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До Председателя на Научното жури 
по обявения конкурс за „Професор”  

по научна специалност 01.06.12  „Микробиология”  
за нуждите на Отдел по микробиология, НЦЗПБ  

(ДВ бр.49/29.06.2012 г.) 
 

Становище 
От проф. Д-р Людмила Боянова Георгиева, дм, дмн 
Професор в Катедра медицинска микробиология  

на Медицински университет-София 
Тел. 08877 39 086; e-mail l.boyanova@hotmail.com 

Научна специалност – микробиология 
Член на научното жури 

 

Относно 

Конкурс за професор по научна специалност 01.06.12  „Микробиология” за 
нуждите на Отдел по микробиология, НЦЗПБ (ДВ бр.49/29.06.2012 г.) с 

единствен кандидат  

Доц. д-р Ива Стефанова Христова, дмн 

 

Декларирам, че нямам конфликт на интереси от научно и друго естество с Доц. 
д-р Ива Стефанова Христова, дмн. 

  

Кариерно развитие 

В периода от 1995 до 2007 г. Доц. Христова е завеждащ на Националната 
референтна лаборатория по борелии, лептоспири и листерии към НЦЗПБ, а от 
2007 г. е ръководител на обединената Националната Референтна Лаборатория 
по Предавани с кърлежи инфекции, лептоспири и листерии в Отдел 
Микробиология на НЦЗПБ.  

 От научен сътрудник ІІІ степен в НЦЗПБ през 1990-1994 г., тя заема 
последователно длъжностите н.с.II ст., н.с.І степен и старши н.с. ІІ степен, а от 
2010 г. е Доцент в Отдел Микробиология, НЦЗПБ. Има специалност 
Микробиология от 1994 г. и специалност „Вирусология  от 2008 г. Доц. 
Христова е Доктор по медицина от 1998 г. и Доктор на медицинските науки от 
2012 г. след успешна защита на дисертацията си „Проучвания върху 
етиологичната диагностика и разпространението на предаваните с кърлежи и 
сродни инфекции в България” 

 

Научноизследователската дейност 
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Доц. Христова участва в конкурса с голям брой (128) публикации, от 
които 38 след дисертациите и доцентурата.   

След дисертациите и доцентурата са 37.5% (12) от общо 32 публикациите 
в чуждестранни списания с импакт фактор и 27.1% (26) от 96 публикациите 
в наши списания. В допълнение, доц. Христова има и участия в 2 (от тях 1 след 
дисертациите и доцентурата) монографии/глави от монографии в чужбина и 
6 (от тях 4 след дисертациите и доцентурата) у нас. Това показва активните 
изследователски дейности на кандидата както преди, така и след 
придобиването от нея на последните научни степени и звания. 

От всички 32 пубикации в списания с импакт фактор, в  почти 
половината (46.9%, или 15 публикации) кандидатът е водещ автор. Впечатлена 
съм, че тя има публикации в голям брой уважавани и известни международни 
списания като Journal of Clinical Microbiology,  Eurosurveillance, Journal of 
Infectious Diseases, European Journal of Inflammation, European Journal of Clinical 
Microbiology & Infectious Diseases, Journal of Inflammation, Emerging Infectious 
Diseases, Clinical Microbiology and Infection, Vaccine и др. 

Като отражение на оценката на публикациите в международната 
общност, кандидатът има висок (над 65) импакт фактор. 

Доц. Христова участва и в много голям брой (126) конгреси, около 
половината от тях (62) международни. Тя ръководи, или участва и в 11 научно-
изследователски проекти. Рецензент е на 11 ръкописа за международни 
списания. 

Кандидатът има общо седем специализации в престижни международни 
центрове по проучваните въпроси, повечето от които в САЩ. За своите 
активности доц. Христова получава 5 награди, от които 2 чуждестранни. 

Нейните основни научни интереси обхващат проучвания на 
предаваните с кърлежи бактерии и вируси с фенотипни и молекулярни методи, 
тяхното типиране и епидемиологична характеристика, както и разработване на 
диагностични методи, вкл. молекулярни и серологични, въвеждане на 
генетични методи за диагностика на кърлежово-преносимите инфекции у 
човека като причинителите на Лаймската болест (Borrelia burgdorferi sensu 
lato), на човешката гранулоцитна анаплазмоза (Anaplasma phagocytophilum), на 
туларемията (Francisella tularensis), рикетсиите от групата на петнистите 
трески, както и на вирусите на Кримската Конго хеморагична треска (ККХТ), 
хантавирусите и причинителите на кърлежовия енцефалит. 

Съществени научно-теоретични приноси с оригинален характер на 
кандидата, които ми направиха най-силно впечатление, са:  

1. Проучването на антигените и на хуморалния имунитет според фазите на  
Лаймската борелиоза и при сравнение на B. burgdorferi sensu stricto и B. 
garinii, като за последния е установена по-силна вирулентност.   

