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катедра „Молекулярна биология. Имунология и Медицинска генетика”, 

Медицински Факултет, Тракийски Университет, гр. Стара Загора, 
член на научно жури, съгласно заповед №2305/02.09.2019г. на Ректора на Тракийски

Университет -  Стара Загора

Относно процедура за заемане на академичната длъжност „професор” по научна 

специалност „Имунопатология и алергология”, професионално направление 7.1. 

Медицина, област на виеше образование 7. Здравеопазване и спорт, към катедра 

„Молекулярна биология, Имунология и Медицинска генетика” на Медицински 

Факултет при Тракийски Университет, гр. Стара Загора, обявен в ДВ бр. 46/11.06.2019 

г„ с кандидат доц. д-р Ирена Манолова Манолова, доктор. Катедра по Молекулярна 

биология, Имунология и Медицинска генетика, Медицински Факултет, Тракийски 

Университет, Стара Загора.

Материалите са представени на електронен носител и включват всички необходими 

документи.

Кариерното развитие на доц. Манолова започва като участъков педиатър в Медицински 

Център в гр. Николаево. В Медицински Факултет на Тракийския Университет, Стара 

Загора тя работи последователно като асистент по детски болести, хоноруван асистент 

по клинична имунология и доцент по имунопатология и алергология. Професионалният 

и опит се допълва с активна лабораторно-диагностична дейност като лекар имунолог, 

последователно в лабораторията по клинична имунология на Университетска Болница, 

гр. Стара Загора, Медицински Център „Св. Иван Рилски”-ЕООД и Медицински Център 

„Трета поликлиника”-ЕООД, МБАЛ-Тракия, Стара Загора, където доц. Манолова 

разработва и въвежда редица съвременни лабораторно -  дигностични методи. През 

2001 г. придобива специалност по имунология. През 2004 г. доц. Манолова защитава 

дисертация за присъждане на научна степен „Доктор” по научна специалност 

“имунопатология и алергология” на тема “Антинеутрофилни цитоплазмени антитела 

при пациенти със системен лупус еритематозус и ревматоиден артрит”. 

Преподавателската дейност на доц. Манолова от 1995г. до сега включва богата и 

разнообразна по обем палитра от активности. Кандидатът участва в разработването на
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програмата за практическите упражнения по клинична имунология на студентите по 

медицина в Медицински Факултет, Тракийски Университет, Стара Загора, когато през 

учебната 1995/1996 г. за първи път се въвежда обучението по тази дисциплина във 

Висшите медицински учебни заведения. Води практически занятия на студентите по 

специалност „медицина“. Разработва програмата (лекции и практически упражнения) 

по “Имунопатология и Клинична имунология” на студентите по специалност 

“Медицинска сестра” и програмата (лекции и практически упражнения) за СИП “ 

Имунопатология и Клинична имунология” на студентите по специалност “Акушерка” в 

Медицински Факултет, Тракийски Университет, Стара Загора. От 2008г. до сега води 

пълния курс лекции и упражнения по тези учебни дисциплини. Води част от 

лекционния курс по “Клинична имунология” на студентите по специалност „Лекарски 

асистент” в Медицински Факултет, Тракийски Университет, Стара Загора, а от 2017 

година води практически и семинарни занятия по “Клинична имунология” на 

студентите по медицина с англоезично обучение в Медицински Факултет, Тракийски 

Университет, Стара Загора.

Съгласно справка за учебно-преподавателската дейност №1807/06.08.2019г„ учебната 

натовареност на доц. Манолова през периода от 2008г до сега се е движила между 50 и 

180 часа в зависимост от промените в учебните програми на съответните дисциплини. 

От 2012г. участва като член на Държавна изпитна комисия за придобиване на 

специалностите „Клинична имунология“ и „Лабораторна имунология“.

Кандидатът е член на авторски колектив, участвал в написването на четири глави от 

учебник, 2 глави от монографии на английски език и раздели от две монографии на 

български език.

Обликът на учен се оформя и е участието в 15 научно-изследователски проекта, два от 

които са национални и седем, на които кандидатът е ръководител.

От представената справка е видна значима по обем публикационна активност на доц. 

