
РЕЦЕНЗИЯ 

По кандидатурата за академичното звание "Доцент" по научната специалност 
"Паразитология и хелминтология" (01.06.19) на главен асистент Нина Димитрова 
Цветкова, дб – сътрудник в Отдел „Паразитология и тропическа медицина” (ОПТМ) 
към НЦЗПБ. 

Рецензент: проф. Петър Пенчев Петров, дмн 

От предоставените ми за рецензия материали по конкурса се вижда, че 
процедурата по обявяването на конкурса за „Доцент” е законна (ДВ бр. 
97/08.11.2013 г.) и е за нуждите на ОПТМ към НЦЗПБ. 

Приложените от кандидатката документи по конкурса са съгласно 
изискванията на ЗРАСРБ (чл.чл. 53 и 57(2)). Това ми дава основание да приема, че 
конкурсът е законно обявен и може да се проведе. Спазени са и следващите 
процедури по одобрението от НС-НЦЗПБ и определяне състава на научното жури. 

За конкурса гл. асистент Н.Цветкова е предоставила справка за 
професионалното си развитие, научни трудове (статии, раздели от ръководства, 
монографии, доклади от научни прояви, отпечатани в сборници и резюмета на 
доклади, изнесени на научни форуми у нас и в чужбина. 

Кратки данни за професионалното развитие на кандидатката. 

Гл. асистент Н. Цветкова е родена през 1967 г. През 1992 г. завършва СУ „Св. 
Кл. Охридски” със специалност „Биотехнологични процеси”. От 1993 г. и до сега 
работи в ОПТМ, отначало като специалист-биолог, а по-късно като научен 
сътрудник I степен (2006 г.) и гл. асистент (2011 г.). През 2005 г. защитава 
дисертация на тема „Биоразнообразие, разпространение и биологични особености  
на свободно живеещите амеби в България” и получава образователната и научна 
степен „Доктор”. 

С научна цел прекарва специализация във водещи чуждестранни научни 
институти – Берн, Швейцария (2001-2002, 2006 и 2010 г.); Кьолн, Германия (2005 г.); 
Монпелие, Франция (2012 г.). Повишава своята професионална квалификация в 
различни тематични курсове по СДО, организирани от НЦЗПБ. Израстването й от 
специалист до гл. асистент, защитата на дисертация и придобиването на званието 
„Доктор” е показател за възходящо професионално развитие и амбиция за 
разширяване знанията си в паразитологичната наука и практика. 

Научноизследователска дейност 

Предоставените ми за рецензия научни трудове са включени в коректно 
изготвен списък от общо 34 заглавия (научни статии, раздели от ръководства и 
книги, монографии, доклади в научни сборници) и 58 резюмета от научни 
съобщения в научни форуми у нас и в чужбина. 



Голяма част от научните трудове (18) са публикувани в наши медицински 
списания – Инфектология, Експериментална патология и паразитология, 
Информационен журнал и др. 

Държа да посоча, че самостоятелната монография „Молекулярно-биологични 
методи и тяхното приложение в медицинската паразитология”, написана от гл. 
асистент Н. Цветкова, е научен труд, издаден за първи път в България с такава 
паразитологична тематика. Това е едно ценно практическо ръководство, отразяващо 
съвременните молекулярно-биологични методи в паразитологията, което ще намери 
приложение в науката и практиката на паразитолозите у нас. 

Значително е участието на гл. асистент Н. Цветкова в написването на отделни 
глави и раздели в медицинските ръководства за специалисти паразитолози в области 
от общата паразитология и основно по диагностиката на паразитните болести. 

Предоставените 58 резюмета от участия в научни форуми у нас и в чужбина 
(Испания, Гърция, Англия, Франция и др.) са в различни научни области на 
медицинската паразитология. 

Оценката ми за научната продукция на гл. асистент Н. Цветкова като вид и 
обем е висока и е доказателство за значителна научна активност и показател за 
успешно научно развитие. С изявите на научни форуми тя има възможност за научни 
контакти и успешно представяне на нашата паразитологична наука и практика. 

Научната й продукция е равномерно публикувана през годините, което е 
показател за системност и постоянство в проучвателната дейност с много добра 
методична и професионална подготовка. 

Оценка на приносите от научната дейност 

Като цяло основните направления в научната област са свързани с дейности и 
задачи на НЦЗПБ като водещ център в системата на МЗ по борбата със заразните и 
паразитни болести, което е определящо в работата на Н. Цветкова. Изхождайки от 
предоставената ми за рецензия научна продукция, научните приноси могат да се 
резюмират в няколко направления: 

1. Проведени са разширени и задълбочени научни проучвания върху 
свободно живеещите амеби - потенциални патогени за човека. На значителен и 
разнороден материал от външната среда и хора тя установява видовия спектър и 
разпространението им в териториален аспект в България. 

2. Изолира за първи път у нас амеби от род Hartmannella и провежда 
експериментални проучвания върху опитни животни за доказване на патогенния им 
потенциал. 

3. Съществен научен принос на кандидатката е разработването и прилагането 
в практическата дейност на съвременни методи за диагностика на ПАМ, ГАЕ, 
Амебен кератит и др. Това е практически принос в разширяването на методите за 
рутинната диагностика у нас. 

