
               

 

   C  T  A  H  О  В  И  Щ  Е 

 

 

от Проф. Д-р Т. Червенякова, дмн - специалист по инфекциозни болести 

                               (03.01.33 ) 

Адрес: град София 1660, бул. „Акад. Иван Гешов", № 17  

            СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров" НАД 

 

     Член на научно жури, определено със заповед № 422 / 09.09.2014 г. на 

Директора па НЦЗПКБ по конкурс за заемане иа академична длъжност 

ПРОФЕСОР в областта на висшето образование :"7.„Здравеопазване и спорт" 

по професионално направление 7.1. „ Медацина" и научна специалност" 

Вирусология" за нуждите на Отдел вирусология към НЦЗПБ,София, обявен в 

Дьржавен вестник, бр.45/30.05.2014г., с единствен кандидат Доц. д-р Павел 

Богданов Теохаров, дмн, Зав. Отдел Вирусология, НЦЗПБ 

 

      Представените ми за становище документи за участие в конкурс за 

заемане на Академичната длъжност „Професор" на Доц. Павел Богданов 

Теохаров, Завеждащ Отдел Вирусология към НЦЗПБ, София, отговарят на 

изискванията на чл, 4 и чл. 25 от Закона за развитие на Академичния състав в 

Република България. В обявения конкурс участва само един кандидат, 

      Професионалното развитие на Доц.Павел Теохаров започва през 1979., a 

през 1984 е вече с придобита специалност по Вирусология. Това са 30 годиии, 

през които работи по тази специалност и успява да направи сериозни научни 

публикации и активно да участва в учебно - преподавателската дейност на 

отдел"Вирусология" към НЦЗПБ. През годините слециализациите и 

дисертационните трудове подчертават иитереса към научни разработки. 

      Научната дейност на кандидата след придобиване на стенента „доктор на 

науките" през януари 2014 включва монография „Основни хепатотропни 

вируси в България - характеристика, диагностика, разпространение, 

специфична профилактика", която отразява дългогодишните научни 

разработки на автора, заедно с Л.Кеворкян. Същият колектив, по данни на 

автора има публикация, приета за печат в J.of Med.Vir. (c IF 2.37), отнасяща се 

до разпространението на HBV и HCV при амбулаторно проследени пациенти 

в Пловдивския регион. 

      Научните разработки и публикации на автора включват: 

      Автореферати на дисертационни трудове - 2 броя 

      Монографии - 2 броя 

      Публикации в международни научни издания 14, от тях с импакт      

      фактор 11 

      Публикации в български научни издания - 54 

      Общ импакт фактор на публикациите – 21 



 

 

      Към това трябва да добавиме и достатъчния брой публикации, в които Д-р 

Теохаров е първи автор, участията му в международни и национални 

конгреси и конференции, цитиранията в научни списания (повече от 60), 

рационализации и не на последно място учебната натовареност (средна за 

периода 2009-2013 262 часа) и работата му с докторанти и дипломанти. 

Участията в научните проекти са показател за екипността в разработки, 

отнасящи се до вирусните хепатити в епидемиологичен и вирусологичен 

аспект. 

      Основните направления в научните разработки на Доц. Тсохаров са в 

областта на вирусните хепатити. 

Изследванията, свързани с хепатитния А вирус са от значенне за нашата 

страна и независимо дали участието му е в колектив или като водещ първи 

автор показват интереса през годините. Култивирането на хепатитния А 

вирус, разработката на имуноензимен тест за откриване на HAAg, 

разработката на тест за откриване на тотални антитела срещу хепатитния А 

вирус и прилагането му при проучване имунния статус на населението в 

страната заемат важно място през 80-те години. Молекулярно-генетичната 

характеристика на HAV при болни с хепатит А вирусна инфекция на базата 

на 47 изолата показва субтиповете и процентното им съотношение в страната. 

      Определено е и генотипното съотношение на HBV при пациенти с хепатит 

В остра и хронична вирусна инфекция. В 93% се касае за генотип D за 

българската популация, което беше показано през 2008 година от 

Д.Страшимиров и кол. основно при остьр вирусен хепатит В. Moгa да отлича 

публикация 13 в J. of Med.Vir,2013 c IF 2,8 като един чудесен научен 

резултат. 

