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   СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Диана Миленова Радкова, д.м. 

катедра „Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология”,  

Медицински университет-Варна  

 

Относно: обявен конкурс за АД „Доцент“ по микробиология към Катедрата по 

предклинични и клинични науки при МУ-Варна, Факултет „Фармация“, с кандидат  

гл.ас. Татина Тодорова Тодорова, д.б., обявен в „Държавен вестник“ № 95 от 29 

ноември 2016 г 

С решение на Председателя на Научното жури (протокол №.1 от 13 февр. 2017 г) 

и във връзка със Заповед на Ректора (Р-109-21 от 27 януари 2017 г) съм определена като 

член на Научно жури да представя становище относно конкурса за АД „Доцент“  по 

микробиология към Катедрата по предклинични и клинични науки при МУ-Варна, 

Факултет „Фармация“. 

 

В обявения конкурс участва един кандидат - гл.ас. Татина Тодорова Тодорова, 

д.б. Кандидатът е представил всички необходими документи за конкурса, 

съответстващи на изискванията на Закона за развитие на академичния състав в 

Република България, Правилника за приложението му и Правилника за развитие на 

академичния състав на Медицински университет - Варна.  

 

Кратки данни за кариерното развитие на кандидата 

 Гл.ас. Татина Тодорова Тодорова  е  родена през 1980 г. в гр.Ямбол, където през 

1998 г. завършва Математическа гимназия с преподаване на англ.език, след което 

завършва Молекулярна биология в  Софийския университет, през 2002г. се дипломира 

като  бакалавър, 2004г. придобива магистърска степен. В периода 2004 - 2007 г. е 

редовен докторант по микробиология към Университета „Луи Пасгьор“ в Страсбург, 

където защищава успешно докторска дисертация, придобивайки квалификация 

молекулярен биолог по Микробиология и микробиологичен контрол . Същевременно е  

хонорован автор, преводач и редактор на текстoв и илюстративен материал в 

електронни програми за професионално обучение на английски, френски и български 

език по Leonardo da Vinci II проекти, НИС - СУ “Св. Климент Охридски”, София; 

2008-2013г. - биолог, Медицински център по репродуктивна медицина и 

оплождане ин витро “София”, София; 

2013-2014г. - хонорован преподавател по микробиология в Катедра 

“Предклинични и клинични науки”, Факултет по фармация, Медицински университет 

“Проф. д-р П. Стоянов”, Варна 

2014-2015г. - асистент по микробиология в Катедра “Предклинични и клинични 

науки”, Факултет по фармация, Медицински университет “Проф. д-р П. Стоянов”, 

Варна 



От 2015 г. е зачислена като специализант по медицинска биология към 

Катедрата по биология на МУ-Варна. 

 

Обща характеристика на научно-приложната дейност на кандидата  

Кандидатът за доцент гл.ас. Татина Тодорова участва в конкурса с 

достатъчно по обем научно творчество, с подчертан принос и тематичен обхват, 

което напълно покрива изискванията на Правилника за развитие на академичния 

състав в МУ-Варна.  

Провела е редица курсове и специализации у нас и в чужбина - за период от 2003 

до 2016 г. тя е преминала обучение, семинари и тематична квалификация в 

университетите в Гент, Страсбург, Барселона, Валенсия, Рим, София, Сан Франциско, 

Питсбург, Копенхаген, Кейп Таун и университета Джон Хопкинс.  

Има редица участия в научни форуми в чужбина и страната с доклади и постери 

в Юго-Източно Европейската Конференция по химиотерапия, инфекции и рак в Блед-

Словения, Солун-Гърция и  Сибиу-Румъния. 

Има участие в  международни научни проекти. 

 

За участие в настоящия конкурс са приложени: 

Дисертационен труд и автореферат на тема:  
“ Glutathione S-transferases and oxidative stress in Saccharomyces cerevisiae –  

http://scd-theses.u-strasbg.fr/1355/01/Todorova_Tatina_2007.pdf 

 

Публикации: Всички публикации са коректно описани и приложени в пълен 

обем към материалите за конкурса:  

Публикации, равностойни на монографии: 

Tuberculosis and HIV – doubling the fatality - глава от книга: 1 бр. с общ обем 22 

стр. (“Immunopathology and Immunomodulation” на Издателството на Евр.Съюз „InTech 

Open Science/Open minds“,  

Vitamin B12 – could it be a promising immunotherapy? - глава от книга: 

“Immunotherapy: myths, reality, future ideas” на Издателството на Евр.Съюз „InTech 

Open Science/Open minds“, 1 бр. с общ обем 24 стр. 

Учебни пособия: 2 бр. с общ обем от 153 стр. 

Статии: 34 бр. с общ обем от 190 стр. 

Доклади: 2 бр. с общ обем от 17 стр. 

Публикациите, които са представени с импакт фактор са 8 с общ ИФ 14.250, 

както и   9 публикувани статии в списанието Journal of IMAB с ИФ 0.500.  

 

Цитирания: общо 28 цитирания на публикувани статии, и над 60 цитирания на 

главата от книгата “Immunopathology and Immunomodulation” 

 

Участия:  

31 участия в научни форуми в чужбина и страната с доклади и постери, от които 

доста авторитетни са тези в Юго-Източнто Европейската Конференция по химиотерапия, 

инфекции и рак в Блед-Словения, Солун-Гърция, Сибиу-Румъния. 