4. Разработените и внедрени за първи път у нас съвременни серологични 
(ELISA и ISAGA - IgM, IgE) и молекулярно-биологични (PCR (полимеразна верижна 
реакция) и RFLP (полиморфизъм по дължината на рестрикционните фрагменти)) методи 



позволяват по-точна диагностика при различни форми на токсоплазмозата и имат 
пряко отношение към възпроизводството на населението и създаване на здраво 
поколение. В социален план това е научен принос за решаване на демографските 
проблеми на страната. 

5. В значителен брой публикации са предоставени данни за етиологията, 
разпространението, диагностиката и лечението на широк спектър от паразитози - 
опортюнистични (токсоплазмоза, криптоспоридиоза, бластоцистоза), местни и 
вносни (ехинококоза, лайшманиоза, трихинелоза, трихомоназа). Това дава 
съвременна информация за здравния статус на населението на широкия кръг 
медицински специалисти и насоченост към тази патология. 

6. Чрез молекулярно-биологични методи са доказани патогенни щамове на 
Blastocystis homins, а чрез имунофлуоресцентен тест за първи път у нас са открити 
цисти на Cryptosporidium spp. във водни проби, което е практически принос в 
екологичен план за установяване на разпространението на тези малко познати 
паразити в хора и животни. 

7. Със значителен научен принос оценявам работите на гл. асистент Н. 
Цветкова за откриване, поддържане на щамове на СЖА, генотипиране и 
характеризиране на видове и щамове от различни паразити, свързани с паразитната 
патология при хората и тяхното епидемиологично значение. Молекулярно-
биологичната лаборатория, която тя завежда, е място, където се провеждат 
изследвания и от други сътрудници на отдела и специалисти на МУ. Считам тази 
дейност не само като личен принос, но и като заслуга за утвърждаване на водещата 
роля на Отдела и НЦЗПБ в молекулярно-биологичното направление в областта на 
медицинската паразитология. 

Лично участие на кандидатката в научните разработки и обективна оценка на 
научните резултати 

В предоставените по конкурса научни разработки Н. Цветкова е първи (1 
собствена монография, 2 глави от монографии, 8 глави от ръководство, 6 статии) или 
втори (2 статии) автор, което е показател, че тя е основен автор по най-съществените 
публикации. В колективните статии са използвани молекулярно-биологични и 
серологични методи, провеждани с нейно лично участие. 

От предоставената справка се вижда, че тя има 118 цитирания в български и 
чужди списания. Четири от статиите са в списания с Импакт фактор и 85 цитирания, 
с общ Импакт фактор 11,958. 

Участие в научни проекти и внедрявания на научни постижения. 

Н. Цветкова участва в два научни проекта, финансирани от научни 
организации в Германия и Швейцария. У нас участва в шест проекта на МОН към 
Националния фонд за научни изследвания. 

Значително е участието във внедрителската дейност на НЦЗПБ с 14 
внедрителски задачи. Оценявам като значителна и с висока научна стойност 
разработваните паразитологични проблеми. 

Участие в учебно преподавателска дейност 



Тя може да бъде систематизирана в няколко аспекта: 

1. Участие с лекции и практически занятия в тематични курсове по СДО, 
организирани в ОПТМ на НЦЗПБ – ежегодно. 

2. Практически занятия със специализиращи лекари по диагностиката на 
паразитните болести – морфологична, серологична, молекулярно-биологична. 

3. Участие в курсове по диагностика на маларията с лекари и биолози от 
Азербайджан в НЦЗПБ (2013 г.). 

Общата и средна годишна учебна дейност за периода 2009-2013 г. е над 110 
часа. 

Лични впечатления за кандидатката 

Познавам гл. асистент Н. Цветкова от нейното постъпване на работа в НЦЗПБ 
(1993 г.) и накратко те са следните: 

1. Упоритост, постоянство и прецизност в научноизследователската й 
дейност. Не отлага днешната работа за утрешния ден. 

2. Особено ценя интелектуалните й възможности, начина на събиране, 
систематизиране и анализиране на получените научни резултати. 

3. Тя е в категорията на научните специалисти, които умеят да работят в 
екип и с желание споделя знанията с колегите си. 

4. Старателно и отговорно прави предварителната си подготовка за 
практическите и теоретични занятия в курсовете по СДО и семинари. Това я прави 
авторитетен и желан преподавател – добър атестат за успешна реализация като 
бъдещ хабилитиран преподавател. 

Заключение 

Значителният професионален стаж и опит като продуктивен изследовател в 
различни аспекти на медицинската паразитология определят гл. асистент Н. 
Цветкова като професионално компетентен научен специалист и изграден 
преподавател. Това е основание да считам, че бъдещата й реализация като „Доцент” 
ще бъде безусловно успешна, за което нямам никакви съмнения. 

Преценявам, че гл. асистент Нина Димитрова Цветкова, дб напълно покрива 
изискванията на ЗРАСРБ (чл. 24) и Правилника за неговото приложение (чл. 53 и 
57), както и на специфичните критерии на НЦЗПБ за академичната длъжност 
„Доцент” по „Паразитология и хелминтология”. Това ми дава основание да дам 
положителна оценка за нейния избор за „Доцент” като член на състава на Научното 
жури. 

 

 

20.03.2014 г.      Рецензент: 

       /Проф. д-р Петър Петров, дмн/  


