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РЕЦЕНЗИЯ

от проф. д-р. Доброслав Станимиров Кюркчиев, д.н.

Началник Лаборатория по Клинична имунология, УМБАЛ „Св. Иван Рилски” 

Катедра по Клинична имунология. Медицински факултет. 

Медицински университет, София

Относно конкурс обявен в ДВ, бр. 46/11,06.2019 г. за заемане на академичната 

длъжност „професор” в област на виеше образование 7. Здравеопазване и спорт, 

професионално направление 7.1. Медицина по научна специалност “Имунопатология и 

алергология“ за нуждите на катедра „Молекулярна биология, имунология и медицинска 

генетика“, Медицински факултет, Тракийски университет. Стара Загора

За участие в конкурса са приети документи на един кандидат -  доц. д-р. Ирена

Манолова Манолова, дм

I. Биография и професионално развитие на кандидата

Доцент д-р Ирена Манолова, дм завършва медицина във ВМИ- Пловдив през 1985 г. От 

тогава до сега научната и преподавателската й дейност са свързани изцяло с Тракийския 

университет в гр. Стара Загора. Последователно тя е специализант, докторант, асистент, 

хоноруван асис тент и доцент към Медицински факултет на Университета. Професионалният 

й път се свързва с : Клиника по детски болести -Университетска болница. Катедра по 

здравни грижи и Катедра по молекулярна биология, имунология и медицинска генетика, 

където е доцен т по научна специалност „имунопаюлотия и алергология" от 2010 до момен та.

II. Научно изследователска дейност

Предоставени са ми в пълен текст 38 публикации с impact factor (1 за процедура за 

докторска степен, 9 за процедура за доцент и 28 след нея). От тези цифри си личи 

трикратното увеличение след степен „доцент” на високо-качествената научна продукция, 

реферирана в Web of Science. Темите са изключително акгуални в сферите на клиничната



имунология , като касаят туморната имунология и автоимунитета. В 32 от публикациите с 

impact factor дои. Манолова е първи или втори автор. За статиите с impact factor е 

предоставена официална справка от Централната библиотека на Тракийския унивеситет. 

Наукометричните показатели на доц. Манолова показват следното: impact factor 48.5. от 

който 35 след „доцент”, Н-индекс Scopus -11 .

„Impact factor от публикувани резюмета” е показател, който не коментирам, тъй като не го 

смятам за научно- обуслован.

Във всички случаи считам, че научната продукция с impact factor на доц. Манолова с 

впечатляваща, както като количество, гака и като качество. Наред с това в статиите на доц. 

Манолова си личи трайната научна кооперация с имунолози и други клинични специалисти, 

което показва една стабилност на тези комуникации, ключови за един учен и специалист.

От статиите, реферирани само в Scopus са представенени в пълен текст 45 (4 за процедура за 

докторска степен, 20 за процедура за доцент и 21 след нея). И тук темите са същите, какго в 

публикациите с impact factor: разработки върху имунологичните механизми свързани с 

анкилозиращия спондилит, гиреоидните автоимунни заболявания. системния лупус и 

ревматоидния артрит. Наред с автоимунитета и в тази група статии има представители на 

туморната имунология, като се разглеждат имунопатогенетични механизми свързани 

предимно с хепатоцелуларния, стомашния карцином и рака на колона.

Един учен би бил твърде елитарен и данните му биха били само частично достъпни, ако не 

се публикуваз и в списания, които са местни за страната, били те и нереферирани. 

Предоставени в пълен текст са ми 19 такива рецензирани публикации, като съвсем 

естествено за този тип публикации темите са по-разнообразни.

Предоставени са и четири глави от монографии, всички от тях пълноценни участници в 

настоящия конкурс, както и четири глави в учебници и учебно-мсгодични помагала, 

публикувани след заемане на званието „доцент".

Трудовете на доц. Манолова са известни на международната научна общност, за което 

свидетелстват цитиранията им, данни за които са предоставени и от I Цнтрална библиотека 

на Тракийски университет. Цитиранията са са общо 453. като от тях 396 са в чужбина, от 

които 262 са от списания с impact factor. Считам това за изключителен принос на доц 

Манолова, позиционирайки я не само като бъдещ професор от локално и национално 

значение, а каго професор, с който би се гордяла всяка научна институция в цивилизования 

свят.

