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СТАНОВИЩЕ 

 

от проф.  Диана Христова Петкова, д.б.н. 

Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, БАН 

във връзка с обявения конкурс за доцент по 4.3 Биологични науки (Биофизика) от 

Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, БАН 

( ДВ бр. 18/8. 03. 2016 г). 

 

 

Конкурсът е обявен за секция „Биомакромолекули и биомакромолекулни 

взаимодействия” при  ИБФБМИ. Документи са подали  двама кандидати - гл. асистент 

д-р Румяна Тодорова Тодорова и гл. ас. д-р Тоня Димитрова Андреева.  

Ще разгледам научната продукция на двамата кандидати поотделно:  

1. Гл.ас. д-р Румяна Тодорова е завършила Химически факултет ( сега Факултет по 

химия и фармация) СУ през 1985 г. Дисертацията си  защитава   в Русия през 

1993 г.  Преди и след защитата на дисертацията си е работила в различни научни 

институции, а през 1994 г. постъпва на работа в ИБФ (сега ИБФБМИ), където 

работи до сега като гл. асистент. Била е многократно на специализации в 

чужбина. 

Бих искала да отбележа, че подадените документи не са подредени добре, което  

затрудняваше рецензирането. Представените така наречени приноси не могат 

изобщо да се приемат за такива в по-голямата си част. Цитиранията не са 

посочени според изискванията. 

За конкурса кандидатката е представила 28 статии, от които аз приемам, че по 

темата на конкурса са 17.  

Считам, че основните приноси на кандидатката са следните: 

А. Изследвания свързани със структурата на някои белтъци и взаимодействието им със 

други биомакромолекули. 

- Конструирани и характеризирани са тирозинови мутанти на рибозомалния 

притеин L7/ L12 в E.coli. С разнообразни биофизични методи е доказана 

локализацията на тирозина в различни участъци на белтъчната молекула и 

значението на тази аминокиселина за поддържане вторичната структура. (1,2,3 

статии от списъка). Според мен много от резултатите в статия 2 и 3 се 

припокриват). Чрез Biacore анализ е доказано неспецифично свързване на този 

протеин с рибозомния рециклиращ фактор (7, 11). Резултатите в двете статии са 
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отново почти едни и същи, но са представени в различен вид. Доказано е, че 

пречистеният L11 проявява голям афинитет към рибозомалния рециклиращ 

фактор поради силно хидрофобния си характер (16). 

- Доказано е, че при белтъци участващи в поддържане структурата на хроматина,    

взаимодействието им с ДНК зависи от рН – зависими конформационни промени 

в белтъчната молекула (8). 

Б. Сравнителни проучвания на методи и системи за доставяне на протеини в клетки за 

генна терапия (10,12,15) 

-  Направена е литературна справка за системи  и методи за пренос на 

лекарствени средства и изказано мнение, че системите за пренос на белтъци в 

ракови клетки на основата на липиди са много по-ефективни от методите 

свързан с електропорация. Отново в тези публикации много от представените 

данни се препокриват. 

В. Изследвания свързани с промени в структурата на мембраната под влияние на някои    

физични фактори 

- Доказано е, че при термопорация на еритроцити не са наблюдавани драстични 

промени в конформацията на белтъците, но протича отделяне на част от 

мембранните липиди, което води до образуване на пори в еритроцитната 

мембрана (4). 

  Г.  Изследвания свързани с изясняване структурата на протеини в ракови патологии: 

  -  Охарактеризиран е N-края на един протеин на Ewing саркомата с цел 

установяване механизмите на взаимодействието му с различни вещества, за да 

послужи като основа за създаване на антиракови агенти. По-голямата част от 

тези твърдения се основават на литературни източници, а не на резултати 

получени от кандидатката (13,14,17,20,22,27). Прави впечатление, че статии 

17,20,27 са много близки по между си. 

     От приетите, от мен, статии отговарящи на конкурса 12 са с ИФ и 5 са публикувани 

в издания без ИФ. Общият ИФ по годината на публикуване е 13.74. Представените 

цитати е много трудно да се проследят, защото голяма част от посочените дисертации 

не могат да бъдат намерени. За това аз приемам, че съществуват 64 цитата, които са 

открити в достъпни за мен източници. Прави впечатление, че независимо от 

командировките в чужбина статиите на гл.ас.д-р Румяна Тодорова са самостоятелни. 

Голяма част от публикациите на кандидатката като член на ИБФБМИ са също 

самостоятелни. Очевидно тя не може да работи в колектив, което е едно от 
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изискванията за академическата длъжност Доцент – създаване на колектив за работа по 

определена тематика.  

Кандидатката е била главен редактор на International Journal of Genetic Engeneering, 

което съществува до 2013 г., и е представила списък от списания, които са я канили за 

рецензент. Участвала е в организацията на една международна научна конференция. 

Била е ръководител на един договор с Япония, на 2 договора към БАН и член на 2 

международни и 3 български договора. 

 

2. Гл.ас. Тоня Андреева е завършила Химически факултет (сега Факултет по химия 

и фармация) СУ през 1998 г. Защитава дисертация през 2009 г. На работа е в 

ИБФБМИ от 2006. Била е многократно в чужбина на специализации – в 

Германия и Франция във връзка с научни задачи по   изпълнение на договори, в 

които участва или е била ръководител. В резултат на това усвоява редица 

съвременни методи за изследване на състоянието и взаимодействието на 

макромолекули с биологично значение и охарактеризиране на различни 

повърхности с цел подобряване на тяхната биосъвместимост, които успешно 

прилага в научните си изследвания. Тези посещения са довели до научни 

публикации в реномирани международни списания.  