Участие в 8 международни научни проекта 

 

Научната продукция на гл.ас. Татина Тодорова се характеризира с актуална 

тематика, интердисциплинарна насоченост, приносен характер и потенциал за 

приложимост на научните резултати. Основните тематични направления включват: 

 

http://scd-theses.u-strasbg.fr/1355/01/Todorova_Tatina_2007.pdf


I. Детоксификация на ксенобиотици при дрожди – комплексен подход в изучаване 

ролята на глутатионовия метаболизъм, цялостен биоинформационен анализ на включените 

в метаболизма гени и ролята им в антиоксидантната защита, доказване протективната  роля 

на глутатион S-транферазата Ure2p и разработена  хипотеза за участието й в 

детоксикацията на пероксидни съединения, като за пръв път в научната литература е 

предложена хипотеза за единен механизъм на функциониране на човешки и дрождеви 

приони . 

 

II. Епидемиология на инфекциозните заболявания във Варненски регион – 

изследвана е честотата на заболеваемост и водещите демографски групи за хепатити А и В, 

проследена е серопозитивността спрямо хепатит В и луес сред бременни и спрямо рубеола 

сред жени в детеродна възраст, проучена е серопревалентността и честотата на първичното 

заразяване спрямо цитомегаловирус , доказана е ролята на социо-демографски фактори 

като възраст, местоживеене и етническа принадлежност/ за разпространяването на 

споменатите инфекции в област Варна, направена е оценка на ефективността на 

задължителната имунизация срещу управляеми капкови инфекции като коклюш и 

епидемичен паротит, както и на препоръчителната ваксинация срещу ротавируси, 

актуализирана е информацията за заболеваемостта от варицела и лаймска болест 2015 г., 

описани са редки клинични случаи, като инфекция на новородено с Listeria monocytogenes 

и нетипични микобактериози у имунокомпетентни индивиди. 

 

III. Инфекциозни заболявания и имунология – извършен е подробен обзор на 

епидемията от Ебола 2014-2016  в Западна Африка и е предложена хипотеза за значението 

на екологичния фактор при възникването й; анализиран е имунния отговор при  

пандемията от коинфекцията туберкулоза-HIV и е описана треската Зика /механизми на 

заразяване и патогенеза/. 

 

IV. Лабораторни методи и практики –осъществен е сравнителен анализ на 

класическите фенотипни и новите молекулярно-генетични методи за детекция на MRSA, 

представени са най-честите фенотипни методи за доказване на ESBL. 

В организационен аспект е  установено неравномерното териториално 

разпределение на МДЛ и е установена пряката зависимост между инфраструктурната 

достъпност на услугата и удовлетвореността на пациентите. 

 

V. Асистирани репродуктивни технологии - установена е клиничната значимост на 

цялостта на ДНК в сперматозоидните ядра за правилното предаване на генетичната 

информация и за получаването на жизнеспособни ембриони ;  изследвана е връзката между 

стандартните семенни показатели и ДНК фрагментацията на сперматозоидите; въведен е в 

практика неинвазивен, евтин и бърз допълнителен метод за оценка качеството на 

ембрионите, получени при асистирана репродукция. 

Владеене на езици: 

Английски – отлично писмено и говоримо ниво (Гимназия с интензивно 

изучаване на английски език) 

Френски – отлично писмено и говоримо ниво (Certificat de Français Général, 

Diplôme de Langue Française – Institut Français à Sofia) 

 

Оценка на учебно-преподавателската дейност на кандидата 

Учебно-преподавателската дейност на кандидата включва практически занятия и 

семинари по микробиология за студенти-медици, студенти по дентална медицина 

/българо-езично и англо-езично обучение/, студенти по фармация, медицински сестри и 

акушерки / българо-езично обучение/.при МУ-Варна.  



Учебната натовареност на гл.ас. Татина Тодорова е значително над изискуемия 

минимум и е повече от достатъчна в контекста на настоящия конкурс:  

за уч. 2014/2015 г.– общо 316 академични часа, в т.ч. практически занятия, 

лекции и изпити; 

 за уч. 2015/2016г. - общо 492 академични часа, в т.ч. практически занятия, 

лекции и изпити.  

/учебни часове с преподаване на английски и български език, за чуждите и 

българските студенти/.  

 

Приноси: 

Приносите на гл.ас. Татина Тодорова в професионален учебен и научен аспект, 

така както са представени в приложението на документите й за конкурса, са безспорни 

и предизвикват уважение към един изграден преподавател и професионалист. 

 

Заключение: 

 

Кандидатът за участие в настоящия конкурс покрива напълно изискванията на 

Закона за развитие на академичния състав в Република България, Правилника за 

неговото приложение, както и Правилника за развитие на академичния състав в МУ-

Варна. Цялостната оценка на професионалното развитие, учебно-преподавателската 

активност и научните изяви и приноси на гл.ас. Татина Тодорова ми дават основание за 

положително становище и убедено препоръчвам на Научното жури да гласува 

положително за присъждането й на Академичната длъжност „Доцент“ към МУ-Варна 

 

 

 

 

  

06.03.2017  Член на Научното жури: 

       /доц. д-р ДианаРадкова, д.м./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


