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                                                     Становище 

                                                              От  

доц. д-р Божин Димитров Камаринчев, д.м.н., ВМА, член на научно жури, определено 

със заповед № 422 / 09.09.2014 г. на Директора на НЦЗПБ 

по конкурс за заемане на академична длъжност ПРОФЕСОР в областта на висшето 

образование :"7.„Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „ 

Медицина” и научна специалност” Вирусология” за нуждите  на Отдел вирусология към 

НЦЗПБ,София, обявен в „ Държавен вестник” бр.45/30.05.2014г., с единствен кандидат 

Доц. д-р Павел Богданов  Теохаров, дмн, Зав. Отел Вирусолотия, НЦЗПБ 

 

Описание на представените документи и материали по конкурса: 

     Доц. д-р Теохаров е единствен участник в конкурса. За участието си в него той е 

представила следните материали: молба, автобиография, копия от дипломи за 

образователната и научна степен „доктор”, за научната степен „доктор на науките” и за 

академичната длъжност „доцент”, копия от дипломи за висше образование и за призната 

специалност „вирусология”, медицинско свидетелство, свидетелство за съдимост, 

удостоверение за трудов стаж, списъци на публикациите и на участията в научни 

форуми, резюме на основните направления в научните трудове, авторска справка за 

научните приноси на трудовете, резюмета на отделните научни трудове, справка за 

цитиранията на научните трудове, копия от статиите, в които са цитиранията, справка за 

импакт фактора на публикациите, справка за учебна натовареност, списък на докторанти 

и специализанти под научното ръководство на кандидатката, справки за участия в 

научни проекти и внедрявания, копие от обявата за конкурса в Държавен вестник, 

ксероксни копия на публикациите и докладите.  

     Представените документи и материали по конкурса отговарят на изискванията на 

Правилника за прилагане на Закона за развитие на академичния състав в РБ (ЗРАСРБ) в 

НЦЗПБ, София и са подредени много прецизно.  

 

Професионално и академично развитие  

     Доц. д-р Теохаров е роден на 1954г. След завършване на медицинското си образование 

в Медицинска академия – София през 1979 год, доц. Павел Теохаров започва работа в 

ХЕИ Плевен във вирусологична лаборатория. Постъпва в НЦЗПБ, Отдел Вирусология, 

Лаборатория „ Хепатитни вируси” като научен сътрудник през 1983 г. През 1991 г. става 

завеждащ на същата лаборатория. През 1984 г. придобива специалност по вирусология. 

През 1999г. е избран и придобива научното звание ст.н.с. ІІ ст.  

Основени направления в  научната и научно-рактическата  му деейност  са 

следните:  

 Проучване  на хепатитния А вирус  и разработка на тестове за неговата 

диагностика. Молекулярна и  генотипна характеристика на основните 

хепатотропните вируси: HAV, HBV, HCV, HEV.  

 Проучване на разпространението на хепатотропните вируси в България – рискови 

групи, обща популация.  

 Проучване  имунен статус по отношение на ваксино-предотвратими хепатотропни 

вируси и оценка на  специфичната профилактика на HBV при деца. 

 В конкурса доц. Теохаров представя следните публикации и участия в научни 

форуми, които приемам за рецензиране както следва:  
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 Автореферат на дисертационен труд  за придобиване  на образователна и научна 

степен „ доктор”-1989 г.  

 Автореферат на дисертационен труд  за придобиване  на образователна и научна 

степен „ доктор на науките”-2013 г.   

 Общ брой публикации и участия в научни форуми - 139 

 Публикации в чуждестранни издания, 14 от които с импакт фактор (IF) 

 Общ импакт фактор на публикациите - 21.146 

 Публикации в български научни издания – 54 

 Монографии и раздели – 2 

 Цитирания общо за периода: 

общо 293 броя цитирания, от тях в български  научни  списания и дисертационни 

трудове – 105, а в чуждестранни научни  списания и др. публикации на латиница – 

188. 

 

Общият брой участия в конгреси и конференции след придобиване на академична 

длъжност „ доцент”- на доц. Теохаров е 70, от тях в чужбина - 22,  в страната – 48. 

При преглед на трудовете според участието на автора се представя, че доц. Теохаров е 

първи или последен  автор в 34,а 35 публикации,са отпечатани след придобиване през 

2006 г. на академичната длъжност “Доцент”. 

