
СТАНОВИЩЕ 
 

от    Петър Антонов  Антонов,  дбн 
Катедра по медицинска физика и биофизика, МУ- София, 

пенсионер, член на научно  жури  назначено със заповед  № 47/   
15.01.2016 г.  от директора на Институт по биофизика и 

биомедицинско инженерство -БАН. 
Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност 

„професор” в професионално направлениe 4.3. „Биологични науки”, 
научна специалност „Биофизика” за нуждите на секция „Липид-
белтъчни взаимодействия” към ИБФБМИ-БАН, обявен в ДВ 

бр.91/34.11.2015 г. 
 
         В обявения  конкурс участвува доцент Галя  Марчева     
Станева  като единствен кандидат. Процедурата по разкриване и 
обявяване на конкурса е спазена и документите са подготвени 
съгласно изискванията на Закона за развитие на академичния 
състав в Република България (ЗРАСРБ) и Правилника за неговото 
приложение в ИБФБМИ- БАН. 
         Галя Станева се дипломира през 1998 г. като магистър в СУ 
„Св. Климент Охридски, специалност „физика” . В ИБФ-БАН 
постъпва на работа като специалист-физик през 2002 г.  Защитава 
дисертация през 2004 г. на темa : Динамика на хетерогенни 
мембрани и ефекти на молекули с положителна асиметрия. 
Изследвания върху гигантски везикули”. Работата по темата e 
реализирана като съвместна докторантура между ИБФ-БАН и 
университета „Пиер и Мария Кюри”, Париж, Франция. 
           Галя Станева се хабилитира „доцент” през 2010 г. с актив от 
14 научни статии с общ импакт фактор  22.161   и 104 цитирания.  
           В настоящия конкурс за „професор”  Галя Станева  представя  
нови  29 научни труда,  при което общият брой на публикациите и 
става 43 като 39 от тях са  с общ ИФ 83.905 и индивидуален 16.107. 
Представена е справка от общо 284 независими цитирания.  Г. 
Станева е водещ автор в 13 от публикациите и това са най-често 
цитираните от общия списък. Всички публикувани материали са 
свързани с профила на конкуса.  
         Обобщено може да се каже, че  основната научна тематика, 
приносите и компетенциите  на Станева са пряко свързани с 
работата и по усъвършенстване на биомиметичната система 
гигантски униламеларни липозоми. Понастоящем  биомиметиката  
се възприемa като нов, модерен дял на науката , но и като  подход 
за създаване на модели  с цел да наподобяват и  имитират живи 
системи.   Станева  започва да работи в  тази  насока    преди   15  г.    
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във връзка с  дисертационана си тема  и с усвояването  на  
ювелирните техники  за формиране и визуализиране на гигантски 
униламеларни липозоми . Оттогава до днес тези моделни мембрани  
са обект на разнообразни модификации целящи    по състав и 
свойства  да стават все по близки  до природните мембрани. 
Станева има съществен принос за развитие на тези 
експериментални техники главно в  две насоки : първа - обогатяване 
на компонентите в липиднaта фаза на моделните системи и втора - 
разработване на оригинални подходи за изследване на важни 
физични свойства на биомембраните като напр. латерална 
организация, асиметрия, фазови преходи и мембранен транспорт на  
макромолекули. 
         В приложената справка с научните приноси на Станева по 
значимост  се открояват първите две групи:  приноси в областта на 
мембранната организация и в областта на мембранното 
ремоделиране.  И двете се основават на  визуално-документирани 
находки, което им придава значителна доказателствена тежест. Тук 
постиженията са на най-високо експериментално ниво и 
впечатляват със своето количество и многообразие. Първата група 
касае  детайлни проучвания  на домени, моделиращи структури от 
вида “rafts” на клетъчно ниво. Втората  група приноси се базират на 
визуално доказани събития на нивото на моделните изследвания, 
че фосфолипаза А2 води до напъпване  и откъсване  на рафт-
домени. Две от статиите с тези резултати (№ 1 и 3),  публикувани  в 
Chemistry and Physics of Lipids   с ИФ 2.3  и  Станева е първи автор, 
са цитирани  общо 161 пъти. 
         Станева е формулирала и група приноси  отнасящи се до 
третиране на клетъчни плазмени мембрани   с различни агенти 
(оксидативен стрес, пребиотици, лекарства и др.).  Интерес 
представлява установеното при три вида пребиотици,  че 
повишават резистентността на мембранните липиди срещу 
оксидативна атака.   
            Научната продукция на Станева е ярък пример за големите 
възможности за откриване на нови факти и знания при работа с 
миметични системи. Най-общо може да се каже, че научните 
приноси на Станева са предимно с фундаментален характер, но има 
и такива  със значимост за  етиопатогенезата на възпалителните 
процеси, синдрома Смит-Лемли-Опитц и др.       
           За пълнота на становището си по процедурата отбелязвам 
следните активи на кандидатката в конкурса :   Галя Станева  е била    
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научен ръководител на 2-ма дисертанти и е провеждала 
практически занятия по моделни мембрани със студенти ; 
притежава значителен опит като участие и ръководство на     научни  
проекти и е награждавана с почетен знак от Българска академия на 
науките за постижения в областта на биофизиката на   биологичните  
мембрани (март 2006)  както и със сертификат за най-търсена и 
изтегляна статия (2005 г).                                                                                            
          След запознаването с материалите по конкурса доминира 
впечатлението за стремителното израстване на  Галя  Станева  като  
научен работник и впечатляваща публикационна продуктивност,  
особено през последните 5 години. Затова съществуват две важни 
предпоставки. Едната е работата и в  ИБФ-БАН, секцията „Белтък-
липидни взаимодействия” под научното ръководство на акад. К. 
Куманов и проф. А. Момчилова, едно от най-успешните научни 
звена у нас в областта на биологичните науки. Втората благоприят-
на предпоставка е работата и по дисертацията и множеството 
специализации в реномирани научни лаборатории и университети в 
чужбина (  пост-докторантски стаж - 14 месеца и 12 краткосрочни 
специализации (1-2 месечни) .  
 
         З а к л ю ч е н и е  
         От гореизложеното  следва , че доц. Галя Станева е отлично 
подготвен и продуктивен изследовател, който със своите 
компетентност, научна продукция и приноси напълно удовлетворява 
изискванията за „професор”, застъпени в ЗРАСРБ и Правилника 
на ИБФБМИ - БАН.  Това ми дава основание  убедено да изразя 
положителното си становище по обсъжданата процедура и да 
препоръчам  назначаването на Галя Марчева Станева  на тази 
академичната длъжност към секция „Липид-белтъчни 
взаимодействия” - ИБФБМИ-БАН . 
 
 
 
25.03.2015 г.                              Член на научното жури :      
 София                                                                                 / П. Антонов / 
 
 
 
 


