
СТАНОВИЩЕ 
по конкурс за присъждане академичната длъжност „ДОЦЕНТ” в област на висше 
образование 4. “Природни науки, математика и информатика”, професионално 

направление 4.3. ”Биологически науки”, по научната специалност „Микробиология” за 
нуждите на Отдел „Микробиология” към НЦЗПБ,  

 
Рецензент: проф. д-р Иван Гергов Митов, дм, дмн., Ръководител на Катедрата по 

медицинска микробиология при Медицински университет – София 
 

В обявения в ДВ бр. 97/08.11.2013 за доцент по микробиология за нуждите на Отдела 

по микробиология към НЦЗПБ се е явил един кандидат  - гл. ас. Иван Николаев Иванов, дб.    

Иван Иванов е роден през 1978 г. Средното си образование завършва през 1997 г. 

През 1997 – 2002 следва в Биологическия факултет на СУ „Кл. Охридски”, специалност 

„Молекулярна биология” и придобива  образователно-квалификационна степен  „Магистър” 

по молекулярна биология със специализация по генетика. От 2003 г. работи в Националния 

център по заразни и паразитни болести. Започва като редовен докторант и през 2006 

защитава дисертационен труд на тема “Молекулярни методи за откриване, идентификация и 

типизиране на особено опасни бактериални патогени”. През 2008 г. придобива специалност 

"Микробиология”. Владее писмено и говоримо английски език. Членува в БАМ, СУБ и 

ЕSCMID. Изследователската и публикационна дейност на Иван Иванов е оценена високо с 

редица награди и стипендии, сред които „Награда за постижения в областта на 

микробиологията за млад микробиолог” на БАМ, „Награда за постижения в областта на 

клиничната микробиология за Централна и Източна Европа” на ЕSCMID и BioMerieux“, 

Награда за най-добра научна работа на млад български микробиолог на Фондация „Акад. 

Стефан Ангелов“ и Индивидуален гранд на Световна федерация на учените за изследвания 

върху антракса.  

В относително кратък период гл.ас. Иванов проявява значителна активност в научно-

изследователската дейност и натрупва значителен опит в областта на молекулярно-

биологичните проучвания на антибиотичната резистентност и  методите за молекулярна 

диагностика, идентификация и типизиране на значими инфекциозни причинители. За това 

спомагат и специализациите му през 2008-2012 г. в престижни научни институти: Институт 

по имунология, Люксембург; Институт  Робърт Кох, Германия; и Националния здравен 

институт, Португалия. Бил е ръководител на 1 научен проект към МОН и е участвал в 8 

проекта, 6  от които международни.  

 

В конкурса Иван Иванов участва с 41 научни труда  както следва:  
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- Автореферат от дисертационен труд за научната и образователна степен “Доктор по 

биология”  

- Статии в научната периодика – 38, от които: . 

- Статии в международни списания с импакт фактор – 12 

- Статии в българско списание с импакт фактор – 2  

- Статии в международни списания без импакт фактор - 2 

- Статии в български списания - 23 

- Глави от монографии на английски - 2  

- Участие в национални и международни научни прояви – 36 

 

Трябва да се отбележи, че резултатите от изследванията на Иван Иванов са 

публикувани в престижни списания с висок ИФ: Emerg. Inf. Dis., Microbial Drug Resistance, J. 

Clin. Microbiol., Epidemiology and Infection, Infection. Постигнат е значително висок ИФ от 

публикациите – 30,391. Трудовете са привлекли голямо внимание от научната общност. 

Цитирани са общо 141 пъти в чуждестранната научна периодика. Като цяло 

наукометричните показатели надхвърлят значително изискванията за хабилитация в областта 

на биологичните и медикобиологичните науки. представят кандидата като изграден и 

уважаван учен със съществен принос за развитието на медицинската микробиология в 

страната.  

Анализът на трудовете според участието на автора показва, че Иван Иванов е първи в 

4 и втори - в 8 статии. Убеден съм, че хабилитацията ще активира публикационната му 

активност като водещ автор.   

 

Научноизследователската дейност на Иван Иванов е насочена към важна област в 

съвременната медицинска микробиология – използването на молекулярно-биологичните 

методи в диагностиката, приложението им за изучаване механизмите на антибиотична 

резистентност и за епидемиологично типиране на причинители на вътреболнични инфекции 

в следните основни научни и научно-приложни направления:  

- Разработване и използване на молекулярно-генетични методи за доказване 

механизми на антимикробна резистентност, фактори на вирулентност и епидемиологично 

типиране и разпространение на водещи причинители на ВБИ.   