2. Диагностичните проучвания на антигените (с PCR) и серологичните 
техники за доказване на B. burgdorferi и определяне на  двойните и 
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тройните комбинации от антигени за оптимална диагностика на 
Лаймската борелиоза според фазата на инфекцията, и на комбинациите от 
OspC генотипове за диагностични цели. 

3. Доказването на различия в реактивността към С6 пептидите от B. garinii и 
B. afzelii в сравнение на българскии американски болни и свързаното 
различно превалиране на видовете борелии в географски мащаб. 

4. При изследванията на A. phagocytophilum, от значение са предимствата на 
ankA PCR спрямо други PCR техники, доказването на трансовариален 
механизъм на инфекцията, намирането на чести коинфекции с A.  
phagocytophilum и B. burgdorferi и не на последно място – комбинацията 
на PCR и серологични техники за подобрена диагностика на 
анаплазмозата.  

5. Проучванията на инфекциите и коинфекциите на кърлежите с рикетсии, 
B. burgdorferi, A. phagocytophilum и F. tularenisis.  

6. Филогенетичните изследвания на ККХТ вируси и ролята на Real time RT-
PCR с TaqMan сонди за откриване на хантавируси в гризачите.  

7. Широките изследванията на над 500 пациенти с неясен фебрилен синдром 
и тяхната връзка с хантавируси, ККХТ и вируса на кърлежовия 
енцефалит.  

Доц. Христова има множество приноси, оригинални за нашата страна, 
както и приноси с научно-практическо значение, между които: 
разработване на серологични и PCR техники за откриване на B. burgdorferi, 
PCR тестове за откриване на A. phagocytophilum, RT-PCR системи за 
откриване на вируса на ККХТ, ELISA тестове за инфекциите от хантавируси 
и Real time RT-PCR система за откриване на вируса на кърлежовия 
енцефалит. 

Във връзка с проучванията си, кандидатът има две рационализации и 
множество внедрявания. 

 

Цитирания на трудовете на кандидата 

Положителната международна оценка на работата на Доц. Христова се 
отразява от големия брой цитирания на нейните трудове – 66 в наши списания 
и, което е показателно- 307 в чуждестранни списания. Този брой цитирания 
показва високото качество на научните трудове и ползата от тях.  

  

Учебно-преподавателска дейност 

Доц. Христова е ръководила  един дипломант и трима докторанти в 
периода 2001-2011 г. Тя участва активно в курсовете за следдипломно 
обучение по програмата на НЦЗПБ като има 289 часа през 2010 г. и 250 часа 
през 2011 г. 

 



)1;HarHOCTIPIHO-JIe'-le6Ha AeHHOCT 

,nOU. XpHCTOBa P'bKOBO,n:H ' HaUHOHarIHaTa PecpepeHTHa JIa60paTOpH5I no 

ITpe,n:aBaHH C K'bpJIe)lCH HHcpeKUHH, JIenTOCnHpH H JIHCTepHH B OT,n:eJI 

MHKp06HOJIOrH5I Ha HIJ:3I1I> OT 2007 r. P'bKOBo,n:eHaTa OT He5I JIa60paTOpH5I 

113B'bpWBa TeKYlUa ,n:HarHOCTHKa Ha npe,n:aBaHl1Te C K'bpJIe)lCH HHcpeKUHl1 - KpHMcKa

KOHro xeMoparwIHa TpecKa, K'bpJIe)KOB eHuecpaJIHT H JIaHMcKa 60JIeCT H 

cepOJIOrWIHa ,n:HrHOCTl1Ka Ha JIenTOCnHp03H H JIHCTepH03a. 

3AKJIIOlJEHHE 

,nOU. ,n:-p MBa CTecpaHOBa XpHcTOBa, ,n:MH HMa WHPOK 06xBaT Ha Hayt.IHo

H3CJIe,n:oBaTeJICKa ,n:eHHOCT B 06JIaCTH OTHOCHTeJIHO cJIa60 npoy4BaHH y Hac. 

HeHHaTa KOMnJIeKCHa xapaKTepl1CTl1Ka e Ha cepH03eH 113CJIe,n:OBaTeJI Ha C'bBpeMeHHO 

HHBO, ,n:06'bp ,n:l1arHOCTW!eH cneUl1aJIl1CT 11 npeno,n:aBaTeJI, KoeTO cno,n:eJI5IM C MOHTe 

JIH4HH Bne4aTJIeHl15I. 

Y6eAeHa CbM, '-Ie )1;ou. XpHCTOBa OTrOBapSl H3USlJIO Ha H3HCKBaHHSlTa Ha 

3PACPE H npaBHJIHHKa Ha HerOBOTO npHJIaraHe H 3aCJIy~aBa Aa H: 6bAe 

npHCbAeHa aKaAeMH'-IHaTa AJIb~HOCT IIPO<DECOP 3a Hy~HTe Ha OTAeJI no 

MHKp06HOJIOrHSI, Hl(3IIJ>. 

t~~\-y<J) 

ITpocp. ,n:-p JIlO,n:Ml'IJIa E05IHOBa feopn1eBa, ,n:.M.H. 

COCPl15I, l.10. 2012 r. 
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