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                                                              СТАНОВИЩЕ 

                                          

                                           От доц. д-р Мария Ангелова Цанева, д.м. 

            Доцент от Катедрата по предклинични и клинични науки, Факултет по 

            Фармация при  МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна 

            Член на научно жури, определено със Заповед № Р-109-21/27.01.2017 год. 

                                            на Ректора на МУ – Варна 

 

 

   По конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” 

   По 4. Природни науки, математика, информатика, професионално направление 

   4.3. Биологични науки и специалност «Микробиология»   обявен за нуждите на 

   Факултета по „Фармация”, Катедра по ”Предклинични и клинични науки” при 

   МУ  „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна обявен в  „Държавен вестник” (бр. 

   95 от  29.11. 2016 г.) 

 

 

 

 

I. Кратки биографични данни за кандидата 

През 1998 г. Татина Тодорова завършва средното си образование с профил 

биология с интензивно изучаване на английски език в гр. Ямбол.  Висшето си 

образования завършва в Софийски Университет “Св. Климент Охридски”: 

бакалавър по Молекулярна биология през 2002 г. и магистър по Молекулярна 

биология по Микробиология и микробиологичен контрол през 2004 г.  Защитава 

успешно докторска дисертация  през 2007 г. на тема: ”Glutathione S-transferases and 

oxidative stress in Saccharomyces cerevisiae” по научната специалност: Микробиология, 

Университет “Луи Пастьор”, Страсбург.  
Професионалният път на Татина Тодорова включва работа като хоноруван автор, 

преводач и редактор на текстoве и илюстративен материал в електронни програми за 

професионално обучение на английски, френски и български език  в СУ “Св. Климент 

Охридски” в  продължение на четири години (2004 до 2008 г).  По-късно (2008 -2013 г.) 

работи като биолог в Медицински център в София, където придобива клинични познатия 

и умения в областта на репродуктивната медицина и оплождане ин витро. От 2013 г. до 

сега преподава микробиология в Медицински университет “Проф. д-р П. Стоянов”, 

Варна. 

Татина Тодорова  е квалифициран преподавател и учен за което говори не 

само представените в конкурса за доцент научни публикации, но и нейното 

участие и получените сертификати от редица семинари и курсове у нас и 

чужбина. Тя има квалификации в областта на статистическата обработка на 

клиничните проучания, борбата с някои особено опасни инфекции, принципите на 

донорство, безопасността в хранително-вкусовата верига и др.  Владее отлично 

английски и френски език.  

 

 

         II. Учебно преподавателска работа 

Учебно-преподавателската работа на Татина Тодорова започва през 2013 г. 

отначало като хоноруван преподавател, по-късно като асистент, а от 2015 г. като 

главен асистент по Микробиология в Катедрата по  “Предклинични и клинични науки”, 

Факултет по фармация към МУ-Варна. Гл. асистент Татина Тодорова води упражнения 
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по микробиология на български и английски език на студенти от четири факултета: 

„Медицина”, „Дентална медицина”, „Фармация” и „Обществено здравеопазване”. Има 

участия в две учебни пособия, посветени върху човешките  стволови клетки и 

причините за екзитус при пациенти болни едновременно от туберкулоза и HIV. 

 

II. Научно-изследователска дейност 

 

Научната продукция на Татина Тодорова  възлиза общо на 38 публикации 

от които 8 са в чужбина, което представлява 21% от общата публикационна 

активност.  Представени са и 32 участия на конгреси и симпозиуми у нас и в 

чужбина. Участията й в чужбина са 7, останалите 25 са в България, 

включително и с международно участие. От всички 8 публикации в чужбина 5 

са в списания с импакт фактор, две със SJR фактор и една без импакт фактор. 

Във връзка с конкурса за „доцент” са представени равностойни на 

монографичен/хабилитационен труд 7 публикации, от които 5 са с импакт 

фактор.  

