
СТАНОВИЩЕ 

От доц. д-р Евелина Евлогиева Шикова-Лекова, ръководител на лаборатория „Херпесни и 

онкогенни вируси“ към Национален център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ), 

член на Научно жури, съгласно заповед № 423 от 11.09.2014 г. на Директора на НЦЗПБ по 

конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност 

„Вирусология“ за нуждите на отдел „Вирусология“ на НЦЗПБ, обявен в ДВ 

бр.53/27.06.2014 г. 

 

Конкурсът е обявен за отдел „Вирусология“ към Националния център по заразни и 

паразитни болести (НЦЗПБ). В него участва единствен кандидат, главен асистент Ивайло 

Алексиев Иванов. Представените от него документи са съобразени със ЗРАСРБ и 

Правилника за развитието на академичния състав в НЦЗПБ. 

Ивайло Иванов е завършил Биологическия факултет на СУ „Климент Охридски“, 

специалност Клетъчна биология и биология на развитието. През 2011г. е защитил 

успешно дисертационен труд за получаване на научната и образователна степен „Доктор“ 

на тема „Молекулярно-вирусологично характеризиране на епидемията от НІV-1 в 

България, чрез секвениране и филогенетичен анализ” в НЦЗПБ, където е бил докторант на 

самостоятелна подготовка. Има призната специалност „Вирусология” от 2008 г. 

Осъществил е 5 краткосрочни специализации в чужбина (Холандия, САЩ, Египет) като е 

придобил нови знания и умения в областта на секвенирането и филогенетичния анализ на 

HIV, лечението на инфектирани с HIV пациенти и др.   

От 2003 г. Ивайло Иванов работи в Национална референтна лаборатория по НІV към 

НЦЗПБ, където понастоящем той е главен асистент. Преди това, за периодите 1995–2001г. 

и 2001–2003 г.е бил на длъжност биолог, съответно в УМБАЛ „Св. Анна“ и МБАЛСМ „Н. 

Пирогов”, където задълженията му са включвали диагностика на кръвно преносими 

инфекции и имунохематологични изследвания (УМБАЛ „Св. Анна“) и HLA типизиране 

(МБАЛСМ „Н. Пирогов”). 

Научната дейност на Ивайло Иванов е отразена в 15 публикации в специализирани научни 

списания, 47 публикувани резюмета от участия в научни форуми в България и други 

страни, както и от  публикувани в GenBank  211 секвенции на фрагменти на pol гена на  

НІV-1, изолирани от пациенти с HIV/СПИН в България. Пет от всички публикации в 

специализирани научни списания са в международни списания с импакт фактор, като в 1 

от тях кандидатът е първи автор.  В 6 от десетте публикациите в български издания 

кандидатът е първи или последен автор.  Осем от публикациите в специализирани научни 

списания (2 публикации в издания с ИФ и 6 публикации в български издания) са 

включени в дисертационния труд за придобиване на научната и образователна степен 



„Доктор“. Общият ИФ съгласно представения от кандидата списък с публикации е 13.465, 

а след придобиване на ОНС „Доктор“ е 9.417 . Според справката за цитиранията 4 от 

статиите, в които кандидатът е съавтор, са цитирани 32 пъти предимно в международни 

списания с ИФ.  

Научно-изследователските интереси на гл.асистент Ивайло Иванов са насочени главно 

към изучаване на HIV-1 инфекцията (Направления 1-5, 9). Участвал е и в разработки в 

други направления (Направления 6-8): Проучване разпространението на HTLV тип 1 и 2 в 

България;  Генотипиране на изолирани в България Streptococcus pyogenes и  

Staphylococcus aureus; Имунохематологични изследвания. Справката за научните приноси 

отразява коректно постиженията в публикуваните научни трудове на кандидата. 

Приносите от изследователската работа на гл.ас. Ивайло Иванов са добре формулирани. 

Според мен, Направление 9 (Публикуване на HIV-1 секвеции в GenBank), съответно 

Принос 9.1(Публикуваните секвеции в GenBank са достъпни за автори от цял свят), могат 

да се разглеждат като елемент от Направление 1.1(Проучване на разпространението на 

различни субтипове на HIV -1 в България ) и съответно като принос по Направление 1. 

Преобладаваща част от заявените приноси (общо 18) са оригинални разработки и 

представляват интерес както във фундаментален, така и в приложен аспект. Високо 

оценявам приносите на кандидата, свързани с молекулярно-генетичната характеристика 

на циркулиращи в България HIV-1 щамове, молекулярно-епидемиологичните изследвания 

на HIV-1 инфекцията в страната в т.ч. и сред уязвими групи от населението. С особена 

практическа стойност за клиничната практика в страната, и по-конкретно за определяне на 

ефективна терапия при пациенти с HIV-1 са  приносите на кандидата, свързани с 

проучвания на лекарствената антивирусна резистентност при тези пациенти, в т.ч. и на 

трансмисионната антивирусна резистентност. 

Кандидатът има опит в изпълнението на научни проекти. Бил е ръководител на 1 проект за 

млади учени,  финансиран от МОН  за обучение във високотехнологични научни 

комплекси. Понастоящем е ръководител на проект, финансиран от CDC, Атланта, САЩ. 

Участник е в 4 проекта, финансирани от МОН, ЕК и др.   

Ивайло Иванов участва активно в учебно-преподавателската дейност на отдел 

Вирусология в курсовете за следдипломно обучение, консултантска, методична и 

експериментално-организационна дейност на зачислени специализанти, дипломанти и 

докторанти с лекции, упражнения и семинари, съобразно програмата на НЦЗПБ. Средната 

годишна учебна натовареност на Ивайло Иванов за периода 2010-2014 г. е 132 часа. 

Понастоящем е ръководител на 1 дипломант. 

Познавам лично гл. асистент Ивайло Иванов и считам, че той е компетентен и 

перспективен учен. 

 



Заключение: Въз основа на представените материали по конкурса, посочените приноси и 

личните ми впечатления от гл.ас. Ивайло Иванов считам, че той отговаря на изискванията 

за заемане на академичната длъжност „Доцент" на Закона за развитието на академичния 

състав в РБ, Правилника за прилагане на ЗРАС и на Правилника за развитието на 

академичния състав на НЦЗПБ. Това ми дава основание да препоръчам на Научното жури 

да присъди на кандидата академичното звание „Доцент" по вирусология. 

 

 

 

 

10.10.2014 г.                              Доц. д-р Евелина Шикова-Лекова 

София 

                                                      

                                                                                                    

 


