
                                       СТАНОВИЩЕ 
ОТ ПРОФ. Д-Р ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ,Д.М.Н., ЧЛЕН. НА НАУЧНО ЖУРИ 
СЪГЛАСНО 
ЗАПОВЕД No423 OT11.09.2014r. НА ДИРЕКТОРА НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ 
И  ПАРАЗИТНИ  БОЛЕСТИ 
ОТНОСНО КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА   АКАДЕМИЧНА   ДЛЪЖНОСТ   "ДОЦЕНТ" В   ОБЛАСТ   
НА ВИСШЕТО   ОБРАЗОВАНИЕ   4. "ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА  И ИНФОРМАТИКА" В 
ПРОФЕСИОНАЛНО   НАПРАВЛЕНИЕ 4.3 "БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ" ПО   НАУЧНАТА 
СПЕЦИАЛНОСТ 
"ВИРУСОЛОГИЯ" - 01.06.13 ЗА НУЖДИТЕ НАОТДЕЛ "ВИРУСОЛОГИЯ" НА НЦЗПБ 
ОТ ГЛАВЕН АСИСТЕНТ ИВАЙЛО АЛЕКСИЕВ ИВАНОВ, Д.М. 
               Гл. асистент Ивайло Алексиев Иванов, д.м. е единствен кандидат по конкурса обявен в 
"Държавен вестник" бр. 53 от 27.06.2014г. Роден е в гр. София през 1968г. През 2002г. 
завършва с отличие СУ "Св. Климент Охридски", биологически факултет, по специалността 
"Клетъчна биология и биология на развитието" и придобива образователно-квалификационна 
степен "Магистьр". От 1995г. до 2003г. работи като биолог в УМБАЛ "Св. Анна"-София и 
МБАЛСМ "Пирогов" с основни задължения и отговорности свързани с HLA типизиране и 
диагностика на кръвно преносими инфекции и имунохематологични изследвания. От 2003г. 
досега е главен асистент в Националната референтна лаборатория no HIV към отдела по 
Вирусология на НЦЗПБ с основни задължения и отговорности: диагностика и мониторинг 
на HIV инфекция. Има призната специалност по вирусология - 2008г. През 2011г. е защитил 
дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен "Доктор". Преминал е 
курсове за работа със специализирани софтуерни продукти. Специализирал е в престижни 
лаборатории и институти: Кайро-Египет, Утрехт-Хиоландия, Центъра за контрол на 
заболяванията /СДС/, Атланта-САЩ. Всичко това определя безспорна положителна оценка на 
професионализма и уменията на кандидата за  реализиране на ефективна научно-
изследователска, приложна и учебно-преподавателска работа. 
                Гл. асистент Ивайло Алексиев Иванов представя за участие в конкурса 5 броя 
публикациц в международни списания с общ импакт фактор 13,465 /AIDS research and Human 
retroviruses, AIDS review, Medical chemistry research/ и 10 в български издания без IF /Клинична 
и трансфузионна хемагология - 3 бр./ NoNo 1-3/, Problems of infectious and parasitic diseases -6 
6p. /NoNo 4,6,7,8,9,10/, Инфектология-1/No 5/. Открити ca 32 броя цитирания на научните 
публикации. При комплексната оценка на научната дейност на кандидата е необходимо да се 
вземат предвид изнесените доклади на международни и национални форуми - 21, направените 
постерни презентации - 27. Представен е списък на публикувани 211 HIV-1 секвенции /Coding 
DNA Sequence-CDS/ в GenBank, които ca достъпни в интернет. Научните и научно-приложни 
приноси са в съответствие с разработваните основни научни направления. Те биха могли да се 
групират в няколко основни раздела: I. Проучвания върху генетичното разнообразие, 
молекулярна епидемиология и еволюция на HIV-1 в България и други страни. Интерес 
представлява факта, че субтип В е най-разпостранения субтип на HIV-1 в България подобно на 
страните от западна Европа; с помощта на "Молекулярен часовник" и филогеографски анализ 
на HIV-1 в България е установена времевата рамка и произхода на HIV-1. Най-много HIV-1 
субтип В вирусни линии са били от западна Европа, докато вирусите от субтип А1 са въведени 
предимно от Източна Европа; епидемиологичните данни показват, че различните субтипове на 
HIV-1 не са разпространени равномерно сред различните уязвими групи от населението на 
страната. Установено е генетичното разнообразие на HIV-1 на Балканския полуостров. II. 
Проучвания върху лекарствената антиретровирусна резистентност и трансмисионната 
антивирусна резистентност при пациенти с HIV-1 в България: Установена е лекарствената 
антиретровирусна резистентност при пациенти на лечение; установена е трансмисионна 
антиретровирусна резистентност при нелекувани пациенти с HIV-1 в България. Това са факти с 
изключтелно важно зачение особено за практиката. III. Относно проучванията върху 
разпостранението на HIV/СПИН сред уязвими групи от населението в България и други страни. 
Проучени са: продължителността на времето, което минава от инфектирането - до 
диагностицирането на HIV-1 инфекцията при различни групи пациенти в Европа; прогресията 
на HIV инфекцията при мигранти към датата на диагностициране на HIV- инфекцията; проучено 
е разпостранението на HIV-1 субтиповете и хепатитните ко-инфекции при венозни наркомани в 
страната. IV. Перспективни са проучванията на цитотоксичността и анти HIV-1 активност на 
синтезирани естери на Abacavir /ABC/ c оглед подбор на подходящ препарат и др. По същество 
всички разгледани разнообразни, комплексни проучвания и получените резултати се отличават 
с оригиналност, разкриват нови, неизвестни факти и са изключително ценни и полезни за 



теорията и практиката не само в национален но и в международен аспект. 
           Гл.асистент Ивайло Алексиев Иванов участва в разработването на шест научно- 
изследователски проекта с международно и национално финансиране. Ръководител е на два 
от тях. Участва активно в учебно-преподавателската дейност на отдел Вирусология в курсове 
за следдипломно обучение, консултантска, методична и експериментално-организационна 
дейност на специализанти, докторанти, дипломанти с лекции, упражнения и семинари 
съобразно програмата  на Националния център по заразни и паразитни болести. Член е на 
съвета и представител на България в Европейската асоциация за антивирусни изследвания, 
Българската асоциация на микробиолозите и Съюза на учените в България. Отличаван е с 
научни награди и стипендии.                     
           Ивайло Алейсиев Иванов, д.м., главен асистент в отдел Вирусология на Националния 
център по заразни и паразитни болести е високоерудиран и отлично подготвен специалист. С 
цялостната си научно-изеледователска и научно-приложна работа, получените резултати и 
тясната връзка с потребностите и изискванията на практиката, учебно-преподавателската и 
организационна дейност напълно отговаря на изискванията за заемане на академичната 
длъжност "Доцент". С убеденост препоръчвам на членовете на научното жури да присъдят на 
гл.асистент Ивайло Алексиев Иванов академичната длъжност "Доцент" към отдел Вирусология 
на Националния център по заразни и паразитни болести. 

 
 