Кандидатката е представила 16 статии за участие в конкурса, но аз приемам 15, тъй 

като според мен статия с номер 16 не отговаря на област „биофизика“ и за това няма да 

я  рецензирам. 

Основните насоки на научните постижения на гл.ас. Тоня Андреева са свързани с 

охарактеризиране на биоповърхности с природен и изкуствен произход с цел : 

изясняване молекулните механизми на процеси свързани със защитата на 

фотосинтетичния апарат при различни въздействия; подобряване свойствата на 

биоповърхностите с цел приложението им в медицината и изясняване на 

междумолекулните взаимодействия на монослоеве изградени от компоненти важни за 

биологичните мембрани. 

А. Молекулна структура и междумолелулни взаимодействия при смесени 

монослоеве. 

- Доказано е, че обръщането на знака на диполния потенциал при липидни 

монослоеве зависи от вида на заместителите в хидрофилните глави като това се 

дължи  на различния тип взаимодействия и различната конформация на главите. 

Изяснена е ролята на диполния потенциал при взаимодействието на различни 
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йони с бислоя, което е от съществено значение за разрушаването на 

хидратационната  обвивка на монослоя при трансмембранния транспорт на йони 

(1,2,11,12,13 от приложения списък) 

Б. Изграждане и характеризиране на полимерни и биополимерни покрития за 

приложение в медицината. 

- Доказано е, че сребърни наночастици подобряват повърхностните свойства и   

хидрофилността на полимерната матрица на нанокомпозитни материали, което 

подобрява тяхната биосъвместимост и ги прави удачни  за приложение в 

регенеративнта медицина (4,6,10). 

- Храктеризирани са физикохимичните свойства и биосъвместимостта на 

полиелектролитни мултислойни филми с природен произход с цел 

биофункционализиране на медицински импланти. Предложени са хаотропни или 

космотропни аниони от реда на Хофмайстер, които променят повърхностната 

морфология на имплантите с цел подобряване на биосъвместимостта и 

избягване на страничните ефекти (9). 

В. Структура, организация и функция на макромолекулни пигмент-белтъчни   

комплекси и мембранни фрагменти на фотосинтетичния апарат. 

-Установено е , че процесите на протониране лежат в основата на структурните 

промени в организацията на ССК2 при промяна на функционалната активност на 

комплекса от светосъбираща към фотозащитна. Процесът на протониране води и 

до утлътняване на мембранния бислой. Промени във вторичната структура и 

ориентацията на α- спиралите при протониране не се наблюдават при високи 

налягания характерни за биологичните системи,  а се повлияват само 

взаимодействията между мономерите в един тример и между отделните 

тримери.( 5,7, 8, 15) 

-  Доказана е нова роля на растителните хормони брасиностероиди за 

структурирането и функционалното състояние на тилакоидните мембрани и от 

там на ФС2 и е доказана обратна връзка между чувствителността към този 

хормон и стимулиране на неговата синтеза (3). 

Прави впечатление последователността на изследванията за  изясняване 

на даден механизъм и многобройните съвременни методи, които са използвани, 

за да се докаже и характеризира даден процес или биосъвместимостта на 

повърхности изградени от полимери или биополимери. От приетите от мен 

публикации 15 на брой, 10 са с ИФ, като общия ИФ е 26.154. Тези публикации 
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са цитирани 38 пъти в научната литература. Гл. ас. д-р Тоня Андреева е била 

ръководител на 3 договора и участник в 9 с финанасиране от български 

източници и в 3 с билатерално финанасиране. В момента е ръководител на един 

млад научен работник по договор с БАН. Представила е и редица участия в 

наши и международни научни мероприятия. 

Гл.ас. д-р Тоня Андреева има и преподавателска дейсност, която е 

свързана с ръководство на семинари и упражнения на студенти от Химическия 

факултет (сега Факултет по химия и фармация) към СУ. Била е и научен 

консултант на дипломна работа на магистър към същия факултет. 

 

Считам, че са спазени  всички  изисквания на Закона за развитие на академичния 

състав в Република България. 

 

За по-прегледно сравнение на научната дейност на двамата кандидати прилагам 

следната таблица

 

Участник Гл.ас. Румяна Тодорова Гл.ас. Тоня Андреева 

   

Публикации по темата 

на конкурса 

17 15 

Общ брой цитирания 64 38 

ИФ на публикациите 

по конкурса 

13.74 26.154 

Участие в договори 8 15 

Преподавателска 

дейност 

 няма 2 години 

Публикации с нови 

научни резултати 

9 15 

Ръководство на млади 

хора 

не да 

 

           

 

Заключение:  Въз основа на сравнението между показателите на гл. ас. Румяна 

Тодорова и гл. ас. д-р Тоня Андреева за настоящия конкурс за ДОЦЕНТ към 

ИБФБМИ, БАН, както и способността им да работят в колектив, класирам 

кандидатите в следния ред: 

1. Гл.ас. д-р  Тоня Андреева 

2. Гл.ас. д-р Румяна Тодорова 
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Във връзка с по-горе отбелязаното класиране на кандидатите убедено препоръчвам 

на Научния съвет на ИБФБМИ,БАН да избере гл.ас. Тоня Андреева за научната 

длъжност ДОЦЕНТ по 4.3 Биологични науки (Биофизика) поради следните факти: 

представените публикации са в международни списания с по-висок ИФ, което 

говори за тяхната научна тежест и значение; не се срещат повторения на резултати в 

тях; участва в редица договори като публикациите са олицетворение на нейното 

дейно участие; участие в подготовка на млади хора; ръководи успешно млади 

научни работници; добре се вписва в научни колективи, което е от голямо значение 

за изграждане на направление по дадена научна тематика. 

 

 

24.06.2016 г.                                              проф. Диана Петкова: 

                                                                                        


