
СТАНОВИЩЕ 

От чл. кор. д-р Олга Полякова-Кръстева, дбн 

Относно участието на гл. ас. Нина Цветкова в конкурс за академична 
длъжност „Доцент” (ДВ бр. 97/08.11.2013 г.) по шифър 01.06.19 

Нина Цветкова, дб е гл. асистент в лаборатория „Диагностика на паразитозите – 
местни и тропически” към отдел „Паразитология и тропическа медицина”, НЦЗПБ. 
Завършила е СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „Биотехнологични процеси” 
през 1992 гНа конкурса Н. Цветкова се явява с достатъчна по обем и стойностна научна 
продукция, както следва: 

33 научни статии в списания и сборници (от тях 1 автореферат и 3 статии във 
връзка с докторската защита), 

• Участие в 2 колективни монографии, 
• Участие в 1 колективно ръководство, 
• 1 самостоятелна монография (под печат), 
• 58 участия в научни форуми, от които 10 са в чужбина, 
• 8 от докладите са представени в пълен обем и подлежат на рецензиране. 

Общият IF на списанията е 11.938. 

Н. Цветкова има общо 118 цитирания в наши и чуждестранни списания. Част от 
научните разработки са цитирани многократно. Така например статия „Occurrence of 
Giardia and Cryptosporidium in water supplies of Russia and Bulgaria” (№23) е цитирана 
37 пъти; ”Characterization of Trichinella isolates from Bulgaria by molecular typing and 
cross-breading” (№22) е цитирана 12 пъти; „The identification of free-living environmental 
isolates of amoebae from Bulgaria" (№4), където Цветкова е водещ автор, е цитирана над 
50 пъти. 

Н. Цветкова участва в 10 научноизследователски проекта, водеща в 1. 

Една от най-съществените дейности на кандидатката е преподавателската. От 
представените документи се вижда, че средният й годишен хорариум е 109,70 часа. 
Едно от постоянните и задължения е участието й в организирането на оценка на 
маларийната лабораторна диагностика и сертифициране за страни в Европейския 
регион на СЗО. Н. Цветкова е член на Националния референтен център по инфекции, 
предавани по полов път и вирусни хепатити и на Националния референтен център по 
инфекции, предавани с храни и води към НЦЗПБ. Тя изпълнява и други 
административни дейности, видни от представената документация. В тази си 
многостранна дейност е подпомогната от отличното владеене на английски и руски 
език, както и от компютърните си умения. 

Н. Цветкова е член на БАМП и БПД. 

Основни насоки и приноси в научноизследователската работа. 
Те обхващат проблеми от епидемиологията, етиологията, диагностиката на 

местни и внасяни паразитози, както и епидемиологичен надзор и контрол. 



I. Н. Цветкова има подчертан интерес към опортюнистичните паразитози. Тук се 
очертават трудовете й по отношение на: 

- токсоплазмоза (№ 5, 8, 9, 10, 15, 18, 27, 29, 30), 
- бластоцистоза (№ 8, 13, 16, 30), 
- криптоспоридиоза (№ 8, 12, 23, 30). 

Получени са данни с прогнозен характер за ХИВ инфекции. 

II. Протозои със здравно значение (свободно живеещи амеби) – диагностика, 
клиника и лечение (6, 8, 11, 26, 33 и др.). 

III. С подобна насоченост са трудовете, проучващи широко разпространените у 
нас ехинококоза, трихинелоза, трихомоназа, лайшманиоза, балантидиоза (№ 5, 6, 7, 8, 
14, 15а, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 30, 31, 32). 

Със задоволство ще подчертая приложението на молекулярно-биологичните 
методи в медицинската паразитология, на собствен материал, намерили място в 
самостоятелната й монография, която е първа у нас. 

IV. Провеждането на епидемиологичен контрол и надзор на местни и внасяни 
паразитози е съществен принос, при който анализите от тези проучвания намират място 
в Европейският център за контрол в Стокхолм и в СЗО (№ 17, 28). 

На края ще добавя особено добрите ми лични впечатления от Н. Цветкова като 
задълбочен изследовател, с вкус към внедряване на най-съвременни методологични 
подходи, с активни изяви на наши и международни форуми. Успоредно с това Н. 
Цветкова има изявена преподавателска и консултантска дейност. Съвестно изпълнява и 
административните си задължения. 

Въз основа на безспорните качества и перспективност на гл. асистент Нина 
Димитрова Цветкова, дб, считам, че нейната кандидатура напълно съответства на 
изискванията за административната длъжност „Доцент” по „Паразитология и 
хелминтология” и давам положителна оценка за избора и за „Доцент” в Научното 
жури по конкурса. 

12.03.2014чл. кор. д-р Олга Полякова-Кръстева, дбн 


