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Уважаеми членове на научното жури, 

 

В обявения от Ръководството на НЦЗПБ конкурс участва само един 

кандидат – Ивайло Алексиев Иванов, дб, от Националната Потвърдителна 

Лаборатория по HIV, НЦЗПБ. Обстоятелствата в предидущите години се 

сложиха така, че бях рецензент на дисертационния труд на Ивайло 

Алексиев за придобиване  на научната и образователна степен „доктор”. 

  

В обявения конкурс Ивайло Алексиев участва с 15 научни статии, 5 от 

които в много сериозни чуждестранни научни журнали с общ импакт 

фактор 13,465, както и с 47 научни прояви (постери, доклади) на 

специализирани събития у нас и в чужбина. Неговата научна дейност е 

свързана изключително с потвърдителната диагностика на HIV-

инфекцията, характеризиране на «българските» HIV изолати по субтипове, 

сравняване на българските изолати с тези от съседните балкански страни, 

изясняване времето на внасяне на вируса у нас, проследяване на 

възникването на резистентност в резултат на прилаганото лечение, 

специализирано изследване сред високорискови и уязвими групи от 

населението, публикуване на нови 211 секвенции на pol гена, определени 

от български носители на вируса  и др.  

 

Напълно одобрявам представената от Ивайло Алексиев спрака за 

приносите. Направените от него изследвания са пионерски не само за 

България и Балканите  (важен кръстопът от векове), но са и съществен 

принос за биохимичната характеристика на «българските» изолати, а оттам 

– и за характеристиката на HIV епидемията в Европа и света. При това в 

изследванията си Ивайло Алексиев е ползвал най-съвременни методи  на 

биоинформатиката, което прави получените резултати надеждни и разбира 

се, много цитирани – 32 цитирания са открити към края на м.юли само на 4 



от 5-те статии с ИФ. Доказателство за важността на получените  резултати 

е и научната награда, връчена му на 12-та международна среща по HIV  и 

Hepatitis в Барцелона за 2014 г. за разпространението на определени 

субтипове на HIV сред интравенозните наркомани.  

 

Трудовете на Ивайло Алексиев са образец на новаторство, активно 

творческо търсене чрез най-модерни методи, активно международно 

сътрудничество, непрекъснато актуализиране на знанията си и 

възможностите си за интерпретация на получените резултати;  тези 

трудове са истинска гордост за българската наука, а авторът им  заема 

достойно място сред широкия колектив на най-модерните изследователи 

на  HIV. 

 

Ивайло Алексиев е активен участник в национални и международни 

научни проекти – нещо повече, на 2 от тях той е и ръководител – 1 

български и 1 – международен. Представя се и с активна преподавателска 

дейност (средна годишна учебна натовареност – 132 ч.), както и с 

ръководство на магистри по вирусология в изработване на дипломните им 

работи. 

 

Познавам лично работата на Ивайло Алексиев покрай запознаването си с 

докторската му дисертация – изключително подреден, прецизен, не 

пропускащ никаква забележка, колегиален, услужлив, постоянен в 

научното дирене, ползва се с уважение у нас и в международните научни 

кръгове. 

 

Препоръчвам на Ивайло Алексиев да продължи със същия ентусиазъм 

работата си по характеризиране на българските  HIV  изолати, особено на 

рядко срещащите се, както и да публикува нови секвенции. 

 

Като оценявам комплексно научните публикации, цитирания,  

дисертационния труд на Ивайло Алексиев, както и участието му в 

образователния процес и научно-изследователски проекти, както и 

международното признание на постиженията  на  кандидата и личните му 

качества, убедено предлагам на членовете на уважаемото жури да  

присъдят на Ивайло Алексиев Иванов, дб, гл. ас. в Националната 

Потвърдителна Лаборатория по HIV, НЦЗПБ, научното академично звание 

«ДОЦЕНТ». Сигурна съм, че бъдещето ще потвърди правилността на моя 

и нашия избор. 

София, 03.10.2014 г.                                 АВТОР:  

                                                                     (Проф.дмн,Р.Аргирова)                                   