Манолова. Тя включва 113 научни труда, от които 38 публикации с импакт фактор, 

публикувани в реферирани списания в Web of Science и 45 статии в реферирани научни 

списания в Scopus. От представените общо 104 публикации, 58 (55,77%) са след 

заемането на академичната длъжност „доцент”. Доц. Манолова е водещ автор в 68 
научни публикации, 16 от които са публикувани в списания с импакт фактор. След заемане 
на академичната длъжност доцент, кандидатът е водещ автор в 35 публикации (51,47%).
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Доц. Манолова представя и 27 резюметата от участия в международни научни форуми 

в чужбина, като 22 от тях са след заемането на академичната длъжност „доцент”. 

Всички представени резюмета са публикувани в списания с импакт фактор.

За качеството на публикационна активност на доц. Манолова след заемането на 

академичната длъжност доцент свидетелства общия импакт фактор, съобразно импакт 

фактора на списанията за съответната година -  213,217. От него импакт фактор на 

публикации в списания -  34,903 и на публикации на резюмета в списания -  178,314. 

Н-ИНДЕКС SCOPUS на доц. Манолова е 11

Доц. Манолова е представила данни за 453 цитирания от които: 262 цитирания в 

чуждестранни научни списания с импакт фактор, 134 цитирания в чуждестранни 

научни списания без импакт фактор, 21 цитирания в монографии, 14 цитирания в 

списания в българия и 22 цитирания в дисертации.

Доц. Манолова е била научен консултант на успешно защитил докторант по докторска 

програма „Ревматология”.

Доц. Манолова е член на три национални и три международни научни организации. 

Член е на редакционната колегия на сп."Ревматология". Носител е на 4 международни 

награди.

Представените в хабилитационната справка приноси от изследователската работа на 

доц. Манолова са резултат от добре структурирано научно направление с прецизно 

фокусиране върху особено актуалния въпрос, касаещ участието на цитокините в 

процеса на имунорегулацията при автоимунните заболявания. С оригинален характер 

са приносите, свързани с доказаната протективна роля на GG генотипа на +3179G/A 

IGF-1R за генетичната предиспозиция към системен лупус, асоциацията на намалените 

серумни нива на IGF-1 при болните със СЛЕ с наличието на G-алел в генотипа и 

асоциация на повишените нива на IGF-1 с активността на заболяването, както и 

влиянието на 1Н12Врго полиморфизмът върху генетичното предразположение към 

системен лупус и клиничните изяви на заболяването, като генотипът-22 на 1Е12Врго е 

предразполагащ фактор за развитието на системния лупус в българската популация, 

докато генотипът-11 се асоциира с повишен риск от появата на невропсихиатрични 

прояви на болестта.

Доказано е също, че -308 G/A SNP в промотора на гена за TNF- alpha се асоциациира с 

генетичната предиспозиция към развитие на системен лупус и с клиничните изяви на
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заболяването, като носителството в генотипа на високопродуцирагция алел А е рисков 

фактор за появата на СЛЕ в българската популация.
Изледването на комбинирания ефект на -1082 A/G IL10 и -308 G/A TNFA установява, 

че едновременното носителство на високо-продуциращите генотипи (GG за IL10 и 

AA/AG за TNFA) увеличава 9 пъти риска от появата на СЛЕ в българската популация. 

Проведеният анализ на наукометричните показатели, разгледани по горе показва, че 

доц. Манолова е утвърден учен с доказан научно -  изследователски опит. Нейната 

преподавателска, научна, публикационна и експертна дейност след заемането на 

академичната длъжност „доцент“ значително превишава по обем минималните 

критерии за оценяване на кандидатите за получаване на научни степени и длъжности, 

съгласно изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Р. България, 

Правилника за прилагането му и Правилника на Тракийски университет,Стара Загора, 

приетите в Медицински Факултет на Тракийски Университет.

Представените в изложението факти ми дават основание да дам положителна оценка и 

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

Манолова Манолова, академичната длъжност "професор" по научна специалност 

’’Имунопатология и алергология”, професионално направление 7.1. „Медицина”, област 

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

„Молекулярна биология,имунология и медицинска генетика”, Медицински Факултет,
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