
 

 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

по конкурс за академичната длъжност „ДОЦЕНТ“ в област на висшето образование 

4. “Природни науки, математика и информатика” в професионално направление 4.3. 

”Биологически науки” по научната специалност „Микробиология” за нуждите на 

Отдел „Микробиология” на НЦЗПБ  

 

От чл.-кор. проф. д-р Иван Гергов Митов, дмн., Ръководител на Катедрата по 

медицинска микробиология при Медицински университет – София 

 

 В обявения в Държавен вестник, 17/21.02.2017 г. г. конкурс за доцент за нуждите 

на на Отдел „Микробиология” на НЦЗПБ се е явил един кандидат – Виктория 

Стефанова Левтерова, дм, главен асистент в едноименния отдел.  

 Виктория Левтерова завършва специалността "Биохимия и микробиология" в 

Биологическия факултет при Софийски университет „Св. Климент Охридски” през 1990 г. 

Дипломната си работа разработва в Катедрата по микробиология към МФ, МУ-София в 

областта на получаване и използване на моноклонални антитела за проучване антигенната 

структура на салмонелите и диагностичното им приложение. От 1990 г. е биолог в  НРЛ 

“Молекулярна и радиационна микробиология”- НЦЗПБ. През 2001 г. придобива 

специалността "Микробиология". От 2011 г. е главен асистент в същата референтна 

лаборатория, а от 2012 г. е ръководител на лабораторията. През 2011 г. защитава 

дисертация на тема: „Молекулярно-генетични методи за епидемиологично маркиране на 

клинично значими дрожди” и й е присъдена образователната и научна степен „Доктор по 

микробиология”.  Участва в голям брой курсове и специализации за следдипломно 

обучение: курс по молекулярно биологични техники в Института Пастьор, Кантакузино 

(1993); специализация в Словашка академия на науките, Братислава по диагностика на 

рикетсиозните и хламидиални инфекции. От 2013 г. членува в Българската асоциация на 

микробиолозите, Българска асоциация по микология, Съюза на учените в България, 

Европейската Асоциация по микробиология и инфекциозни болести, Американска 



 

асоциация по микробиология. Участва в работата на Консултативната комисия по 

генетично модифицирани организми към Министeрството на околната среда и водите. 

 

 В конкурса Виктория Левтерова участва с 67 научни труда както следва:  

- Автореферат на дисертационен труд; 

- Статии в международни списания с импакт фактор – 9, включително в известни 

източници като Journal of Clinical Microbiology, Emerging Infectious Diseases и 

PLoS ONE;  

- Статии в български списания – 55 

- Глави в чуждестранни монографии – 2 

- Първи автор е в 6 от публикациите 

 

Резултатите от научната продукция е станала достояние на научната общност и с 

участие в 66 научни прояви, 28 от които в чужбина.  в страната и чужбина.  

Прави много добро впечатление високата цитируемост на публикациите – 134 пъти 

по данни на Scopus и 60 пъти в наши списания, което е показател за високата научна 

стойност на съобщените резултати.  

Показател за високата научна активност на Виктория Левтерова е и участието в 11 

проекта, 8 от които международни.  

 

 Научноизследователската дейност на Виктория Левтерова е насочена в областта на 

диагностика и лекарствената резистентност на широк кръг важни бактериални и гъбични 

патогенни причинители: водещите причинители на бактериален менингит в страната 

(Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae и Haemophilus influenzae); установяване 

разпространението на генотиповете и антибиотичната резистентност на Mycobacterium 

tuberculosis; хламидиалните ППИ; атипичните бактериални пневмонии причинени от 

Bordetella pertussis, Coxiella burnetii, Legionella pneumophila, Chlamydia pneumoniae и 

Mycoplasma pneumoniae; проучвания върху Candida spp., Cryptococcus neoformans и др. За 

изпълнението на тези проучвания са използвани широк кръг съвременни молекулярно-

биологични методи като градиентен и мултиплексен PCR, RT-PCR, в изследванията на 

туберкулозните бактерии – VNTR (анализ на вариабилния брой тандемни повтори), 

сполиготипиране и MLPA (мултиплексна лигазо-зависима амплификация) за определяне 

на генетичната близост на микробни видове и др.  
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 В тези изследвания са постигнати редица приноси, по-съществените от които са:  

- Оригинални са разработените PCR техники за диагностика на хламидиални 

инфекции на базата на omp1 гена и на градиентна PCR техника за симултанно 

доказване на 5 причинители на атипични бактериални пневмонии.  

- Открита е тясна свързаност между MDR-TB щамовете на M. tuberculosis и 

VNTR/сполиготип ST41, доказан в около половината от тях, спрямо 3% между 

чувствителните към антибиотици щамове. Също така и доказването на M. 

tuberculosis от Beijing генотип в 3,2% от изолираните в страната  щамове. 

- Определена е честотата и разпространението в страната на причинителите на 

бактериалните менингити в последните 5 години, както и определянето на най-

честите техни серотипове чрез молекулярно-биологични методи. 

- Доказано е безсимптомно носителство на Bordetella pertussis във възрастни, 

което е предпоставка за разпространение на инфекцията сред децата.  

- Определена е честотата на хламидиалните инфекции у нас. Установява се 

значително по-ниската им честота при изследва с PCR техники в сравнение с 

резултатите от серологичнте изследвания.  

- Със значителна научно-приложна стойност са разработените и внедрени в 

лабораторната практика описаните по-горе оригинални молекулярни техники.  

 

Наред със обемната научна и диагностична дейност Виктория Левтерова участва 

активно като преподавател в курсовете по СДО на НЦЗПБ с натовареност през последните 

5 години от 136 часа.  

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Представената научна продукция представя Виктория Левтерова като изграден и 

водещ специалист в диагностиката на важни за страната причинители на инфекции с 

използването на широк арсенал от съвременни молекулярно-биологични методи. В 

конкурса участва със значителен брой научни трудове в научната периодика включително 

в списания с импакт фактор и със значителен брой цитирания от чуждестранни и 

български автори, надхвърлящи значително изискванията на ЗРАСРБ и Правилника за 

прилагането му,  както и на критериите и правилника на НЦЗПБ. Всичко това ми дава 

основание убедено да подкрепя присъждането на академичното звание и длъжност 
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„Доцент” по микробиология към Отдела по микробиология при НЦЗПБ на гл. ас. 

Виктория Стефанова Левтерова, дм.  

  

 РЕЦЕНЗЕНТ:

  

(Чл. кор. проф. д-р И. Митов, дмн) 

01.06.2017 г. 