Съгласно предоставената ми документация гл. асистент Татина Тодорова 

има 33 цитирания. Общият импакт фактор на кандидата е 6.759 (6..447 IF + 

0.312 SJR).  

Тематиката на публикациите е в няколко области: 

- проучвания върху някои метаболитни механизми, които определят 

резистентността към токсични замърсители, детоксикационните пътища, 

включващи GST ензими;  

- изследания свързани с епидемиологията на някои инфекциозни заболявания в 

област Варна с акцент при бременни жени, жени в детеродна възраст и млади 

хора;  

- проучвания, свързани с оценяване ефективността и сигурността на  методите 

за анализ, използвани в микробиологичните лаборатории. 

Една част от публикациите са обзорни и са посветени на съвременните 

схващания за някои нови, трудно овладявани епидемиологични взривове от 

нови, непознати инфекции или от такива, считани за отдавна забравени от 

хората. 

     Татина Тодорова е участвала в 8 международни научни проекта. 

   

 

 

          IV. Научни и приложни приноси 

 

Отличителна  и характерна черта на научното развитие  и постижения на 

кандидата  са разнообразните методи, които тя прилагат при изследване на 

проблемите в съвремената микробиология. Комплексният подход, който  

Татина Тодорова прилага и включва имунологични, генетични,  биохимични 

методи и др. методи на анализ,  разкриват един изключително подготвен в 
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методично отношение учен, способен да получи оригинални резултати в 

сложната проблематика на инфекциозните заболявания. 

Научните  разработки са тясно свързани с клиничната практика – т.е. те  

са насочени към изясняване не само на епидемиологията на някои чести и 

особено опасни инфекциозни заболяване, но и към профилактика и  превенция  

на  тези заболявания преди всичко при рисковите и  застрашени групи.  

От оригиналните и най-съществени научни приноси в областта на 

детоксикацията на ксенобиотици при дрожди е изясняването ролята на 

глутатионовия метаболизъм и в частност на глутатион S-трансферазите в 

механизмите на оксидативен стрес при дрожди Saccharomyces cerevisiae. 

Приноси с научен и приложен характер е изясняването на честотата на 

заболеваемостта от хепатит А и хепатит В при деца и младежи в Източна 

България,  честота  на рубеолата, цитомагаловирус, хепатит В при бременни 

жени, както и  определянето на ефективността от задължителната имунизация 

срещу коклюш и епидемичен паротит в област Варна и оценката на 

препоръчителната  ваксинация срещу ротавируси. С приложно значение са и 

научните приноси, отнасящи се до механизмите на заразяване и патогенеза на 

вирусната инфекция Зика,  вируса на Епщайн-Бар, коинфекцията на  

туберкулоза –HIV  и др. 

Изяснени са редица важни механизми, отнасящи се до асистираните 

репродуктивни технологии, които имат  научно-приложен характер и са от 

пряко значение за клиничната практика. 

Под ръководството на гл. асистент Татина Тодорова са разработени  

редица студентски проекти, представени като научни публикации и участия в 

научни форуми: 

 

          V. Заключение      

Представените по конкурса материали от гл. асистент Татина Тодорова 

Тодорова ми дават основание да смятам, че съгласно закона за развитието на 

академичния състав в Република България, Правилника за прилагане на ЗРАС 

и Правилника за развитието на академичния състав в МУ-Варна кандидатът 

отговаря на условията на заемане на академичната длъжност „доцент”. Всичко 

това ми дава основание да дам положителна оценка на кандидатурата на гл. 

асистент  Татина Тодорова, доктор по микробиология  и да препоръчам на 

уважаемите членове на Научното жури да подкрепят избора й за заемане на 

академичната длъжност „ДОЦЕНТ” по научната специалност 

„Микробиология”.  

 

 

            09.03.2017 г.                                       Изготвил: 

            Варна                                                   (Доц. Мария, Ангелова Цанева, д.м.)      

 

 

           


