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 Р Е Ц Е Н З И Я  
по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в 
МУ – Варна, Фармацевтичен факултет, обявен в ДВ бр. 6 от 22.01.2013 г. 
за нуждите на катедра Фармацевтични науки към факултет „Фармация” при 
Медицински Университет – Варна. 

 
по област на висшето образование: 7. Здравеопазване и спорт 
професионално направление: 7.3. Фармация 
научна специалност: Фармацевтична химия 

 

 

с кандидат: ас. д-р. Светлана Фоткова Георгиева, асистент в катедра Фармацевтични 
науки към факултет „Фармация” при Медицински Университет – Варна 

от проф. д-р. Александър Борисов Златков,  
член на научното жури, определено със заповед № Р – 109 – 115 /05.04.2013 г.  
на Ректора на Медицински Университет – Варна 

 

За участие в обявеният конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” по 
научна специалност Фармацевтична химия в катедрата по Фармацевтични науки към 
Фармацевтичен факултет при Медицински Университет – Варна документи е подал 
единствен кандидат ас. д-р. Светлана Фоткова Георгиева, асистент в същата катедра. 

Ас. д-р. Светлана Фоткова завършва специалност Биотехнология в Университет 
„Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас през 2003 г. и придобива ОКС бакалавър. През 
2006 г. придобива ОКС магистър по същата специалност. През периода 2007 – 2011 г. е 
последователно редовен и задочен докторант. През 2011 г. защитава дисертация на 
тема “Биотрансформация на съединения с естрогенна активност с помощта на 
имобилизирана върху полимерна мембрана лакказа в неизотермален биореактор” и 
придобива ОНС доктор по научната специалност „Фармацевтична химия”. През 2008 г. 
Светлана Фоткова е избрана за асистент по Фармацевтична химия в катедра Фармация 
на Медицински колеж към Университет „проф. д-р Асен Златаров” – Бургас. През 2012 
г. е избрана за асистент в катедрата по Фармацевтични науки на факултет „Фармация” 
в МУ – Варна. 

Ас. д-р. Светлана Фоткова е ангажирана със значителна по обем учебно-
преподавателска дейност. От 2008 г. до настоящия момент тя провежда практически и 
семинарни занятия със студенти от специалността помощник-фармацевт на 
Медицински колеж към Университет „проф. д-р Асен Златаров” – Бургас по 
специалностите Неорганична химия и Органична химия в І курс, Броматология във ІІ 

Учебно-преподавателска дейност 
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курс и Фармацевтична химия във ІІ и ІІІ курс. След придобиване на ОНС „доктор” ас. 
Фоткова води и лекциите по задължителната дисциплина Фармацевтична химия на 
студенти от специалността помощник-фармацевт. Също така ас. Фоткова е отговорник 
по провеждането на Учебната практика в рамките на обучението по специалността 
помощник-фармацевт. Учебната натовареност на ас. д-р Фоткова в Медицински колеж 
към Университет „проф. д-р Асен Златаров” – Бургас за последните три акадамични 
години е 1575 учебни часа. В качеството си на преподавател ас. д-р Фоткова е 
участвала като съавтор в изготвянето на програмата по Фармацевтична химия за 
помощник-фармацевти с ОКС „професионален бакалавър” в Медицински колеж – 
Бургас. От 2012 г. д-р Фоткова е избрана за асистент в катедра Фармацевтични науки 
към факултет „Фармация” при Медицински Университет – Варна, където веднага е 
включена в учебния процес – практически и семинарни занятия по дисциплината 
Фармацевтична химия. С решение на Факултетния съвет на факултет „Фармация” и е 
възложено четенето на лекции по дисциплината Фармацевтичен анализ. От избирането 
и за асистент в МУ-Варна до настоящия момент ас. д-р Фоткова има учебна 
натонареност 331 ч при годишен норматив от 360 ч. Общата учебна натовареност на ас. 
д-р Фоткова към настоящия момент е 1906 ч, което е един впечатляващ резултат за 
относително краткото време през което тя се занимава с преподавателска дейност. 

Ас. д-р. Светлана Фоткова е била научен ръководител на 9 кръжочници, които са 
представили своите разработки успешно на съответните научни сесии. Под нейно 
ръководство успешно са защитени и 2 дипломни работи в специалностите 
биотехнологии и индустриални биотехнологии в Университет „проф. д-р Асен 
Златаров” – Бургас. 

Ас. д-р. Светлана Фоткова е калифициран млад преподавател, постоянно развиващ 
се и отворен към новите тенденции в преподаването. 

