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С Т А Н О В И Щ Е 
 

по конкурс за получаване на академичната длъжност „доцент“ 

Научна област 4. „Природни науки, математика и информатика“, 

професионално направление 4.3. Биологически науки, 

научна специалност „Биофизика“, обявен в ДВ, бр. 18/08.03.2016 г. 

за нуждите на секция „Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия“ 

към Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, БАН 

 

        от проф. д-р Цветанка Надкова Иванова, Факултет по химия и  фармация -  

СУ  ”Св. Кл. Охридски”, член на Научно жури за избор на доцент  

       съгласно заповед № 458/28.04.2016 г. 

     

 

За участие в обявения конкурс за доцент са подали документи следните двама 

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

Двамата кандидати са главни асистенти в Институт по биофизика и биомедицинско 

инженерство, БАН.       

         Гл. ас. д-р Тоня Андреева   е родена на 13.07.1974 г. Завършва Софийски унивеситет  

„Св. Климент Охридски “ през 1998 г. като магистър по химия, специалност „Органична и 

аналитична химия“. През 2009 г. придобива образователната и научна степен „доктор“. 

През 1999 г. г-жа Тоня Андреева е назначена в Института по Биофизика (към днешна дата 

ИБФБМИ) като химик в лабораторията по Физикохимия на биоповърхностите. Развитието 

на д-р Андреева като научен работник в последствие продължава в същите институт и 

лаборатория, заемайки последователно длъжностите научен сътрудник III, II, I степен, като 

в периода 2009-2010 г. е била изпълняващ длъжността ръководител на лабораторията. От 

2010 г. до сега работи в секцията “Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия”. 

Общият брой на публикациите на д-р Андреева е 20, като 16 от тях са 

представените за участие в конкурса. 13 от общо 20 статии са в реномирани международни 

списания с импакт фактор, като Langmuir, Journal of Physical Chemistry, Colloids and 

Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, Biophysical Journal, Journal of 

Photochemistry and Photobiology B: Biology. 7 от общо 20-те публикации са в реферирани 

научни списания без импакт фактор. Научните публикации на д-р Андреева са цитирани 

общо 38 пъти. Наукометричната справка в информационната система  SCOPUS (юни 2016)  

дава  h index: 5.  

Научните й работи са представени на общо 31 научни форуми, от които 22 

международни и 9 национални. Д-р Андреева е участвала в 16 научни-изследователски 

проекти, от които на 4 е била ръководител. Финансирането на проектите е  от различни 

институции: БАН,  Министерство на образованието и науката - Фонд Научни Изследвания, 

включително 2 от тях са съфинансирани от Европейски социален фонд, Софийски 

университет „Св. Кл. Охридски“- Биологически факултет, Медицински университет-

Плевен, двустранни проекти с Германия, Италия, Унгария, един проект финансиран от 

BASF, Германия.  

Научните й изследвания са в съвременна интердисциплинарна област, обединяваща 

идеи и подходи на биофизика, физикохимия, биохимия, нанотехнологии. Публикациите й 

включват изследвания на различни моделни системи на биоповърхности с цел 
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охарактеризиране на организацията, физикохимичните свойства, междумолекулните 

взаимодействия и др. Изследванията са с фундаментален  характер, но имат важно 

значение за разбиране на сложни биологични процеси и имат също така потенциално 

приложно значение. Изследванията на д-р Андреева са насочени към тематиките на 

секцията.Това може да се види от публикациите й през последните години свързани с 

изучаване на структура, организация и функция на макромолекулни пигмент-белтъчни 

комплекси и мебранни фрагменти на фотосинтетичния апарат (публ. № 3,5,7,8,15). 

Интерес представляват и получените резултати свързани с разработването на нови 

материали, съдържащи Ag-наночастици с висока биосъвместимост, които биха намерили 

приложение в различни области на фармацията и биомедицината (публ. № 4, 6 и 10).          