Участникът в конкурса е популяризира.! своите резултати чрез участия в 115 научни форуми 

в страната и извън нея и участват в 15 научни проекта, като на шест ог тях е бил



ръководител.

Публикациите представени като еквивалент на хабиличациопен труд третират голямата 

тема за цитокини и автоимунитет и по конкретно генетичните полиморфизми свързани 

с това. Последователно, логично и убедително са представени връзките между тези 

публикации е темата, както и помежду им, превръщайки тези 13 страници в една реална 

основа на бъдещ труд, който доц. Манолова ще прецени дали да напише.

Научните приноси, които са представени от кандидата в справка, добре онагледяват 

четирите основни направления на научните интереси на кандидата : антинеутрофилно- 

цитоплазменитс автоантитела, имунопатогенетични механизми при автоимунни 

заболявания, цитокините и техните генни полиморфични, както и ролята на имунните 

клетки, техните рецептори и цитокините в имунопатогенезата на някои злокачествени 

заболявания. 11риносите в тези направления са описани коректно и убедително.

III.Учебно преподавателска дейност

По отношение на учебно-преподавателската дейност справката от Медицински 

факултет на Тракийски университет показва, че доц. Ирена Манолова е интензивно 

свързана с преподавателска дейност и съответните изпити на различни категории 

обучаващи се. Тя преподава в практически курс по Клинична имунология на студенти- 

медици IV курс бтлгаро и англо-езично обучение, лекционен курс по „Имунология” на 

студенти II курс, специалност „Лекарски асистеш”, лекционен и практически курс по 

„Имунопатология и клинична имунология” , за студенти специалност „ Медицинска 

сестра”, лекционен и практически курс по „Имунопатология и клинична имунология” . 

за студенти II курс специалност „Акушерка”. Бих искал да обърна внимание на още 

нещо. Доц. Манолова е не само преподавател, но с решения на Факултетния съвет на 

Тракийски университет, тя разработва програмите по „Имунопатология и Клинична 

имунология" за специалности „Акушерка” и „ Медицинска сестра", както и npoi рамата 

за практически занятия по „Клинична имунология" на студентите по медицина IV курс. 

Наред с всичко изброено това кандидатът е бил научен ръководител на завършил 

докторат, както и ръководител на специализант.

IV. Минимални национални изисквания по групи показатели



По отношение на покриването минималните национални изисквания за научните 

степени и академичните длъжности научната продукция на доц. Манолова съотнесена 

към „професор" показва следни те факти:

Показател А -  покрива 

Показател В -  надхвърля 

Показател Г -  надхвърля 4,5 пъти 

Показател Д -  надхвърля 13,4 пъти 

Показател Е -  надхвърля

V. Гран и т е  п награди

Кандидатът и неговата научна дейност е оценена от Европейската лига за борба с 

ревматизма (EULAR), като от съответната организация два пъти е получавал грантове 

за участие в европейски конгреси. На два международни форума, проведени в 

Германия, посгсрите на доц. Манолова са били оценявани с първа и съответно втора 

награда.

VI. Лични нпечатлении

В една рецензия личните впечатления на рецензента нямат значение, но все пак ще си 

позволя да ги споделя от гледна точка на научния аспект. Познавам доцент Манолова 

от 15 години и считам, че тя е пример за учен. който е коректен, критичен и дори 

безкомпромисен спрямо научната си работа. Считам, че доц. Манолова заслужава 

академичната степен „професор” по всякакви критерии, включително и на научни 

институции в страни, които са в предния фронт на науката.

В заключение, на базата на представения ми материал свързан с научно

изследователска! а и преподавателска дейност па доц. Манолова си позволявам да 

препоръчам па уважаемото научно жури да присъди на кандидата академичната 

длъжност „професор”.

14.10.2019 проф. д-р. Д. Кюркчиев, д.н.