 

По отношение на научно-изследователката си работа ас. д-р. Светлана Фоткова 
покрива напълно наукометричните критерии, утвърдени в Правилника за условията и 
реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в 
Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна. Автор и съавтор е в 
25 научни публикации, които не повтарят представените за придобиване на 
образователната и научна степен „доктор”, от които 13 броя в български и 12 броя в 
международни специализирани научни издания. Отделно д-р Фоткова е представила 
списък с 4 публикации, включени в нейния дисертационен труд, от които ясно може да 
се види последователността в развитието и като млад и перспективен учен. Общо 4 
броя от представените публикации са в списания с IF. Общият IF на кандидатката е 
6.868.  

Научно-изследователска дейност 

 Представените научни трудове са по темата на конкурса. Преобладаващата част 
от трудовете след придобиване на ОНС „доктор” са в областта на новоутвърдената 
област математична токсикология, представляваща атрактивен инструмент, който дава 
възможност да се извърши бърза и точна оценка на екотоксикологичния риск за 
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различни химически вещества в процеса на създаване на нови лекарства, както и 
оценка на въздействието им върху околната среда и на проучване на последиците върху 
човешкото здраве. В този контекст, се налага извода, че новите фармацевтични 
продукти трябва да бъдат задължително оценени в този аспект преди да бъдат пуснати 
в аптечната мрежа. Целта на математичната токсикология е да се подпомогне тяхното 
оценяване чрез in silico модели. Последните са добра алтернатива на стандартните in 
vivo и in vitro експерименти за оценка на лекарствено-индуцираната токсичност, като 
съкращават значително времето за създаване на нови лекарства и не на последно място 
пестят средства. Кандидатката проявява траен научен интерес към изучаване на 
токсичността на органичните съединения, чрез моделиране на реакционната 
способност като база за моделиране на различни токсични ефекти и връзката между 
реакционна способност и токсични ефекти, сравнително изучаване на механистични 
категории между различни токсични ефекти. 
 В редица свои изследвания д-р Фоткова работи върху проблематика свързана с 
определянето на здравословният риск от действието на фенолни производни с 
естрогенна активност. Тя изследва връзката между тяхната биологична активност, 
степента на експозиция, и механизмите им на действие, чрез пътища, включени в 
хормонното действие и хомеостазата, включително и биологичната активност на 
възможните метаболити. Направена е рискова оценка и на метаболитите, като 
резултатите показват, че майчините структури и техните метаболити са силно 
устойчиви в околната среда, но те не са биоакумулативни. Бисфенол А и неговите 
метаболити предизвикват хронична токсичност (Статии 11.4, 11.16, 11.17, 11.20, 11.21, 
Проект № НИХ-221/2010, Проект № НИХ-257/2012).  
 Тези изследвания са доразвити в трудове свързани с разработване на методи за 
пречистване на производствени отпадни води. Допълнени са и са изведени 
математични параметри доказващи ефективността на термодиализните процеси и 
техния потенциал при пречистването на отпадни води от фармацевтични и химични 
производства замърсени с вещества с естрогенна активност посредством 
имобилизираната система – лакказа и тирозиназа. Получените резултати показват, че: 
(1) е възможно да се пречистват водни разтвори, които са замърсени с вещества с 
естрогенна активност (2) степента на биоремедиация нараства, когато ензимната 
реакция се извършва при неизотермални условия; (3) При тези условия лакказата е по-
ефективна, отколкото тирозиназата при биотрансформацията на вещества с естрогенна 
активност (Статии 11.1, 11.2, 11.15, 11.19, Проект № ОУ-НИ-01/2006). 
 Като поднаправление в научните търсения на ас. д-р Фоткова са изследванията 
свързани с разработване на модели за предсказване на хепатотоксичност на 
ксенобиотици у бозайници. Направен е анализ на данните в научната литература за 
специфични молекулни структури и биоактивационни метаболитни реакции, водещи до 
хепатотоксични ефекти при различни групи и класове органични съединения с 
разнообразно приложение. На основата на направения анализ са идентифицирани и 
обобщени над 100 характерни молекулни структури на изходните вещества. 
Получената информация може да послужи за предсказване на евентуални 
хепатотоксични ефекти на нови съединения, които съдържат подобни структурни 
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фрагменти в молекулите си и претърпяват сходни биоактивационни метаболитни 
реакции в черния дроб на бозайници. (Статии 11.12, 11.23, 11.24, Проект № НИХ-
221/2010) 
 Създаването на in silico методи за предсказване на токсичността се основава на 
връзката между химичната структура, реакционната способност и токсичните ефекти, 
които лекарствените средства могат да предизвикат в живите организми. На базата на 
тези методи са определени метаболитите за различни класове лекарства – 
тетрациклини, бета-лактамни антибиотици, аналгетици, нестероидни 
противовъзпалителни лекарствени средства, анестетици и др. Проследено е 
хепатотоксичното действие на метаболитите на някои тетрациклини и бета-лактамни 
антибиотици (Статии 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.13, 11.22, 11.25, 11.26, Проект № НИХ-
257/2012). 

