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Със заповед № Р-109-73/15.03.2016 г. на Ректора на МУ-Варна съм определена за 

член на Научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“ в област 

на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, 

професионално направление 4.3. Биологически науки и научна специалност 

„Молекулярна биология“, към Факултет „Фармация“, Катедра „Биохимия, молекулна 

медицина и нутригеномика“ при Медицински университет „Проф. д-р Параскев 

Стоянов“ – Варна (МУ-Варна), съгласно обява в „Държавен вестник“, бр. 4 от 15.012016 г. 

Документи за участие в конкурса е подал един единствен кандидат – д-р Мария Атанасова 

Раданова на длъжност „Главен асистент“ в същата катедра. Предоставените ми на 

електронен носител документи за участие в конкурса напълно отговарят на Закона за 

развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) и на изискванията на 

Правилника за развитието на академичния състав в МУ-Варна (наричан в рецензията за 

по-кратко „Правилника на МУ-Варна“).  

 

Биографични данни за кандидата 

Гл. ас. д-р М. Раданова завършва висше образование през 1999 г. в Биологически 

факултет на СУ „Св. Климент охридски“, след което от 2000 г. до 2002 г. работи като 

„Биолог“ последователно в две институции – Българска академия на науките и Русенски 

университет (РУ) „Ангел Кънчев“. От 2002 г. до 2006 г. тя заема последователно 

академичните длъжности „Асистент“ и „Ст. Асистент“ в РУ, катедра 

„Природоматематически науки“, а през 2006 г. постъпва като „Асистент“ в  МУ-Варна, 

катедра „Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика“, Лаборатория по 

„Нутригеномика, функционални храни и нутрацевтици“. Тук в периода от 2006 г. до 2011 

г. тя извървява пътя от „Асистент“ до „Гл. асистент“, която длъжност заема от 2011 г. до 

момента. През 2007 г. е зачислена като докторант на самостоятелна подготовка и през 

2011 г. защитава дисертация за ОНС „Доктор“ на тема „Проучване на молекулни ефекти 

от инхибирането на C1q при болни с лупусен нефрит“ под ръководството на проф. Д. 

Иванова и проф. В. Икономов. Д-р Раданова е преминала курсове на обучение за работа с 

Biacore 2000 (метод за проследяване на междумолекулните взаимодействия в реално 

време) и Genetic Analyzer – ABI PRISM 310 (автоматичен ДНК-секвенатор). Участвала е в 

няколко международни курса, посветени на различни аспекти от имунологията и 

биоинформатиката.  

 

 

 



Специалности, трудов стаж и преподавателски опит 

Д-р М. Раданова притежава ОКС „Магистър“ по специалност „Молекулярна 

биология“ със специализация „Клинична химия“ придобита в Биологически факултет на 

СУ „Св. Климент Охридски“ (2000 г.), ОНС „Доктор“ по специалност „Биохимия“ 

удостоверена с диплома издадена от МУ-Варна (2012 г.) и допълнително придобита 

специалност по „Биохимия“ със свидетелство за призната специалност издадено от МУ-

Варна (2015 г.) Специалност „Биохимия“ е регламентирана в Наредба №1 от 22.01.2015 г. 

за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (Приложение №1, за лица 

с немедицинско висше образование) и в този смисъл кандидатката отговаря на условието 

от чл. 88, т. 5 в Правилника на МУ-Варна. Общият трудов стаж на д-р Раданова е 15 г., 01 

м., 21 дни към 1 март, 2016 г. Към същата дата д-р Раданова има преподавателски стаж 

като асистент, ст. асистент и гл. асистент в МУ-Варна, възлизащ на общо 9 години и 3 

месеца. Към него трябва да се прибави и стажът и на хоноруван преподавател 4 

последователни учебни години в РУ „Ангел Кънчев“, Факултет по Обществено здраве и 

здравни грижи. Така по показателя „заемана академична длъжност“ кандидатката 

значително надхвърля изисквания минимум от 5 години, съгласно Правилника на МУ-

Варна (чл. 88, т. 4). Общата учебна натовареност на д-р Раданова за периода 2010/2011 - 

2014/2015 учебни години е ~1010 ч., от които 307 ч. лекции. При изискван минимум от 

100 часа/годишно (Правилника, чл. 88, т. 4) учебната натовареност на д-р Раданова е 

средно 202 часа/годишно, изчислена на база преподавателската ѝ дейност през последните 

5 години (в т. ч. като хоноруван преподавател). В тези изчисления не е взет под внимание 

фактът, че три последователни учебни години от 2011/2012 до 2013/2014 д-р Раданова е 

била в отпуск ( в т. ч. две години по майчинство). Дисциплините, по които д-р Раданова е 

водила лекции и/или упражнения (семинари) са „Биохимия“ и „Молекулярна биология в 

медицината“ със студенти от специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и 

„Фармация“ на МУ-Варна, както и „Биохимия“, „Клинична лаборатория“, „Клинична 

лаборатория и биохимия“ и „Клинична лаборатория, биохимия и имунология“ със 

студенти от специалности „Кинезитерапия“, „Акушерка“, „Медицинска сестра“, 

„Биология и химия“, „Биология и информатика“ на РУ „Ангел Кънчев“. 