Основните научни и научно-приложни направления са:   

Изследвания свързани с хепатитния А вирус (HAV) 

 Култивиране на хепатитния А вирус в клетъчни култури  и разработване на тестове 

за откриване на маркери  за неговата индентификация. 

 Проучвания свързани с особенности  при  диагностиката на хепатитният А вирус 

(HАV). 

 Молекулярно-генетична характеристика на HАV при болни с хепатит А вирусна 

инфекция. 

 Проучване на разпространението на хепатитният А вирус (HАV) сред населението 

на България. Проучвания свързани с профилактиката на HAV инфекцията 

Изследвания свързани с хепатитния В вирус (HВV) 

 Молекулярно-генетична характеристика на HBV при болни с хепатит  В вирусна 

инфекция 

 Проучване на разпространението на хепатиния В вирус (HBV) в България. 

 Наличие на повърхностният антиген на хепатитния В Вирус (HBsAg) и HBV DNA 

сред населението на Пловдивска област- проучване през 2010 -2011год 

 Проучвания свързани с особености при диагностиката на хепатитния В вирус. 

 Проучвания, свързани със съответствието на нивата на HBsAg с количеството на 

HBV DNA при пациенти с HBV моно-инфекция и HBV-HIV коинфекция и 

спонтанното елиминиране на HBV. 

 Проучвания свързани с профилактиката на HBV инфекцията. Проучване на  

имунен  отговор при деца, ваксинирани с рекомбинантни ваксини срещу HBV. 

 Проучвания за наличие на протективни антитела (анти-HBs) след имунизация 

срещу HBV, при лица с рискови фактори за субоптимален имунен отговор. 
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Изследвания свързани с хепатитния С вирус (HСV). 

 Молекулярно – генетични проучвания на HCV. Генотипно разпределение на HСV 

при пациенти с хепатит С вирусна инфекция  и лица употребяващи интравенозно 

наркотични вещества. 

 Молекулярни  изследвания за репликация на HCV при HIV/HCV коинфектирани 

пациенти. 

 Проучване  на  разпространението  на  хепатиния С вирус (HСV) в България. 

 Проучвания върху особеностите в диагностиката и клиничното протичане на остра 

HCV инфекция. 

 Проучване ролята на HCV за развитие на porphyria cutannea tarda (PCT) при 

български пациенти. 

 - Проучвания на значението на хепатотропните вируси HAV, HBV,HDV и HСV при 

пациенти с вирусни хепатити, рискови групи и  здравни работници. 

Изследвания свързани с хепатитния Е вирус (HЕV). 

 Проучване делът на хепатит Е вирусната инфекция сред пациентите с остри не-А, 

не-С (NANC) вирусни хепатити.Молекулярно-генетична характеристика на HEV. 

 Проучване на разпространението на хепатитният Е вирус (HЕV) сред населението 

на България. 

Разпространение на потенциално хепатотропни вируси: Епщайн-Бар вирус (EBV),  

Цитомегаловирус (CMV), (публ.№41)  и Херпес симплекс (HSV) сред населението на 

България. 

Основните приноси след приодбиване  на акад. длъжност „доцент” са:  

Проучено е  разпространението на хепатитният А вирус (HАV) сред населението на 

България.  България в последните години са циркулирали два субтипа (1А и 1В) на HAV, в 

два съседни региона (Западна и Централна България).  

Определено е генотипно разпределение на HBV при пациенти с хепатит В вирусна 

инфекция пациенти с остра и хронична хепатит В вирусна инфекция положителни за HBV 

DNA и за HBsAg. Установена е степента на еволюция на HBsAg/ Reverse Transcriptase 

gene на HBV при генотипове/субгенотиповете D1 и А2.  

Проучено е  разпространението на хепатиния В вирус (HBV) в България при 

проведеното през 1999-2000г. голямо мултицентрово проучване по програма за 

трансгранично сътрудничество между България и Гърция. Проучено е наличието на 

повърхностният антиген на хепатитния В Вирус (HBsAg) и HBV DNA сред населението 

на Пловдивска област- проучване през 2010 -2011год. Получените данни показват, 13% от 

изследваните асимптоматични носители на HBV, са най-силно застрашени от 

неблагоприятно развитие на HBV инфекцията.  

