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СТАНОВИЩЕ
по конкурс за заемане на академична длъжност „професор” по научна специалност 

„Паразитология и хелминтология” за нуждите на отдел „Паразитология и тропическа 
медицина” на НЦЗПБ, обявен в ДВ, бр. 24/17.03.2020 г.

Рецензент: Проф. дн Стефан Въчев Панайотов 
Научна специалност: Микробиология 
Институция: НЦЗПБ

В конкурса за академична длъжност „професор” в област на висшето 
образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.1. 
„Медицина”, научна специалност „Паразитология и хелминтология” обявен в ДВ, бр. 
24/17.03.2020 г. документи е представил един кандидат - Доц. дн Искра Георгиева 
Райнова от Национален център по заразни и паразитни болести.

Декларирам, че нямам конфликт на интереси по смисъла на чл. 4, ал. 5 от 
ЗРАСРБ. Нямам общи публикации с доц. дн Искра Райнова.

Становището е изготвено в съответствие с изискванията на ЗРАСРБ и Глава III, 
Раздел V „Условия и ред за заемане на академична длъжност „професор” на Правилник 
за прилагане на ЗРАСРБ на НЦЗПБ.

Представените документи са в съответствие с указанията публикувани в 
Правилника за прилагане на ЗРАСРБ.

I. Анализ на кариерния профил на кандидата.

Доц. дн Искра Райнова завършва медицина в Медицински университет -  София. 
През 1982-1985 г. работи като участъков педиатър в Районна болница гр. Дупница. От 
1985-1987 г. е ординатор във BO, IV градска болница София. През 1987 г. постъпва на 
работа в НЦЗПБ в отдел „Паразитология и тропическа медицина”. От 1991 до 1994 
последователно заема длъжности н.с. III-I степен. До 2011 г. е завеждащ лаборатория 
„Експериментална и приложна паразитология”, а между 2011-2016 г. е зав. отдел 
„Паразитология и тропическа медицина. От 2016 г. изпълнява длъжността Зам. 
директор на НЦЗПБ. Понастоящем тя е и Главен координатор на експертния съвет по 
медицинска паразитология към M3. През 2006 г. защитава докторска степен, а през



2020 г. придобива научна степен „доктор на науките”. От 2010 г. заема длъжността 
„доцент”.

II. Общо описание на представените материали по конкурса.

В конкурса доц. Райнова участва с две монографии и ръководства, статии в 
научни издания общо 56 бр. с общ импакт фактор 22,685 и с 119 доклади и постери от 
участия в научни форуми.

Представя:

- Автореферат на дисертационен труд за ОНС „Доктор“,
- Автореферат на дисертационен труд за НС „Доктор на науките“,
- Две монографии издадени през 2012 г. и 2016 г.
- От 56 представени публикации, 23 са реферирани и индексирани в SCOPUS

публикации, като 13 от тях са с общ ИФ 22,685.
- Справка за цитиранията след придобиване на научната степен „доктор на 

науките“ и заемане на академичната длъжност „доцент“ -  48 бр.
Справка за участия в конгреси и други научни форуми след заемане на 
академична длъжност „доцент” -  119 бр.

- Справка за учебна натовареност 2015-2019 г. -  850 часа
- Справка за ръководство на докторанти -  5 души и дипломанти -  3 души.

Справка за ръководство и участие в научно-изследователски проекти и програми 
-  11 броя, от които два международни.

- Обща сравка за цялостното академично размитие на кандидата.

III. Оценка на научните трудове на кандидата за цялостното академично 
развитие.

Общата научна продукция на доц. Райнова включва 99 публикации и 155 
участия с доклади и постери на научни форуми. Индексът и на Хирш е 5. През 
годините е имала ритмична и прогресивно нарастваща публикационна активност.

Участието и в 11 национални и международни проекти е показател, който 
надхвърля минимално необходимите за конкурса.

Научно-творческият авторитет и постижения на кандидата се допълват с участие 
в две значими монографии за българската паразитология.

Цялостното академично развитие на кандидата се съпътства от обучението и 
подготовката на петима докторанта и трима дипломанта.

IV. Оценка на монографичните трудове и публикации, представени за участие в 
конкурса за „професор”.

Значимите научни приноси на доц. Райнова са свързани с диагностиката на 
паразитните болести от изолирането и характеризирането на различни видове антигени
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до включването им в аглутинационни, ELISA и Western blot тест-набори за доказване 
на специфични антитела.

V. Отражение (цитиране) на публикациите на кандидата в националната и 
чуждестранна литература (публикационен имидж).

Всички представени публикации, монографии, цитирания и участия в научни 
проекти отразяват активното участие и значим принос за развитието на 
паразитологията в България през последните 20 години.

VI. Комплексна, качествена оценка на учебно-методическата и преподавателската 
дейност, вкл. научно ръководство на студенти, докторанти, специализанти.

През годините доц. Райнова дава пример за активно участие в подготовката и 
обучението на докторанти, специализанти и дипломанти. Учебната и натовареност от 
850 часа за последните 5 години значително надхвърля необходимият минимум 
преподавателска работа. Към настоящият момент тя е зам. директор на НЦЗПБ и 
отговаря за учебната част в института.
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VII. Критични бележки и препоръки.

Нямам забележки и препоръки към кандидата. Всички документи са изготвени 
според изискванията.

VIII. Обща оценка за съответствието на кандидата спрямо задължителните 
условия и задължителните количествени критерии и наукометрични показатели 
съгласно ЗРАСРБ.

Представените документи от кандидата покриват всички наукометрични 
критерии според ЗРАСРБ за заемане на академична длъжност „професор”

Заключение: — Кандидатът доц. дн Искра Райнова отговаря на задължителните и 
специфични условия и наукометрични критерии за академичната длъжност „професор” 
по изискванията на ЗРАСРБ и правилника за на неговото приложение на НЦЗПБ.

Убедено давам своята положителна оценка за придобиването на академична 
длъжност „професор” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, 
професионално направление 7.1. „Медицина”, научна специалност „Паразитология и 
хелминтология”.

Изготвил становището:
Проф. дн Стефан Панайотов