 

Научни трудове и наукометрични показатели 

Д-р М. Раданова е представила списък на научните публикации, който включва 

монография, озаглавена „Генетични варианти, асоциирани със системен лупус 

еритематодес и лупусен нефрит“ с единствен автор д-р М. Раданова, публикувана от 

университетското издателство на МУ–Варна през 2016 г. (ISBN 978-619-7137-81-1). 

Монографията е напечатана на 123 стр. и включва библиографски списък с 416 източника 

(тиражът не е указан). Книгата представлява задълбочен енциклопедичен анализ с 

оригинален поглед върху литературата по проблема и в нея са включени авторски 

изследвания с приносен характер. Трудът е рецензиран от двама учени (проф. д-р Диана 

Иванова, д.б.н. и д-р Любка Руменина). С тези свои показатели монографията отговаря на 

Правилника на МУ–Варна (чл. 90, ал. 1, т. 8). Освен монографията, д-р М. Раданова е 

представила още 27 реално отпечатани научни труда за участие в конкурса, включващи 

една студия, автореферат на дисертация за ОНС „Доктор“ и 25 пълнотекстови 

публикации. Така тя напълно покрива изискванията на чл. 88, т. 3 и чл. 90, ал. 1, т. 9 на 

горе-цитирания правилник. В повече от половината (17/27) от публикациите д-р М. 

Раданова е водещ автор (първи/последен), което свидетелства за нейната водеща роля в 



изследванията. От представените 25 пълнотекстови публикации 17 са публикувани в 

български списания и 8 в чуждестранни, от които 6 в списания с ИФ (общ ИФ 19.936). 

Някои от публикациите са в престижни международни списания с висок ИФ като The 

Journal of Immunology (ИФ 5.788) и Journal of Biological Chemistry (ИФ 4.773). Списъкът с 

публикациите на д-р М. Раданова включва още 3 публикувани резюмета като високият 

ИФ (ИФ 10.438) на списанията, чиито издатели са публикували съответните книги с 

абстракти, е показателен за представянето им на престижни научни форуми. Освен 

справката за ИФ на публикациите, кандидатката е представила още академична справка, 

съгласно която нейните трудове са цитирани от чужди автори общо 102 пъти (бази данни 

Web of Knowledge, Scopus, Google Scholar). 

 

Научни и научно-приложни приноси 

Седем от публикациите с номера II, III, 14, 15, 18, 19 и 20 са представени за 

придобиване на ОНС „Доктор“ и поради тази причина не подлежат на повторна рецензия. 

Няма да бъдат взети под внимание и участията в научни форуми (резюмета от 

доклади/постери), тъй като те на практика са отразени в пълноразмерните статии и по 

принцип не се рецензират. Няма да бъде отделно разглеждана и монографията под №I, тъй 

като тя вече е рецензирана от двама авторитетни български учени. Научните и научно-

приложни приноси на кандидатката са свързани с две основни направления. Първото от 

тях е посветено на патогенетичните механизми, лежащи в основата на системния 

лупус еритематодес (СЛЕ) и неговата клинична изява лупусен нефрит (отразено в 

публикации с номера I (монография), и пълнотекстови публикации 1-5, 8-11, 16, 22 и 23). 

СЛЕ е заболяване, което засяга млади хора, води до остра форма на бъбречно заболяване и 

в крайна сметка се отразява върху качеството на живот на пациентите. Ето защо 

изследванията на д-р Раданова, свързани с изясняване на патогенезата на СЛЕ, 

откриването на про- и диагностични маркери, както и на ефективни терапевтични подходи 

са важни и навременни. Част от изследванията в първо направление са фокусирани върху 

механизмите на взаимодействие, организацията и локализацията на лиганд-свързващите 

места на C1q като първи подкомпонент на системата на комплемента. Методичен 

принос с приложен характер в това направление представлява разработката на система за 

експресия на глобуларните фрагменти на А-, В- и С-веригите на C1q. Изследвано е 

взаимодействието на трите вериги на C1q с IgG и CRP (C-reаctive protein). Установеният 

факт, че В-веригата има водеща роля във взаимодействието C1q-IgG има потвърдителен 

характер. Оригинална е находката, че тази верига има водеща роля във взаимодействието 

C1q-CRP като ключови за това взаимодействие са Tyr- и Lys-аминокиселинни остатъци. 