- Разработване и прилагане на молекулярно-генетични методи за проучване 

новопоявяващи  в страната опасни за човека зоонози с епидемичен потенциал.  
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В работата  по посочените научни направления гл. ас. Иван Иванов е постигнал 

значителни оригинални и потвърдителни научно-теоретични и практически приноси, по 

важните от които могат да се представят в следния обобщен вид: 

 Разработени са методи за доказване механизми на антимикробна резистентност и 

генотипизиране, подходящи за проучване на нозокомиални взривове. Чрез тях са 

охарактеризирани три взрива на ВБИ, причинени от S. marcescens, P. aeruginosa и 

A. baumannii. 

 За пръв път в България е доказано разпространението на щамове Acinetobacter. 

baumannii, продуциращи карабапенемаза от тип OXA-24  

 Изяснени са механизмите на резистентност към карбапенеми при представителни 

за страната мултирезистентни болнични щамове P. aeruginosa. Щамовете 

продуцират редица β-лактамази, включително ESBL. Чрез мултилокусно 

секвениране (MLST) е установено,  че VEB-1 продуциращите щамове, изолирани в 

четири болници, принадлежат към високо рисковите международни клонове 

ST111 и ST244.  

 За първи път е разработен и апробиран, EvaGreen Real-time PCR метод за 

едновременна идентификация на C.difficile и доказване на важния негов фактор на 

вирулентност цитотоксин В. Щамовете са охарактеризирани и чрез Real-time PCR 

и конвенционални PCR методи за наличие на гените tcdA, tcdB и cdtAB, кодиращи 

цитотоксините А, В и бинарния токсин.  

 Установена е генотипната структура на клинично значими щамове C. difficile в 

България. Определени са доминиращите риботипове 017 и 014/020 и са открити 

нови, неописвани до сега в страната.   

 За първи път чрез мултилокусен анализ се генотипизирани значителен брой 

човешки изолати Brucella spp. oт Турция, събрани за период от 8 години. 

Установено е че турските щамове са свързани с бруцелите от Източното-

Средиземноморската група.  

 Разработен е оригинален PCR метод за доказване ДНК на бруцели в изследвания 

серум. Чрез него се избягва стъпката на пречистване на ДНК. Серумната проба се 

олъчва с микровълни и се използва директно в амплификационния тест, без да е 

необходима предварителна изолация на ДНК. С разработения метод са изследвани 

63 животновъди, работили в Гърция и Кипър, в 21 от които е доказана бруцелозна 

ДНК.  
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 За първи път при изследване на некроскопски материали с 6 месечна давност, с 

PCR e доказана постмортем бруцелоза.  

 Принос с фундаментален характер е откриването на два нови  Francisella-like 

ендосимбионти в кърлежи от България.  

 За първи път се доказва възможната роля на птиците като преносители на 

Francisella tularensis. Доказан е случай на заразяване на ловец след одраскване от 

мишелов – изолиран е причинителят и след молекулярно типизиране е установено, 

че е идентичен на един от генотиповете на протичаща в страната епидемия от 

туларемия.  

 За първи път е диагностицирана очно-жлезна форма на туларемия чрез изследване 

с PCR на материал, взет с тампон. 

 

Наред с активната диагностична и изследователска дейност, гл. ас. Иванов участва 

активно в курсовете за следдипломно обучение. В периода 2009 – 2013 г. провежда лекции,   

практически занятия, консултации и методична помощ в порядъка на 18 до 92 ч. със средна 

натовареност 52 ч.    

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Познавам гл. ас. Иван Иванов като изявен изследовател в областта на молекулярно-

биологичните методи и приложението им в медицинската микробиология. Уважава и търсен 

е за споделяне на опит от научната колегия в страната. За кратко време след постъпването му 

в НЦЗПБ се утвърди като висококвалифициран специалист в изследванията на механизми на 

антибиотична резистентност и епидемиологично типиране на изолати от ВБИ и проучване на 

особено опасни инфекциозни причинители. В диагностичната и научна практика използва 

широк набор класически и най-съвременни микробиологични и генетични методи. 

Значението на постигнатите приноси личи от публикациите в престижни международни 

списания с висок импакт фактор (общ ИФ-30,391) и още повече от значителния брой 

цитирания от български и предимно чужди изследователи (141). Всичко това ми дава 

основание убедено да подкрепя присъждането на академичната длъжност „Доцент” на  гл. ас. 

Иван Николаев Иванов.  

             
                                              РЕЦЕНЗЕНТ: 

   
                                                               (Проф. д-р И. Митов, дм, дмн) 
София, 25.04.2014 г. 

 4


