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СТАНОВИЩЕ

in проф. л-р Елисавета Йорданова Паумова. дми -  Ръководител Катедра по клинична 

имунология при МФ, МУ-Софня и ! 1ачалник Клиника по клинична имунология е банка 

за стволови клетки при УМ КАЛ ..Александро века", относно конкурс за темане на 

академична длъжност ..професор" но научна специалност "Ммуноиатология и 

алергология“ . про(|)есионалио направление 7.1. „Медицина", област на виеше 

образование 7. „Здравеопазване и спорт”  за нуждите на Катедра „Молекулярна 

биологии.имунология и медицинска г енетика” ,МФ. ГрУ- Стара Загора, обявен в ДВ 

бр. 46/1 ! .06.2019 I .

Становището е извършено въз основа на изискванията на Закона за развитието 

на академичния състав в Република Ьългария. Правилника за неговото приложение 

както и Правилника за прилагане па Закона за развитието на академичния състав в 

Р.Ьългария на Тракийски Университет.

ОЬЩО ПРЕДС ТАВЯНЕ НА ПОДУЧЕНИТЕ М АТЕРН А. Ш 

I? конкурса участва един кандидат - доц.д-р Ирена Манолова Манолова, доктор 

от Катедра „Молекулярна биология.имунология и медицинска генетика” , 

Медицински Факултет. Тракийски университет. Стара Загора.

Материалите са представени на електронен носител и включват всички 

необходими документи. Доц. Манолова е приложила общо 1 13 научни труда, от които 

66 след придобиване на научното звание „доцент” , които подлежат па анализ, 

разпределени както следва:

2<S статии в реферирани списания в Web o f Science с IF:

2! статии в реферирани па} чии списания в Scopus;

9 статии в нереферирани научни списания;

2 участия в монографии и глави от моног рафпи на български език;

2 участия в монографии и глави от монографии на английски език.

Съавтор е в написването на 4 глави в учебници и учебно-методични 

помагала. Представени са и отпечатани 22 резюмета в списания с импакт фактор от 

научни съобщения представени па международни форуми.

КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

Доц. Ирена Манолова завършва медицина през 1985 година във ВМИ 

"И.11.Павлов"- Пловдив, специалност медицина. Започва професионалния си път като 

участъков педиатър. Медицински център. Николаево.



От 1987 г. заема различни длъжности в Тракийски Университет. (Тара Загора 

като асистент по детски болести в Клиника но детски болести( 1987-1989). хоноруван 

асистент по клинична имунология в Катедра по молекулярна биология, имунология и 

медицинска геметика( 1995-2005), а през 2010 i . е избрана за доцент по имунопатология 

и алергология при Катедра по здравни грижи. От 2016г. работи като доцент в Катедра 

по молекулярна биология, имунология и медицинска генетика, МФ. ГрУ, Стара Загора. 

11рез 2004 I . е придобила образователно научна стенен „доктор" по научна специалност 

„Имунопатология и алергология". В периода 1995-2011г. работи каго лекар имунолог в 

Лаборатория по клинична имунология на Университетска болница.Стара Загора 

впоследствие (2002-2014) в Медицински ценгър"Св.Иван Рилски” -ЕООД,а от 20 I5 i .it 

Медицински Център „Трега поликлииика'4-ООД, МБАЛ-Тракия. Стара Загора. Има 

призната специалност по клинична имунология.

ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА ПА КАНДИДАТА 

Учебно- преподавателска дейност

Според приложената от Декана па МФ- Тракийски университет академична 

справка доц. Манолова от 2008/2009 учебна година участва в лекционен и практически 

курс по учебната дисциплина "Имунопатология и клинична имунология за студенти. 11 

курс. специалност "Медицинска сестра" и Специалност "Акушерка". От 20!5i воли 

практически и семинарни занятия по "Клинична имунология" на студентите по 

медицина е преподаване на български и английски език в МФ. ГрУ . Стара Загора. От 

2019i изнася лекционния курс по "Клинична имунология’' на студентите по 

специалност „Лекарски асистент" в МФ. ГрУ . Стара Загора. Провежда семестриален 

И31Ш1 па сг\ лентите от специалности ..Медицина’'. ..Медицинска сестра" и „Акушерка" 

по съответните дисциплини. Средната натовареност на доц.Манолова през годините е 

между 50 и 180 уч часа. Участва в държавни изпити за придобиване на специалностите 

"Лабораторна имунология" и "Клинична имунология" от 201 1г. Научен консултанте на 

едни успешно защит ил докторант.