Приносен характер има и за първи път установеният факт, че хемът има инхибиращ ефект 

върху IgG- и CRP-опосредстваната активация на комплемента като в тази връзка е 

изказана за първи път хипотезата, че синтетични аналози на хема биха могли да се 

използват като терапевтични агенти. Проведени са обширни изследвания върху 

автоантигенните свойства на C1q като по-важните приноси в тази насока са: 1) 

Разработването на метод за откриване на имунни комплекси в серума на пациенти със 

системен лупус еритематодес, 2) Доказването на антитела срещу глобуларния фрагмент на 

C1q (анти-gC1q антитела) в пациенти с лупусна нефропатия, 3) Находката, че анти-gC1q 

антителата са потенциален маркер за оценка тежестта на бъбречната дисфункция и 4) 

Потвърждаване на данните за участието на анти-gC1q антителата срещу В-веригата на 

C1q в патогенезата на лупусен нефрит и в утежняването на заболяването при 



едновременното наличие на антитела срещу двойноверижна ДНК (двДНК) в пациентите. 

Друга независима насока на изследванията върху ролята на C1q в бъбречните лезии при 

лупусен нефрит проучва нуклеотидни полиморфизми в C1q–генния клъстер и тяхната 

връзка с нивата и активността на C1q. Открита е нова мутация в C1q–гена (за В-

веригата) която не променя антигенните свойства и свързването на C1q с бактериални 

антигени, някои имуноглобулини и апоптотични клетки. За първи път е изследвано 

генотипното разпределение и алелните честоти на 5 SNPs  в гените за C1q в българската 

популация и е намерено, че един от тях е рисков за развитие на лупусен нефрит. Освен 

C1q е изследвана ролята на други ефектори в патогенезата на системния лупус 

еритематодес. Изказани са оригинални хипотези за ролята на витамин D в патогенезата 

на заболяването и за протективния ефект на антителата срещу двДНК от  IgM-изотип при 

лупусен нефрит.  

Приносите във второто основно направление от научно-изследователската 

дейност на д-р Раданова са свързани с проучвания върху метаболитни промени при 

затлъстяване и метаболитен синдром (публикации с номера 6, 7, 12, 13 и 17). 

Значението и актуалността на тези изследвания се определя от факта, че тези заболявания, 

в т. ч. и при децата, се превръщат във все по-сериозен и социално значим проблем. 

Създаден е експериментален модел на метаболитен синдром чрез хронично фруктозно 

натоварване на плъхове и чрез използването на този модел е показан протективен ефект на 

S-аденозилметионин и алопуринол срещу затлъстяване и хипергликемия. Показан е и 

потенциала на алопуринола като терапевтично средство срещу неалкохолна мастна 

чернодробна болест. Открит е още положителен ефект на екстракт от Agrimonia eupatoria 

в моделните животни, който се изразява в понижаване нивата на интерлевкин-6 и С-

реактивния протеин. За първи път в българската популация са намерени асоциации между 

варианти на 4 гена и клиничните показатели на метаболитния синдром и затлъстяването. 

Публикация №25 представя предварителни данни от скриниране на кДНК библиотека за 

експресия на антиген, разпознаван от антитела в серуми на пациенти с диабет тип I.   

  

Участия в научни прояви и проекти 

Д-р М. Раданова е представила списък на участия в научни форуми – 14 в България 

и 11 в чужбина. Забелязах известни неточности и непълнота в представената информация 

за участията в научни прояви: а) в списъка не е посочено кои участия са с постери и кои с 

доклади, както и кой е презентиращият автор (това не винаги е първият автор), б) от 

представените копия на резюметата също не винаги става ясно дали участието е с доклад 

или постер и кой е научният форум, в) резюметата от участия №1 и №6 в България са 

представени с един pdf-документ, при това сканиран с „главата надолу“ и г) в списъка с 

участията в чужбина №10 и №11 представляват един и същи pdf-документ (едно и също 

резюме от участие на научна среща в Нови Сад), а за посоченото участие под №10 в 

European Renal Association 2008 Meeting, May 10-13, Stockholm, Sweden липсва документ. 

Единствено от „Автобиографията“ се разбира, че от участията в научни форуми в 

България 10 са устни доклади и 4 постери, а от тези в чужбина – 4 доклада и 7 постера. В 9 

от общо 25 участия в научни срещи (по света и у нас) д-р М. Раданова е първи или 

последен автор. Тя печели 3-то място за постерна презентация на IV-ти Национален 

конгрес по имунология (2-5 октомври, 2014, Златни пясъци, Варна) и стипендия за участие 

на млад учен в XV Международно лятно училище по имунология (5-12 септември, 2009, 

