СТАНОВИЩЕ

от доц. д-р Деница Янчева Панталеева - ИОХЦФ - БАН, член на научното жури
за конкурс за заемане на академичната длъжност "професор" по
професионално направление "Химически науки" - 4.2, научна специалност
„Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества“
за нуждите на лаборатория "Химия и биофизика на протеини и ензими" на
ИОХЦФ - БАН, обявен в ДВ, бр. 103/27.12.2016 г.

1. Общо представяне

За участие в обявения конкурс е подал документи единствен кандидат,
доц. дн Иванка Борисова Стойнева от лаборатория "Химия и биофизика на
протеини и ензими" на ИОХЦФ-БАН.
Доц. дн Иванка Стойнева е представила пълен комплект от документи в
съответствие с изискванията на Правилника за прилагане на Закона за
развитието на академичния състав в Република България. Материалите
представят добре систематизирана и изчерпателна информация.

2. Оценка на научноизследователската дейност на кандидата

Доц. дн Иванка Стойнева е придобила образователната и научна степен
„доктор” през 1988 г. (със 7 публикации по темата на дисертацията) и научната
степен „доктор на науките” през 2015 г. (с 31 публикации по темата на
дисертацията). Доц. дн Стойнева заема научната степен „доцент” в ИОХЦФ –
БАН от 1995 г. досега. Научните й трудове са общо 69 (с общ импакт фактор
83.19), от които 48 (с общ импакт фактор 48.60) са публикувани след
придобиване на длъжността „доцент”. 44 от тях са в списания с импакт фактор /
импакт ранк. Доц. дн Стойнева е съавтор на 1 глава в книга, 2 заявки за патенти
и 7 авторски свидетелства. Забелязани са 463 цитата на работите й от други
автори с Н-фактор -13. Представени са 18 публикации по темата на конкурса,
които не повтарят публикациите за придобиване на длъжността ”доцент” и
научните степени ”доктор” и ”доктор на науките”.
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В хода на научното си развитие доц. дн Стойнева е изградила ясно
очертана тематика на изследване в областта на химията и биофизиката на
протеини и ензими. Считам, че основните й научни приноси са свързани с
изследване на:
- S-P и S’-P’ специфичността в действието на протеинази, при което е
разработен е нов подход за изследване на протеазната P’ специфичност,
отразяващ връзката между структурата на нуклеофила и стойността на
аминолизно-хидролизното отношение;
- гликопротеини и хидролиза на N-гликозидна връзка, дизайн и синтез на
нови

биоактивни

пептиди

и

биоконюгати

имащи

отношение

към

биотехнологията и опазване на човешкото здраве и околната среда;
- биоактивни пептиди/полипептиди (инсулин, природни и синтетични
пептиди с потенциални свойства за превенция и терапия при хипертония) с
приложение за социално значими заболявания;
- молекулен дизайн и синтез на биоконюгати (α-аминофосфонатни и
фталоцианинови

конюгати,

конюгати

с

3-бензотиазол-2-ил-2H-кумарин,

гликоконюгати- биосърфактанти) с потенциално приложение в биомедицината.

Установените

научни

направления

са

балансирано

отразени

в

публикационната дейност на доц. дн Стойнева. Активната й роля и водещ
принос може да се проследи и чрез ръководството и участието й в значителен
брой научноизследователски проекти (общо 21, от които 7 под нейно
ръководство).
Преподавателската дейност на доц. дн Стойнева включва както лекции и
упражнения

в

ХТМУ-София

и

ФХФ

на

СУ

("Компютърни

спектроскопията и хроматографията"), така и научно

методи

в

ръководство при

изработването на 10 магистърски дипломни работи и 4 дисертации за ОНС
:доктор” и консултиране при изработването на 7 магистърски дипломни работи
и 2 дисертации за ОНС „доктор”.
Доц. дн Стойнева е развила обширна експертна чрез участие в над 35
научни журита в конкурси за присъждане на ОНС „доктор”, академичните
длъжности „главен асистент”, „доцент” и „професор”, изпитни комисии на
докторантски изпити; изготвяне на рецензии на научни публикации и проекти.
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През последните 15 години е посветила и значителна част от времето си на
научно-организационна дейност като Председател на Общото събрание на
учените в ИОХЦФ-БАН, член на Научния съвет на ИОХЦФ-БАН и ръководител
на лаборатория „Химия и биофизика на протеини и ензими”.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Въз основа на направения преглед и анализ на научната продукция на
доц. дн Иванка Стойнева и имайки предвид личните й качества, подкрепям
кандидатурата на доц. дн Иванка Стойнева и препоръчвам на членовете на
уважаемото жури и членовете на уважаемия Научен съвет на ИОХЦФ да й
присъдят

академичната

длъжност

"професор"

по

професионалното

направление "Химически науки" – 4.2, научна специалност „Биоорганична
химия, химия на природните и физиологично активни вещества“.

София, 12.04. 2017 г.

доц. д-р Деница Я. Панталеева
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