• Научно- изследователска дейност

Доц. Манолова участва в конкурса със 58 оригинални статии публикувани след 

хабилитацията с общ им пакт фактор 34.903 и h-индекс И по SCOPUS. Кандидатката 

определя авторското си участие както следва: водещ автор в 35 от трудовете и съавтор 

в 23. което е пряко доказателство за нейния личен принос.

Груловете на доц. Манолова от цялото й творчество са цитирани 453 пъти в 

международни и национални издания, от които 263 в списания с 11'. Трябва да

*>



отбележа, че 217 от цитиранията са на статии публикувани след 20 Юг. С особена 

научна и практическа значимост са статиите цитирани многократно от чуждестранни и 

български автори в които доц. Манолова е първи или последен автор, като тези 

публликувани в Inf .1 Colorectal Disease(2012) (цитирана 49 пъти) и 

1 lepatogastroenterology (201 1) (цитирана 23 пъти).

Доц.Манолова акт ивно у частва в разработването на 8 научни проекта към Фонд 

“ Научни проекти" на Медицински Факултет, Тракийски Университет Ст. Загора, 

като е научен ръководител на 6 от тях. Има една научна награда за постер на 

между народен конгрес.

Научни приноси. В своите проучвания доц. Манолова използва съвременни 

имунологични лабораторни методи за комплексно изследване на имунната система 

при широк набор от заболявания и приложението им в клиничната медицинска 

практика. Акцент бих поставила на проучванията й върху цитокини и автоимуиитет. 

кои го са обобщени в хабилитационен труд обхващащ публикации от последните 10 

години. Проучванията върху ролята на цитокини и аитокннови генни полиморфизма при 

системни заболявания на съединителната тъкан, възпалителни ставни табо.тявания и 

автоимунни тирсондити потвърждават данните за участието на проинфламаторните 

цигокини в автоимунния процес, ролята на IFN-g в изявата на лупусния г.томерулонефрит 

н значението на ниските нива на TGF-beial като предразполагаш фактор за развитие на 

гиреоиднт на Хашимото и CJIF при млади жени. Оригинални и задълбочени са 

проучванията върху алелнлте и генотипни честоти на полиморфизмн в 1L-12B. I NF-aIfa.ll,- 

10 и 1C31-beta гените. Дискутирано е участието им в предразположеността или протекцията 

на ('.'IF в българската популация. Пилотното проучване върху полиморфизма в гена на II - 

12Р40 и корелацията му със серумното ниво показва асоциация с анкплозиращия 

епонди.тит в българската популация. Доказана е протективната роля на GG генотипа за 

генетичната предисиозиция към системен лупус. асоциацията на намалените серумни нива 

на IGI--1 при болните със CJIF с наличието на G-алел в генотипа н асоциация на 

повишените нива па IGF-1 с активност та на заболяването.

Експертна дейност

Доц. Ирена Манолова е член на 2 български и 2 международни научни и 

професионални организации. Член е на редколегията па еп,"Ревматология".Участва в 

общо 6 научни журита : едно за присъждане на научна степен ..доктор на медицинските 

науки", две за присъждане на академичната длъжност „доцент" и ( ри за присъждане на 

образователна и научна степен"доктор".



{АКЛЮ ЧЕНИЕ

Документите и материалите, представени в конкурса от доц. Ирена Манолова 

отговаря! на изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Р. България. 

Правилника та прилагането м> и Правилника на Гракийски универснтет.Стара Загора. 

Представени са достатъчен брой научни трудове, публикувани след заемане на 

академичната длъжност ..Доцент", които надхвърлят задължителните минимални 

изисквания на Тракийски университет. В работите има оригинални научни и приложни 

приноси, коиго са подучили национално и международно признание, като 

представителна част от тях са публикувани в списания с имнакт фактор или са 

цитирани в такива. Доц. Манолова има близо 10 годишен преподавателски стаж. като 

през последните тд и ни  сс включва активно и в преподаването на студент медици IV 

курс. Бих препоръчала на Доц. Манолова да се включи но-активно и в обучението на 

младите хора. като научен ръководител на докторанти и ръководител ма специализанти 

по клинична или лабораторна иму нология.

Въз основа ма всичко изложено по-торс давам положителна оценка и 

предлагам на уважаемите членове на научното жури. да присъди на доц.д-р Ирена 

Манолова Манолова,доктор, академичната длъжност "професор" тю научна 

специалност "Ммунопатодогия и адергология” . професионално направление 7.1. 

..Медицина", област на виеше образование 7. „Здравеопазване и спорт" за нуждите на 

Катедра ...Молекулярна биология,имуноло! ия и медицинска генетика“ ,МФ. ТрУ-СЗара 

Загора.

14.1 1.2019 | . Изготвил становището:

11роф. д-р Елисавета 11аумова. дмн
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