
СТАНОВИЩЕ
по конкурса за заемане на академична длъжност “Професор”

по специалност съгласно обява в ДВ № 72/16.09.2011 г.
с кандидат Любомир Манолов Стоилов, доцент в ИФРГ при БАН

От Геновева Атанасова Начева, доцент в ИМБ при БАН

Единствен кандидат в конкурса за “Професор” по „Генетика” за нуждите на Секция

„Молекулярна генетика” е доц., д-р Любомир Манолов Стоилов. Представените документи са в

съгласие с изискванията на Закона за развитие на академичния състав в РБ, Правилника за

неговото приложение и вътрешните правилници на БАН и ИФРГ.

До момента доц. Стоилов има 52 научни труда, от които 33 в списания с импакт фактор и

19 в списания без импакт фактор. След хабилитирането си през 1996 година кандидатът е

публикувал 27 научни труда, всички по темата на конкурса. От тях 9 са отпечатани в български

рефериращи се списания, 13 са публикувани в международни списания с импакт фактор, а 4 са

доклади в пълен текст отпечатани в сборници от конгреси и симпозиуми. Общият импакт фактор

от всичките му трудове е 72.16 според ИФ за 2010 год. Справката за цитируемост показва, че

към момента на подаване на документите, трудовите на доц. Стоилов са цитирани 162 пъти в

рефериращи се списания и дисертации на чуждестранни учени.

Научната продукция на доц. Стоилов има еднопосочен характер и е насочена към

изучаването на структурата и функционирането на растителния геном, като индуцираният

мутагенез е използван за изучаване на геномната организация и геномната нестабилност на

изследваните биологични модели или като средство за създаване на нови мутантни форми. Освен

класическите химически и физически мутагенни фактори, Стоилов успешно използва като такива

и рестрикционните ендонуклеази. С тяхна помощ той показва наличието на горещи точки за

мутиране в генома на ечемика и доказва неговата висока стабилност.

Приносен характер в методичен аспект в работата на доц. Стоилов има адаптирането на

кометното есе върху растителни клетки. В комбинация с други съвременни молекулярни методи

той успешно изучава ефективността на репарацията и връзката й с генната активност. На базата

на изследванията върху рибозомните гени на ечемика той показва липса на корелация между

траскрипционната активност и ефективността на индукция на репарацията, както и наличие на

диференциална чувствителност на кодиращите и некодиращите участъци от генома към

повредите в ДНК.



Изучавайки факторите обуславящи геномната нестабилност при висшите растения доц.

Стоилов показва ролята на геномния интегритет за нормалното функциониране на матричните

процеси, наблюдава влиянието на метилирането и ацетилирането на хроматина върху

конформационните изменения в генома на ечемика и върху функционалния статус на

изследваните гени и установява наличието на клъстерни гени, като ядърцевия организатор, чиято

реорганизация силно зависи от метилирането на ДНК. Към изучаваните фактори могат да се

причислят и подвижните генетични елементи в ечемика и хибридни сортове тритикале. С

помощта на PCR доц. Стоилов клонира и секвенира фрагмент, който е хомоложен на царевичния

АС елемент и на подобни подвижни елементи от други житни растения. Изследвана е

локализацията на тези елементи, както и степента им на метилиране.

Връзката между висшите нива на организация на растителния геном (формиране на

суперспирални бримки) и транскрипционнта му активност е друг аспект в изследванията на доц.

Стоилов. Такава корелация е показана както в процеса на покълването на семената, така и при

рибозомната ДНК в генома на ечемика. Тук могат да бъдат причислени и изследванията върху

охарактеризирането на растителния ядрения матрик и идентифицирането на специфични за

растенията групи матриксни белтъци.

Доц. Стоилов има педагогически опит както в четенето на лекции и водене на

упражнение, така и в ръководството на дипломанти магистри (4 души) и докторанти (5 души).

Двама от неговите докторанти вече са защитили успешно.

Кандидатът е ръководител 3 научни проекта, от които 2 с чуждестранно финансиране. Бил

е участник в 6 други проекта, от които 2 международни. Доц. Стоилов има богат

административен опит като ръководител на секция в ИГ при БАН, както и като зам. директор на

същия институт. В момента е заместник директор на ИФРГ при БАН. Прегледът на

автобиографията му показва, че има добър опит и в научно-експертната дейност.

В заключение мога да кажа, че доц. Стоилов е утвърден учен с доказани приноси в

областта на молекулярната генетика и покрива всички критерии за академичната длъжност

„Професор”, поради което убедено препоръчвам на уважаемото Научно жури и на НС при ИФРГ

при БАН да му я присъдят.

6.01.2012 година доц. Геновева Начева:

член на научното жури
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