семинар за
правителство,
подготовка на
Унгарско
Европейски
Министерство
Неформален екологичен
на околната
съвет” Будапеща 24-25
среда
май 2004
Фондация
2004 “Модератори”
“Бъдеще за
България”
Фондация
2004 “Обучение на общински
Отворено
съветници -роми”общество”
МРРБ
2004 “Преглед и актуализация
на логическите матрици
на 19 проекта по ФАР”
НАТФИЗ

МОСВ, фирма
ИКАРОИталия
Дружество
“Знание”,
Програма
Грюндвиг
Клуб
„Устойчиво
развитие на
гражданското
общество”,

2004 “Оптимизация на
кадровата структура във
връзка с новите учебни
планове”
2004 “Пилотен проект
Искър”

Социална оценка,
дълбочинни интервюта, подход с участие
за изготвяне на Национален оперативен
план. Член на екипа.
Оценка на национални, регионални и
местни политики. Член на екипа
.
Оценка
Desk research. Дълбочинни интервюта.
Член на екипа

Оценка
Деск рисърч. Национално представително
социологическо изследване. Анализ и
доклад.
Ръководител на екипа.
ПР консултант в идентификацията и
подбора на членовете на българската
делегация.
Ръководител на българския екип.
Лектор по Кризисен ПР Русе, В. Търново, Хасково, Кърджали
Лектор
Монтана и Пловдив
Деск рисърч. Анализ и актуализация на
индикаторите и източниците за оценка на
19 проекта по ФАР. Ръководител на
проекта.
Социална оценка
Деск рисърч, 32 дълбочинни интервюта,
SWOT анализ. Ръководител.
Социологическо изследване “Публично
участие и оценка” -5 фокус групи за
тестване на информационни материали по
проекта. Ръководител на изследването.
Социологическо изследване. Деск рисърч,
204 дълбочинни интервюта. Ръководител
на изследването.

2006 “Възрастните никога
самотни - равно
третиране и човешко
достойнство”
2006 „Подобряване
Оценка на проект
капацитета на НПО чрез BG 2004/016-711.01.01- Lot 2- 062.
работа в мрежа”
Документално изследване.
Дълбочинни интерюта. Ръководител.
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ФАР
Шеста рамкова
програма на
ЕС,
АPELL
EUROPA
Фондация
„Анализ на
риска”

2007- “ EUROPREVALL –
2008 Хранителни навици и
хранителни алергии в
Европа”

Национален консултант
Сравнително изследване – деск рисърч,
дълбочинни интервюта, фокус групи,
национално представително проучване

2007

Консултант по гражданско участие в
Конференция за консенсус. Член на екипа

"Зелените градски
пространства. Участие
на гражданите в
изработването и
контрола на политики
на местно ниво
2008 NGO Fund - Bulgaria

EEA Financial
Експерт по оценка на проектни
Mechanism,
предложения
ФРМС
Оперативна
2008 „Модел
за Анализи,
програма
взаимодействие между Организационен
одит
на
двете
Административ
СГО за реализиране на партньорски организации
ен капацитет,
ефективен механизъм за Деск рисърч
Асоциация
партньорство с местната Дълбочинни интервюта.
„Човешки
власт”
Ръководител на изследването
права -стъпка
по стъпка” гр.
Варна
Столична
2009 Програма „Култура”
Председател на Комисия по оценка на
община
проектни предложения, Приоритет № 7
Европейски
2009 „Основни
тенденции, Анализ,
мениджмънт
проблеми и нужди на Деск рисърч
център, София
корпоративното
9 Дълбочинни интервюта.
Проект
развитие на млади МСП Ръководител на изследването
TraiNet,
в
България
с
програма
акцентиране
върху
Леонардо
да
нуждите от обучение и
Винчи
ключови компетенции”
ОПАК,
2009 Проект
„Повишаване Семинар за обучение по тема „ Готовност
Фондация
капацитета
и на СГО да „инвестират” в ефективното си
Център
за
ефективността
на представителство при изготвяне на
социални
и
структурите
на регионални политики за развитие” икономически
гражданското общество лектор
инициативи в област Ловеч”
Ловеч
Министерство
2010 Оперативно проучване Деск рисърч,
на
за определяне на пакет Преглед и анализ на социологически
здравеопазване
от
интервенции
за изследвания
то, Програма
ефективна превенция на Член на интердисциплинарния екип
„Превенция и
ХИВ сред мъже, които
контрол
на
правят секс с мъже
ХИВ/СПИН”
(МСМ)
ОПАК,
2010 Проект „Ограничаване и Анализ на съвкупната информация –
Асоциация на
превенция
на проверка на зависимости и статистическа
индустриалния
неформалната
значимост; контент анализ на медийна
капитал
в
икономика”
информация – член на екипа
България
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Център
за 2011 „Подкрепа за
Външен оценител на проекти по КП 33. 8
образовaтелна
институционализиране – 2011 по проект, финансиран от Ромски
интеграция,
процеса на десегрегация образователен фонд
МОН
в република България”
Институт
за 2013 Обществено
- Национално представително проучване,
модерна
политически нагласи
член на екипа
политика
ФНИ
2015 “Културна идентичност Ръководител на екип за социално –
УАСГ
и
енергийна антропологическо проучване
ефективност
при
ревитализация
на
междублокови
пространства
в
панелните”
ЕЕA GRANTS, 2015 “Ние ви разбираме и Консултант на социологическите
Сдружение
подкрепяме”
проучвания
СПОК

Участие в научни форуми:
30.09.2016 доклад „Разбираме ли психично болните, подкрипяме ли ги? Резултати
от социологическо проучване“
8.05.2015 доклад "Свободата на словото срещу речта на омразата"
25.04.2015 доклад: „Реторика за бъдещето – реторика на устойчивото развитие“
06.11.2014 доклад: „25 години преход в България: борба, бягство или
трансформация?“
Владеене на езици със посочване на степента
(1 – отлична; 5 – основна)
Език
Английски
Руски

Четене
1
1

Говорене
1
1

Компютърни умения
Windows, Word, Excel, Power Point
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Писане
2
1