Хвар, Хърватия). От депозиран документ под №18 „Други документи“, файл „Награди и 



crr.rrreHAr{r{" pa:6uparrre 3a orqe eAHo yqacrr4ee Ha A-p M. Paganona, Koero He e BKJIIoqeHo B

cnr{cbKa - XXV MexgynapoAHa HayqHa xoH$epeHrlur Ha Ctrosa Ha yrleHl4re n Crapa 3aropa
(4-5 ronu, 2015 r.), 3a Koero rr e yAocroena c rpaMora sa Haft-Ao6pe rpeAcraBI,IJI ce yr{eH.
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Sopua, Hanp. rr3nbJrHr.rren. B reuarnrrHo orHorrreHue npoeKTI,ITe ca cBbp3aHLI ocHoBHo c
npoyrrBaHur Bbpxy Clq-rouneMeHTa, reHerprtrHara npeApa:l[oJlo]KeHocr KbM 3arJlbcrsBaHe ll
uera6olureu cuHAponr n 6urapcKara nonynarlIlr la npofrBaHl4t Bbpxy ne.{e6illrre csoficrsa ua
pacrr.rTenHr,r eKcrpaKTI{ KaTo rIoreHIII4aneH LI3TOITHI,IK Ha HyTpaUeBTI,IU[.

Apyru HayrrH[ aKTrrBrr
B ueprao4a 2015 r. - 2016 r. A-p PaAauona e r,r3rorBr,rJra o6uo 9 peqensuu Ha HayrIHI4

ny6nurauur4 3a nylKAecrpaHur4 crrvsarrurfl., MexAy Kol{ro Molecular BioSystems (IrI@ 3.21) u
Clinical and Experimental Immunology (I,IO 3.037). Ts e qren Ha peAaKur{oHHI,Ire KoJIeTI4LI Ha

crrucaHr.r.flra American Journal qf Food Science and Health u Bioscience and Bioengineering.
KanAuAarxara qreHyBa olqe n Crrosa Ha yrreHure n Butrapl,If,, ceKIII{g ,,8[oxI,IMI,Ir" (uleu ua
FEBS), Crrosa Ha yr{eHr4Te (Bapua, Ernrapux), EnponeficKa opraHll3al\lrs. no HyrpIareHoM?IKa

Q.iuGO) u Acoquaq vrfl. Ha 6r.roxraMra.rrrr{re KareApu n Ermapnx (AEKB).

3AKTIOqEHLIE
Or nanpaneHr.rfl aHaJrrr3 Ha nogaAeHr,rre or rJr. ac. A-p M. PaaanoBa AoKyMeHTI,I 3a

yrracrlae e o6seeuur KoHKypc 3a 3aeMaHe Ha aKaAeMI,IrIHara AnbxHocr ,,,{oqeHT" ce BI{xAa, qe

Tg npr4Telr(aBa nplr3HaTa cneqrrirJrHocr B cr,rcTeMaTa Ha 3ApaBeorra3BaHeTo, AbJIroroAI{IxeH
lperroAaBarencKr.r crax r.r qacoBa HaroBapeHocr, r,r3rrcKBaHr,r or llpasrzmruxa Ha MV-BapHa 3a

upu4o6r.rnaue Ha ra3u ,qJrblrHocr. KauArzAarrara e npeAcraBlrJra MoHorpa$u.ren rpyA 14

AocrarbqHo na 6poft ny6nr,rraqu[ B T. rr. TaK]rBa, ny6rnrynaur4 B cfiIrcar{u.u c BIrcoK I,IMTIaKT-

$arrop n MHoroKparHo rlprrr.rpaHr.r B HafrHara JrlaTeparypa. Tesu rpyAoBe cbAbpxar
opunrHanHu npr.rHocn c MeToAr4qen u $yu.uarvreHTaJreH xapaKTep, oTHactlu,I ce Ao IIaToreHe3aTa,

Ar.rarHocrr.rKara r,r repanrrrra Ha BalKHr.r aBTor.IMyHHIa Ia vera6oJII,ITHI,I sa6on-f,sauux. Hayunure u
aKTLrBr.r BKrrorrBar oure yqacrr{e B pa3pa6orxara Ha Hayrro-u3cneAoBareJrcKl,r npoeKTr4, B HafIHI4
(fopyuu pr eKcneprHa AefiHocr. Hanpanenure or MeH ga6ereNxra ce orHacrr Ao HrKor4 rrporrycKr.r

n o(fopvunero Ha AoKyMeHTr,rre r{ B To3rr cMr4cbJr ca MaJroBaN.:err r4 or BTopocreneHeH xapaKTep.

Bcuqro roBa Mu AaBa ocHoBaLrve Ia AaM rroJroxr,rreJrHa orIeHKa Ha KaHA[Aarypara Ha rJr. ac. A-p
Mapur Aranacoea PaAanosa r{ Aa npenopbrraM y6e4eno ua AC ua MV-Bapuar'ei'ruus.uz6op yp

,/laKaAeMr4rrn ara AJrb)KHo cr,,AoueHT"
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