 Поредством уеб базирани инструменти (PBT Profiler Tool) е направена рискова 
оценка на новосинтезирани амидни производни на кофеин-8-тиогликоловата киселина. 
Получените резултати показват, че те са устойчиви, не биоакумулират в хранителната 
верига и са с умерена до ниска токсичност (Статия 11.18). 
 Като втори аспект в работата на кандидатката е създаването на методи за 
добиване на белтък от неконвенционални източници Перспективно направление за това 
е микробиологичното му получаване. Микроортанизмите са уникален, бърз и 
ефективен производител на микробна биомаса, използвана като хранителна добавка – т. 
нар. едноклетъчен протеин. Микробният белтъчен продукт е концентрат от незаменими 
аминокиселини, витамини и микроелементи. В свои разработки д-р Фоткова изследва 
растежа на три вида дрожди Saccharomyces cerevisiae, Trichosporon cutaneum, Candida 
lypolytica на хидролизирани пшеничени и овесени трици, оризови люспи и млечна 
суроватка. Най-голямо количество белтък и общо съдържание на есенциалните 
аминокиселини в суха биомаса (установено чрез HPLC) е получено от Candida 
lypolytica на хидролизирани овесени и пшеничени трици (Статия 11.3, Проект № 
НИХ-157/2008). 
 Бидейки преподавател и отговорник за учебните практики в Медицински колеж 
– Бургас е логично да се предположи, че част от работата на ас. д-р Фоткова ще има 
медико-социална насоченост. Тя е свързана с провеждането на проучване на 
прилаганата лекарствена терапия и установяване на специфичните нужди при лечение 
на заболявания от аутистичния спектър. Установено е, че конкретно лечение на аутизма 
не съществува. Чрез анкетно проучване е определено мнението на медицинските 
специалисти и близките на деца с аутистични разтройства относно планирането на 
обучението, интервенцията и терапията. Резултатите показват също, че подходът, както 
при диагнозата, така и при лечението, трябва да бъде комплексен и 
интердисциплинарен, да се осъществява както у дома и в училището, така и в 
специализирани институции и детски центрове (Статии 11.5, 11.10, 11.11, 11.14, 
Проект № НИХ-243/2011). 

От представените материали по конкурса се вижда, че е налице една значителна 
научна и научно-приложна дейност на ас. д-р. Светлана Фоткова. Тя е била член на 
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изследователските колективи на 8 научно-изследователски договора от които 2 са 
финансирани от ФНИ на МОМН. 

Приносите от изследванията на ас. д-р. Светлана Фоткова са теоретични, научно-
приложни и приложни, като трите групи са равномерно застъпени.  

Участието на ас. д-р. Светлана Фоткова при получаването на резултатите е 
съществено. Очевидно качеството на научните разработки с участието на кандидатката 
е на много високо ниво, както и умението и за работа в екип.  

Представените факти определят ас. д-р. Светлана Фоткова Георгиева като високо 
квалифициран учен. Тези качества на кандидатката са оценени и от медународната 
научна общност и в подкрепа на това е обстоятелството, че нейни научни трудове са 
цитирани 25 пъти, главно в списания с висок импакт фактор – общия импакт фактор на 
цитиранията е 82.813. 

 

На базата на казаното в рецензията ми за активите в учебно-преподавателската и 
научно-изследователската работа на кандидатката в конкурса за заемане на 
академичната длъжност „доцент” по научната специалност Фармацевтична химия 
считам, че ас. д-р. Светлана Фоткова Георгиева е изграден преподавател и учен, 
притежаващ необходимите качества за заемане на тази академична длъжност. Нейната 
квалификация, преподавателски опит и постигнатите научни резултати ми позволяват 
да дам положителна оценка и убедено да препоръчам на уважаемото Научно жури да 
гласува предложение до Факултетният съвет на Факултет Фармация при Медицински 
Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна, ас. д-р. Светлана Фоткова 
Георгиева да бъде избрана на академичната длъжност „доцент”.  

Заключение 

 

 

 

София          

20.04.2013 г.        проф. д-р Ал. Златков 

 