      Последователно в годините са публикации, отнасящи се до 

разпространението на HBV България; при положителни за HBsAg лица в 

Пловдивски регион е направено количествено определяне на HBV DNA,Т.Е.  

въвеждат се нови и актуални диагностични методи. Те обхващат не само 

пациенти с моноинфекция, а също и коинфекция HBV-HIV (59,60,139). 

Проучвания има по отношение на протективни антитела след имунизация за 

хепатит В при различни категории лица и пр. 

      По отношение на HCV особен интерес представляват молекулярно 

генетичните проучвания на HCV. Генотипно разпределение на HCV 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 

хепатитния С вирус (HCV) в България; проучвания върху особеностите в 

диагностиката и клиничното протичане на остра HCV инфекция; проучване 

ролята на HCV за развитие на porphyria cutannea tarda (РСТ) при български 

пациенти. 

През последните две години с особено значение са проучванията, свързани с 



HEV вируса: дял на хепатит Е вирусната инфекция сред пациентите с остри 

не-А, не-С (NANC) вирусни хепатити; молекулярно-генетична 

характеристика на HEV; разпространение на хепатитният Е вирус (HЕV) сред 

населението на България. 

       В публикация №41 е показано разпространението на потенциално 

хепатотропни вируси: Епщайн-Бар вирус (ЕBV), цитомегаловирус (CMV), и 

херпес симплекс (HSV) сред населението на България. 

      Основните приноси след придобиване на акад. длъжност „доцент" се 

отнасят до разпространението на хепатитният А вирус (НAV) сред 

населението на България с определени два субтипа (1А и 1В); генотипно 

разпределение на HBV при пациенти с ocтpa и хронична хепатит В вирусна 

инфекция; установена е степента на еволюция на HBsAg/ Reverse 

Transcriptase gene на HBV при гепотиповс/субгенотиповете D1 и А2; 

проучено е разпространението иа хепатитния В вирус (HBV) в Бьлгария при 

проведеното мултицентрово проучване пo програма за трансгранично 

сътрудиичество между България и Гърция; проучено е наличието на HBsAg и 

HBV DNA сред населението на Пловдивска област, показващо че 13% от 

изследваните асимптоматични носители на HBV са рискови по отношение на 

клиничното проучване на HBV инфекцията. За първи път в страната, е 

извършено проучване на първичния имунен отговор при деца, ваксинирани с 

рекомбинантна ваксина срещу HBV. 

     За първи пьт в България, е проучено генотипното разпределение на HCV 

сред най-засегнатата група лица, употребяващите интравенозно наркотични 

вещества. Установеин е, че генотип 1b преобладава, но при значително 

разпространение на генотип За. 

     Извършеио е първото в страната проучване на разпространението на 

хепатитният Е вирус (HЕV) сред населението на Бьлгария.Тестирани са 

серумни проби от населението на Пловдивска област като при 9% се доказа 

самостоятелно наличие на anti-HEV-IgG като маркер. Отразяващ  инфекция в 

миналото. Извършено е първото в страната проучване на разпространението 

на потенциално хепатотропния вирус херпес симплекс (HSV) сред 

населението на България в рамките на Европейски проект с участието на още 

7 страни от континента, Англия и Уелс. 

       

Доц. д-р Теохаров има опит като преподавател пo линия на СДО. Той 

изнася  лекции   по  вирусология   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 Биологическия 

факултет на СУ „Св. Kл. Охридски" . 

В заключение, смятам, че доц. Павел Теохаров отговаря на изискванията за 

заемане на академичната длъжност «Професор». 



 Убедено предлагам на Почитаемите членове на Научното жури да гласуват 

положително за присъждане на това звание. Моят глас е положителен. 

 

 

15.10.2014 г.                С уважение: 

                                              
                                  Проф. Д-р Т. Червеиякова, дмн 

                                  Професор към КИБПТМ на МФ-София 
 


