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        С Т А Н О В И Щ Е  

         

        от проф. д-р Енчо Запрянов Савов дмн 

 

 

       С протокол №1 от 17.09.2014г на Научното жури, в изпълнение на заповед № 

422/ 11.07.2014г на Директора на НЦЗПБ - София съм определен да предоставя 

становище относно: обявен конкурс за АД „ професор" в област на висше 

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 ДВ бр. 45/30.05.2014г с единствен 

кандидат доц. д-р Павел Богданов Теохаров дмн, Зав. Отдел Вирусология при 

НЦЗПБ 

 

1. Основни направления в работата на доц. Теохаров 

        1.1.0ценка на научно-изследователската дейност 

        Кандидатът в конкурса за "професор" по вирусология доц. д-р Павел 

Богданов Теохаров дмн се представя с 140 научни труда, от които 68 са журнални 

статии, 70 са изнесени на конгреси, конференции и симпозиуми у нас и в чужбина 

и два автореферата на дисертациони трудове. В български списания са отпечатани 

54 статии, а в международни - 14 статии. Статиите с импакт фактор / ИФ / са 11, 

като общият ИФ е 21.146. Направените цитирания са 293, от които 188 от чужди 

автори и 105 - от български автори. След придобиване на АД „ Доцент” през 1999r, 

д-р Теохаров е автор или съавтор на 35 научни труда. Доц. Теохаров е участвувал в 

разработването на две рационализации и 8 внедрителски задачи. Автор е на една 

монография и на глава от медицинска  книга. Ръководител е бил на 1 докторант и 

двама дипломанти. Участвува в разработването на 6 научни проекта, като 5 от тях 

са с международно участие и са финансирани от EU. Бил е член на три научни 

журита. 

 

           

1.1.1. Проучвания, свързани с диагностиката, епидемиологията и 

молекулярно-генетичната характеристика на хепатитния А вирус / 

HAV/, хепатитния вирус В /HVB/, хепатитния вирус С / HVC/ и 

хепатитния вирус Е /HVE/ 

Основната научно-изследователска дейност на кандидата е фиксирана върху 

проуването на хепатитните вируси, тяхното разпространение в България с 

оценка на рисковите групи, разработването на съвременни техники за 

диагностика  /серологични и молекулярно-генетични методи /, както и 

проучването на имунния статус по отношение на ваксино-предотвратими 

хепатотропни вируси. По конкретно, представени са данни за 

разпространението на HAV в България с тенденция за увеличаване на броя 

на серопозитивните лица с увеличаване на възрастта. Разработен е 

имуноензимен тест за откриване на HAAag, който е признат за 

рационализация през 1988г. Въз основа на направените молекулярно-

генетични изследвания доц. Теохаров приема, че в България през последните 

години циркулират два субтипа 1А и IB на HAV. При подобно изследване за 

генотипното разпространение на HVB кандидатът установява 

циркулирането на два генотипа - D при около 93% от изследваните пациенти 

и A - в 5%. В тази връзка е твърде важно направеното проучване за 
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установяване степента на еволюция на HBsAg при генотипове D1 и А2 чрез 

метода на молекулярния часовник, оценяващ степента на еволюцията в 

построени филогенетични дървета. Под негово ръководство е направено 

първото в България изследване за установяване продължителността на 

имунитета след въвеждането на универсалната имунизация на новородени 

деца, започната през 1992г. Твърде важно проучване за наличие на 

протективни антитела - анти-Hbs след имунизация срещу HVB e проведено и 

при лица с рискови фактори за субоптимален имунен отговор - пациенти на 

хемодиализа и при хора с професионална експозиция на пестициди и 

фунгициди. Установено е преобладаването ща генотип 16 при пациенти с 

хепатит С вирусна инфекция, a също при лица с хемофилия, кръвни донори 

и пациенти на хемодиализа. За пръв път в страната е проведено мащабно 

проучване за разпространението на хепатитния С вирус, което показва 

наличие на анти-HCV антитела в 1.28% от всички изследвани лица. 

Освен направените изследвания върху 5-те хепатотропни вируса, доц. 

Теохаров като Национален консултант по вирусология представя сериозни 

изследвания, свързани с разпространението на Епщайн-Бар вирус, 

Цитомегаловирус и Херпес симплекс вирус сред населението на България. 

       1.2.Оценка на учебно-преподавателската дейност 

       Като Главен консултант по вирусология доц. д-р П. Теохаров организира и 

участвува активно в учебно-преподавателската дейност на отдел „ Вирусология" 

при НЦЗПБ, включващо ръководство на дипломанти, специализанти и 

докторанти по вирусология, курсове за следдипломно и индивидуално обучение, 

съгласно програмата на СДО на Центъра с лекции, упражнения и семинари. От 

направената справка на НЦЗПБ за периода 2009 - 2013г става ясно, че д-р Павел 

Теохаров има 262,4 часа средна учебна натовареност. Бил е ръководител на 5 

специализанти, двама дипломанти и един докторант. 

      1.3.Оценка на диагностично-лечебната дейност 

      Доц. П. Теохаров е Завеждащ Националната референтна лаборатория  

„Хепатитни вируси" от 1991г, а от 2010г е Завеждащ Отдел Вирусология към 

НЦЗПБ- София. За един дългогодишен период като началник, доц. Теохаров 

реализира вижданията си за развитието на една съвременна диагностична работа в 

НРЛ с прилагането на нови серологични и молекулярно-генетични методи за 

откриване на маркери на хепатотропните вируси и определяне на имунния статус 

по отношение на изследваните HAV и HBV. 
 

Доц. П. Теохаров е член на Научно-медицинското дружество по Микробиология 

при СУБ и на Европейското Дружество по Клинична микробиология  и 

Инфекциозни болести / ESMID/. 

       

        Заключение: 

        Като имам предвид цялостната дейност на доц. д-р Павел Богданов Теохаров 

дмн, приемам, че тя отговаря на всички изисквания за получаване на научното 

звание „ професор" по вирусология. Регистрирани са значителни приноси в 

областта на клиничната вирусология в проучването на хепатотропните вируси с 

нови съвременни методи на изследване. Постигнатите резултати са отпечатани в 

наши и чужди научни списания и са представени на научни форуми у нас и в 

чужбина. Впечатляващ е броя на направените от чужди автори цитирания, което 

говори за значимостта на направените от доц. П. Теохаров, научни разработки.    

Обемът на педагогическата и преподавателката  дейност е достатъчен за 
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университетски преподавател в тази област. Съгласен съм със 

                  
 

 

 


