
СТАНОВИЩЕ 
от проф. дбн Румяна Атанасова Бакалова-Желева 

Медицински факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 
член на Научно жури, съгласно заповед № 138/29.04.2013 г. на Директора на ИБФБМИ на 

БАН 

Относно: Конкурс за избор на „Доцент“ по Научно направление 4.3. Биологични науки 
(биофизика) за нуждите на департамент “Електроиндуцирани и адхезивни свойства“ на 
ИБФБМИ на БАН 

 
Единствен кандидат в конкурса за избор на „Доцент“ по Научно направление 4.3. 
Биологични науки (биофизика) е главен асистент д-р Биляна Николова. Кандидатката е 
придобила Магистърска степен по „Биохимия и микробиология“ в Софийски университет 
„Св. Климент Охридски” през 1992 г. През 2001 г. е придобила образователната и научна 
степен „Доктор“. Дисертационният труд е на тема “Електропренос на ДНК. Роля на 
адсорбцията и механизъм на електропорация при нискочестотни нискоамплитудни 
импулси” и е разработен в Института по биофизика на БАН. Д-р Б. Николова има над 20 
години трудов стаж в същия институт като научен сътрудник, а от 2005 г. – като главен 
асистент. 

Научните трудове, представени за участие в конкурса, включват 22 заглавия, от които 15 
публикации в специализирани международни списания (по-голямата част с импакт 
фактор), 3 публикации в сборници на научни конференции, и 4 публикации в български 
списания. Шест от публикациите са по темата на дисертационния труд. Общият импакт 
фактор на публикациите е 25.335. 

Приложен е списък, включващ 106 забелязани цитата от чужди автори, като общият брой 
на цитираните статии е 8.  

Кандидатката е представила информация за значителен брой участия в международни 
школи и специализации в чужбина, като най-дългосрочни са тези в Института по 
фармакология и структурна биология, Тулуза, Франция, и Института за ядрени 
изследвания (Департамент по биологични науки), Букурещ, Румъния. Участвала е като 
съизпълнител в разработването на 7 международни научни проекта и 6 научни проекта, 
финансирани от български институции. Отчетите по два от научните проекти, 
финансирани от Фонд „Научни изследвания“ са оценени много високо. 

Научните интереси на д-р Б. Николова са в областта на изследване на влиянието на 
различни по интензитет, продължителност и вид електрични полета върху преноса на ДНК 
и/или други биоорганични субстанции и лекарствени средства в микроорганизми, клетки 
(култивирани клетъчни линии), както и електрохимиотерапия на пациенти. 

Научните приноси, които кандидатката е представила, отразяват коректно постиженията в 
публикуваните трудове. Те са оригинални и представляват научен интерес както във 
фундаментално, така е в приложно отношение. Специално внимание заслужават следните 
научни приноси, описани в приложената справка:   

• Установено е, че полоксамер 188, добавен преди или непосредствено след 
прилагане на високоволтови електрични импулси намалява броя на мъртвите 
клетки, като същевременно не намалява броя на обратимите електропори, през 



които навлизат малки молекули (цисплатин, блеомицин, пропидиев йодид) във 
вътреклетъчното пространство. Предложен е молекулен механизъм на действие на 
полоксамер 188. Установено е също така, че полоксамер 188, приложен по време на 
електрохимотерапия с цисплатин „ин виво“ на тумори, имплантирани в мишки, 
намалява възпалителния процес, който се получава около електродите. 

• Показано е, че при комбинирано третиране с променливо електрично поле и 
цитостатика гемцитабин, съществува честотен прозорец (1 Hz), при който се 
наблюдава най-голям цитотоксичен ефект. Доказано е, че ефектът на третирането е 
значително по-висок при раковите клетки, в сравнение с нормални лимфоцити, 
изолирани от здрави донори. 

• Показано е за първи път, че имуноелектротерапията с BCG ваксина може да бъде 
ефективен метод за третиране на пациенти с единични лезии от малигнена 
меланома. 

Преподавателската дейност на д-р Б. Николова е свързана с ръководството на двама 
успешно защитили дипломанти. 

В заключение, считам че представените по-горе наукометрични показатели и научни 
приноси напълно покриват изискванията за придобиване на научното звание 
„Доцент“, заложени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни 
степени и звания на  ИБФБМИ на БАН. Личните ми впечатления за кандидатката, 
както и представените материали по конкурса, ми дават основание убедително да 
предложа на Научното жури да избере главен асистент д-р Биляна Панчева Николова 
за ДОЦЕНТ по Научно направление 4.3. Биологични науки (биофизика), обявен за 
нуждите на департамент “Електроиндуцирани и адхезивни свойства“ на ИБФБМИ 
на БАН 

 
 

21.06.2013г.                                          Подпис: ......................................................... 

       /Проф. дбн Румяна Бакалова/ 