Д-р Тоня Андреева има голям опит  и владее съвременните методи за изследвания 

на гранични повърхности, като формиране и характеризиране на Лангмюирови 

монослойни и Лангмюир-Блоджетови мултислойни моделни мембрани, слой-по-слой 

(LbL) технология, микроинтерферо-метрично измерване на дебелини на пенни филми, 

оптично измерване на контактни ъгли на омокряне, Брюстеръглова микроскопия BAM, 

Дифракция на рентгенови лъчи под малък ъгъл GIXD.  

 Специализирала и провеждала изследователска работа по съвместни проекти в 

различни чуждестранни университети и институти (Университет на Тюбинген (NMI), 

Германия, Университета  Бордо 1 „Науки и технологии”, Франция; Макс-Планк Института 

по колоиди и повърхности, Потсдам, Германия със стипендия “Александър фон Хумболт”.  

Д-р Андреева има и известен опит в педагогическа дейност. Водила е семинари и 

лабораторни упражнения в курса по “Биоматериалознание” на студенти в магистърската 

програма „Медицинска и фармакологична биофизикохимия“ в Химически факултет (сега 

Факултет по химия и фармация) в продължение на 3 семестъра. Била е научен консултант 

на дипломна работа на тема „Изследване физикохимичните характеристики на 

наночастици от поли (бутилциноакрилат) стабилизирани с Pluronic F68 на фазовата 

граница вода/въздух”.  

Забележки и препоръки към представената документация на кандидатката за 

участието й в конкурса нямам.  
Другият кандидат в конкурса гл. ас. д-р Румяна Тодорова е родена на 22.03.1960 

г. Завършва Софийски университет „Св. Климент Охридски “ през 1985 г. като магистър 

по химия, специалност „Химическа кибернетика“. През 1993 г. придобива образователната 

и научна степен „доктор“ в Инститиут по Генетика, Москва. Трудовият стаж на д-р 

Тодорова е 24 години, през които тя е заемала последователно длъжностите от химик до 

н.с. I степен (към днешна дата гл. ас.) в различни звена - Биологически факултет на  

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Институтите по Генетика, по 

Физикохимия, по Молекулярна биология, по Биофизика (към днешна дата ИБФБМИ), 

където работи понастоящем от 2010 г.   

Общият брой на публикациите на д-р Тодорова представени в конкурса е 28. В 

списъка с публикациите под №№ 29-33 фигурират абстракти, които не мога да приема 

като материал равностоен на публикация. На № 33 е отбелязано - poster presentation? Към 

списъка са добавени WikiGenes Reviews, където са дадени интернет връзки. WikiGenes е 

една инициатива с цел, създаване на обща съвместна база от знания за науките за живота, 

система от типа на Wikipedia. Считам, че по конкурса трябва да се приемат като 

публикации само такива в утвърдени списания, каквито кандидатката има. Някои от 

статиите са в реномирани международни списания, като Drug Delivery, International Journal 

of Biochemistry and Cell Biology, Journal of Biomedicine and Biotechnology, IUBMB Lifе и 
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други списания с импакт фактор. Останалите са в реферирани списания без импакт фактор. 

Научните публикации на д-р Тодорова са цитирани общо 72 пъти (цитати в книги, 

списания, дисертации, каталози, патенти - по представения списък по конкурса). В списъка 

фигурират “цитати в база данни и други сървери”, само „други“ или „отзиви от 

публикации. Трябва да отбележа, че запознаването със списъците с публикации и цитати 

на кандидатката по конкурса е цяло изпитание. В CD-то в PDF файлове фигурират само 

копията на 28 публикации, автореферати на статиите, автореферат на дисертацията за 

придибиване на научната степен „доктор“ (кандидат на биологическите науки) и 

Правилника за реда и условията за придобиване на научни степени и заемане на 

академични длъжности в ИБФБМИ, БАН. Файлът checksum. md5, в който предполагам е 

информацията, отнасяща се до базата данни WikiGenes не може да бъде отворен. Така, че 

ще се спра на данните от информационната система  SCOPUS, както по-горе това е 

направено и за другият кандидат, участващ в конкурса. Научните публикации на д-р 

Тодорова в базата данни на SCOPUS са цитирани общо 46 пъти.  Наукометричната справка 

в SCOPUS (юни 2016)  дава  h index: 5.  