Извършени са проучвания, свързани със съответствието на нивата на HBsAg с 

количеството на HBV DNA при пациенти с HBV моно-инфекция и HBV-HIV коинфекция 

и спонтанното елиминиране на HBV. 

 За първи път в страната, е извършено проучване на първичния имунен отговор при 

деца, ваксинирани с рекомбинантна ваксина срещу HBV. За да се проучи 

продължителността на хуморалният имунитет при деца, ваксинирани при раждане с 

рекомбинантни ваксини срещу HBV, са изследвани за наличие на протективни anti-HBs 

антитела,както и деца,  5-15 години след завършване на пълен имунизационен курс. 

Получените с резултати показват наличието на имунна памет при всички проучени деца 

получили бустерна доза ваксина, 5 - 15 години след първоначалния курс на имунизация с 
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рекомбинантна ваксина срещу хепатит тип В, като в следствие на това липсват данни за 

необходимост от бустерна доза ваксина срещу HBV на този етап, при провеждането на 

имунизация според. 

Проучено е генотипното разпределение на HСV при пациенти и лица с хепатит С 

вирусна инфекция. Определен е генотипа на HCV при четири групи пациенти с вирусен 

хепатит тип С, както и при лица с хемофилия и кръвни донори. За първи път в България, е 

проучено генотипното разпределение на HCV, сред най-засегнатата група лица, 

употребяващите интравенозно наркотични вещества. Установено е, че генотип 1b в 

преобладава,  но при значително разпространение на генотип 3a. 

Проучване  е  разпространението  на  хепатиния С вирус (HСV) в България, като през 

1999-2000 г бе проведено голямо мултицентрово проучване обхващo 10780 лица от 

населението на пет  области. През 2010 -2011 година са изследваните  лица от Пловдивска 

област в широк възрастов диапазон . Наличие на anti-HCV се доказа в 0,7% от тестираните 

лица. Наличие на HCV-RNA се доказа в 50% лица от позитивните за anti-HCV. 

С оглед проучването на HEV инфекция в България е извършеноо проучване за 

определяне на делът на хепатит Е вирусната инфекция сред пациентите с остри не-А, не-С 

(NANC) вирусни хепатити за периода 2010-2012 година. 

Извършено е първото в странта проучване на разпространението на хепатитният Е 

вирус (HЕV) сред населението на България.Тестирани  са 741 серумни проби от 

населението на Пловдивска област, като при 67 лица - 9.04% се доказа  самостоятелно 

наличие на anti-HЕV-IgG, като маркер,  отразяващ инфекция в миналото. Извършено е 

първото в страната проучване за разпространението на потенциално хепатотропният вирус 

Херпес симплекс (HSV) сред населението на България в рамките на Европейски проект с 

участието на още 7 страни от континента и Англия и Уелс. 

Учебно-преподавателска дейност 

     Доц. д-р Теохаров има многогодишен опит като преподавател по линия на СДО, 

ползващ се с висок авторитет сред специализантите. Учебната му натовареност през 

периода 2009-2013 г. е средно 262 учебни часа/годишно. Той изнася лекции по 

вирусология на студенти от Медицинския и Биологическия факултет на СУ „Св. Кл. 

Охридски”  и на лекари, преминаващи следдипломно обучение по вирусология и други 

сродни медицински специалности; провежда практически упражнения, семинари и 

индивидуално обучение. Ръководител е на курсове от СДО, участва в изпитни комисии 

за колоквиуми и в държавни изпитни комисии. Ръководител е на  един докторант и 4 

специализанти по вирусология и двама дипломанти от Билогоческиа факултет на СУ 

„Св. Кл. Охридски”  . 

 

Диагностична и методическа дейност 

     Доц. д-р Теохаров  провежда лабораторна диагностика на  целият комплекс от 

хепатитни вирусни инфекции. Той владее и изпълнява практически съвременните 

вирусологични, серологични и молекулярно-биологични техники в това направление. 

Анализира и интерпретира резултатите от изследванията, осъществява постоянен 

контакт с клиницисти и епидемиолози при решаване на трудни клинични случаи. 

Оказва методическа помощ на лекари от лечебните заведения и РЗИ. 
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