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СТАНОВИЩЕ 
във връзка с конкурса за професор по 4.3. Биологически науки (биофизика), обявен за 

нуждите на Медицинския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски” (ДВ бр. 33/26.04.2011) 

 

на доц. д-р Геновева Андонова Златева – катедра „Физика, биофизика и рентгенология”, 

Медицински факултет, СУ „Св. Климент Охридски” 

 

В конкурса участва един кандидат – доц. д-р Румяна Атанасова Бакалова–Желева, 

понастоящем доцент по биофизика в катедра “Физика, биофизика и рентгенология”, 

Медицински факултет на СУ “Св. Кл. Охридски”. 

Р. Бакалова е завършила БФ на СУ „Св. Кл. Охридски” през 1986 г. – специалност 

„молекулярна и функционална биология”, специализация „биохимия”. През 1990 г. защитава 

дисертация на тема „Структурни аспекти на антиоксидантното действие на витамин Е в 

биомембраните” и получава научната степен „кандидат на биологическите науки” 

(„доктор”). Понастоящем е в процедура на защита на дисертация за присъждане на научната 

степен „доктор на науките” (4.3. Биологически науки – биофизика). Дисертационният труд е 

на тема: “Разработване на мултифункционални бионанопроби на основата на квантови 

точки: структура, физикохимични характеристики и приложение за флуоресцентни 

имиджинг анализи и фотосенсибилизация”, в една изключително актуална област на 

биомедицинските науки. Самата разработка представлява значителен принос в развитието на 

нанотехнологиите за биомедицинска диагностика и терапия. 

Р. Бакалова има над 25 години научно-преподавателски стаж, като е заемала следните 

академични длъжности: 1986-1990 – биологог-специалист, Институт по физиология на БАН; 

1990-1992 – асистент по биофизика, 1992-2001 – главен асистент по биофизика, катедра 

„Медицинска физика и биофизика”, Медицински университет-София; 2001-2005 – гост-

изследовател, 2005-2007 – старши научен сътрудник (доцент), Национален институт за 

авангардни индустриални технологии, Япония; 2007-2009 – старши научен сътрудник 

(доцент), Департамент по биофизика, Молекулярен имиджинг център, Национален институт 

за радиологични изследвания, Япония; 2009 – понастоящем – доцент по биофизика, 

Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. 

Д-р Бакалова има множество академични награди: STA Fellowship, JSPS Invitation 

Program (Long-Term), престижната JSPS Invitation Program (Short-Term), присъдени от 

Японската агенция за наука и технологии; Distinguished Researcher from East Europe, 

присъдена от японската Yamada Science Foundation; номинирана е за наградата на Invitrogen-
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Nature Biotechnology ‘2006 и др. Резензент е в престижни международни периодични 

издания, като досега е рецензирала над 70 статии. Участва в редакционните колегии на 3 

чуждестранни списания, както и в селекционни комисии във връзка с финансиране на 

научни проекти. Самата тя е била ръководител на 8 научни проекта, финансирани от 

български и чуждестранни институции. 

Основните научни интереси на д-р Бакалова са в областите: биофотоника;  образна 

диагностика; разработване на тестове за предклиничната диагностика на маркерни белтъци, 

ДНК, РНК, предимно с флуоресцентна детекция; микроциркулация; нервен имнпулс; 

рецепторни взаимодействия; биомембрани; свободно-радикални процеси в норма и 

патология (атерогенеза, ракови заболявания, вирусни инфекции, анестезия, стрес и др.); 

крос-сигнализация на онкогени и онкопротеини. Теоретичната и практическата й подготовка 

е на световно ниво и включва детайлно познаване на множество съвременни методи за 

биомедицинска диагностика – ЕПР, MRI, позитронно-емисионна томография, микрочип 

електрофореза, микроарей анализ, флуоресцентна имиджинг диагностика, дву-фотон 

възбудена флуоресцентна микроскопия, флоу цитометрия и др. 

Преподавателският й стаж в областта на биофизиката е над 20 години, от които като 

доцент – 7 години. 

По настоящия конкурс д-р Бакалова е представила 1 монография, 106 публикации, 4 

патента (3 японски и 1 български), 2 учебни помагала, 3 учебни програми и над 80 резюмета 

от участия в научни форуми. Изключени са публикациите по двете й дисертации. 61 от 

публикациите, представени по конкурса, са в списания с импакт фактор. Общият импакт 

фактор е над 240.00, а индивидуалият – над 65.00 (по JCR’2009). Представени са и над 1100 

цитирания (автоцитатите са изключени) и над 40 отзива в американския, европейския и 

японския печат. Активите на д-р Бакалова след конкурса за доцент през 2008 г. възлизат на: 

1 монография, 12 оригинални статии (9 от които в престижни списания с импакт фактор, 1 в 

българско периодично издание и 2 в сборници от международни конференции), 1 обзорна 

статия на български език, 2 резюмета в списания с импакт фактор, 2 учебни помнагала и 3 

учебни програми. Към този актив трябва да се добави и дисертационният труд за 

присъждане на научната степен „доктор на науките”. Общият импакт фактор на статиите 

след конкурса за доцент е над 37.00 (по JCR’2010). Това е един изключително висок научно-

преподавателски актив за период от две години и половина. 

Познавам отблизо работата на д-р Бакалова и мога безрезервно да заявя, че трудовете 

на д-р Бакалова, представени в настоящия конкурс, както и тези, свързани с двете й 
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дисертации, съдържат значими постижения, с голямо практическо значение не само за 

биофизичната наука, но и за диагностичната и терапевтичната практика. 

Д-р Бакалова има голям принос за кариерното израстване на редица по-млади колеги, 

както и на колеги с дълъг научно-преподавателски стаж. Била е научен консултант на 

дипломанти и докторанти (всички успешно защитили). Д-р Бакалова е отговорен, отзивчив и 

лоялен колега. 

 

Заключение 

На базата на всичко, отбелязано по-горе, препоръчвам на уважаемите членове на 

Науюното жури да изберат Румяна Атанасова Бакалова–Желева за професор по биофизика. 

 

 

23.08.2011 

гр. София     Рецензент: 

        (Доц. д-р Г. Златева) 