Научните работи на д-р Румяна Тодорова са представени на общо 17 научни 

форуми, от които 12 международни или с международно участие и 4 национални.  

Тя  е участвала в 14 реализирани научни-изследователски проекти, от които на 3 

(един от тях  в Университет  Осака, Япония) е била ръководител. В останалите проекти, в 

който д-р Тодорова е участвала като изпълнител са финансирани от различни институции: 

БАН, МФ-ТУ, CNRS-ICSN-Франция и ELMB-Германия, Университет Осака, Япония, 

Министерство на образованието и науката - Фонд Научни Изследвания.  

   Професионалните научно-изследователски интереси на д-р Тодорова са в различни 

направления. Голяма част от работите й в последните години са посветени на саркома на 

Ewing, срещащ се най-често в юношеска и млада възраст. Изследвани са причини за 

възникване на заболяването, вътрешната неподреденост и структура на ракови белтъци, 

различни взаимодействия (Публикации 19,20,21,22,25,27). Някои от работите й са 

свързани с биологични молекули с приложно значение за медицината (Публ.12,15). 

Научните й интереси свързани с белтъци, белтък-белтъчни взаимодействия, изследвания 

на биоактивни молекули с приложно значение в медицината и т.н. имат връзка с тематики 

на ИБФБМИ. Представените публикации по конкурса, лично за мен обаче, биха били 

подходящи по-скоро за участие в конкурс в областта на генетиката или  молекулярната 

биология. 

Д-р Тодорова е била на специализации във Франция, Япония и САЩ, вероятно със 

спечелени стипендии. 1997-1998 специализацията й е в CNRS-ICSN, Франция, а в периода 

1999-2000 в Университет Осака, Япония. Странно е, че в периодите на специализациите й 

д-р Тодорова няма съвместни публикации с изследователи от съответните институции 

(освен Публ.7, излязла 2003 г). Прави впечатление, че в публикациите й много рядко има 

съавтори, което поставя въпрос за работата й в екип. 

Относно преподавателска дейност  кандидатката в конкурса  е посочила в  CV-то си - 

обучение на специалисти, магистри, докторанти и пост-докторанти, от където не е ясно 

къде и по какви дисциплини е водила курс (курсове).  

Забележки: д-р Тодорова можеше да подготви и представи документацията за 

участието си в конкурса с по-голямо внимание. Някои забележки са посочени по-горе в 

становището ми. В електронен вид липсват документите за конкурса, които кандидатът 

подава. Също така справката за приносния характер на трудовете е твърде схематична.  
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    Накрая, трябва да отбележа, че и двете кандидатки в конкурса имат необходимата 

научна продукция за заемане на академичната длъжност „доцент“ съгласно утвърдения 

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на 

академични длъжности в Институт по биофизика и биомедицинско инженерство,БАН. 

Личното ми мнение обаче е, че приносите на д-р Андреева съответстват в по-голяма 

степен на обявения конкурс, тъй като са по-близки до основни тематики  в секцията по 

Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия, свързани със структурата, 

организацията и функцииите на макромолекулни пигмент-белтъчни комплекси и мебранни 

фрагменти на фотосинтетичния апарат, както и с изследвания на физикохимичните 

свойства на моделни системи на биоповърхности, област в която тя има достатъчно голям 

опит и водеща роля. Докато приносите и интересите на д-р Тодорова са  насочени в по-

голяма степен към генно и белтъчно инженерство, молекулни механизми на рака, 

механизми за антиракова терапия.  

   Като имам предвид всичко казано по-горе, изразявам становище в подкрепа на 

кандидатурата на д-р Андреева, за която ще гласувам с „ДА“ и отхвърлям тази на д-р 

Тодорова, гласувайки „НЕ“. 

   В заключение, си позволявам да препоръчам на уважаемото Научно жури да присъди 

на гл. ас. д-р Тоня Димитрова Андреева академичната длъжност „доцент“ по 

професионално направление  4.3. Биологически науки, научна специалност „Биофизика“.    

 

 

 

                                                                Член на научното жури: 

                            (проф. д-р Цветанка Иванова)        

 

София, 22 юни 2016 г. 


