
Становище 
От доц. д-р Искра Георгиева Райнова, дм 

Член на научно жури (Заповед № 50/21.02.2014 г. на Директора на НЦЗПБ) 

по конкурс към НЦЗПБ 

Относно: кандидатурата за „доцент” на гл. асистент Нина Димитрова 

Цветкова, дб, по „Паразитология и хелминтология” (01.06.19) към НЦЗПБ, София 

за нуждите на Отдел „Паразитология и тропическа медицина” 

 
От предоставените ми материали се вижда, че обявата за конкурса е законна (ДВ 

бр. 97/08.11.2013 г.). Необходимите документи, изготвени от кандидата, са според 

изискванията на Правилника за приложение на ЗРАСРБ (чл. 53 и чл. 57) и Правилника 

за развитие на академичния състав на НЦЗПБ. 

Цялостната дейност на гл. асистент Цветкова може да бъде систематизирана и 

оценена в няколко направления. 

Професионално развитие. Главен асистент Нина Цветкова е завършила СУ 

„Св. Климент Охридски” през 1992 г. и е дипломирана по специалността 

„Биотехнологични процеси”. В отдел „Паразитология и тропическа медицина” към 

НЦЗПБ постъпва като специалист – биолог през 1993 г. След успешна защита през 2005 

г. на дисертационен труд на тема: „Биоразнообразие, разпространение и биологични 

особености на свободноживеещите амеби в България”, придобива образователната и 

научна степен „доктор“. От 2006 г. е избрана за научен сътрудник І степен, а през 2011 

г. - за главен асистент в отдел „Паразитология и тропическа медицина”, лаборатория 

„Диагностика на паразитозите” към НЦЗПБ. Считам, че трудовата дейност на 

кандидатката е показател за възходящо професионално развитие и усъвършенстване. 

Научна продукция и свързани с нея приноси. Главен асистент Нина Цветкова 

е представила списък с общо 33 публикации (научни статии, раздели от ръководства и 

монографии и отпечатани в пълен обем доклади в научни сборници). В международни 

списания с импакт фактор са публикувани 6 от научните трудове на кандидатката и 

личният и импакт фактор е 11,958. Самостоятелно е изготвила монография за 

приложението на молекулярно-биологични методи в паразитологията, като съавтор е 

участвала в издаването на 2 монографии, свързани с паразитните зоонози и в 1 

ръководство по лабораторна диагностика на паразитозите. В списъка на гл. асистент 

Цветкова са включени и 58 резюмета на доклади и постери, представени на различни 

научни форуми у нас и в чужбина.  
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Приносите от научната дейност на кандидатката могат да бъдат обобщени в 

няколко направления: 

1. Проучвания върху свободно живеещите амеби (СЖА) в страната: изолиране 

от различни източници, съвременна лабораторна диагностика и видова идентификация, 

потенциална патогенност и здравно значение, екология и разпространение. 

2. Изучаване на проявите на някои опортюнистични паразитози като 

токсоплазмоза, криптоспоридиоза, бластоцистоза при пациенти с ХИВ-СПИН и други 

клинични имунодефицитни състояния, във връзка с тяхната патогенеза, клинични 

признаци, разработване и въвеждане на нови серологични и молекулярно-биологични 

методи (PCR) за диагностика, както и генотипиране на паразитните видове, 

разпространение и епидемиология. 

3. Съществен е приносът на главен асистент Цветкова при разработването на 

(PCR) методи за видова и щамова идентификация на изолирани от епидемични 

взривове трихинели, лайшмании, инвазионни елементи на E. granulosus и T. vaginalis. 

Идентифицирането на причинителите подпомага по-точната диагностика на 

причиняваните от тях заболявания, както и проучването на разпространението им, 

епидемиологията, клиничното протичане и др. 

4. На базата на собствени проучвания и чуждестранен опит е изготвен авторски 

монографичен труд, касаещ разработването, внедряването и практическото приложение 

на PCR методите за диагностика на паразитозите. 

5. С участието си в изготвянето на годишните анализи за състоянието на 

паразитната заболяемост в страната, кандидатката дава своя принос и в 

епидемиологичния надзор и контрол на местните и внасяни паразитози.  

Научните разработки на главен асистент Цветкова, особено тези, свързани със 

свободноживеещите амеби, са обект на значителен брой цитирания – 118, както в 

национални, така и в чуждестранни съобщения.  

Активността на Нина Цветкова в областта на изследователската работа се вижда 

и от участието и в 10 научни проекта, финансирани както от национални (8), така и от 

международни организации (2). Нейните научни разработки в областта на 

съвременната лабораторна диагностика на паразитозите са основа и на 14 внедрителски 

задачи, предложени и изпълнени от кандидатката регулярно през годините на 

трудовата и дейност.  
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Учебно-преподавателската дейност на гл. асистент Цветкова включва лекции и 

упражнения, основно в курсове по СДО и индивидуално обучение на практикуващи 

лекари-паразитолози, докторанти и специализанти по медицинска паразитология, 

биолози и лаборанти. Активно участвува в материалното осигуряване на учебния 

процес при демонстрации, самостоятелно организира и провежда курсове за усвояване 

на PCR методи в паразитологията и обучава курсистите на лабораторно-диагностични 

техники. 

През последните 5 години учебната й натовареност се покачва постепенно от 82 

ч. През 2009 до 168 часа през 2012 - средно по 110 часа годишно.  

 

Лабораторно-диагностична и административна дейности. 

Главен асистент Цветкова участва както в морфологичната, така и в 

серологичната диагностика, извършвана в Националната референтна лаборатория за 

диагностика на паразитозите, която е включена в система за международен контрол за 

качество на лабораторната диагностика на паразитозите (координатор Германия). 

Кандидатката е отговорник в Отдела по паразитология и тропическа медицина за 

провеждането на външен контрол на качеството на паразитологичната диагностика в 

паразитологичните лаборатории в нашата страна. 

Член е на създадените към НЦЗПБ национални референтни центрове за 

инфекции, предавани по полов път и вирусни хепатити и за инфекции, предавани с 

храни и води. 

Освен това кандидатката участвува в организирането и провеждането на Външна 

оценка на качеството на лабораторната диагностика на маларията за страните в 

Европейския регион на СЗО. 

Правят впечатление също така и различните курсове и специализации, 

проведени от Н. Цветкова от 1993 до 2012: десет месеца в Берн, Швейцария; един 

месец в Кьолн, Германия, в Монпелие, Франция и др. Повечето от тях са свързани с 

усвояване на молекулярно-биологичните методи за диагностика на паразитози и 

идентификация на протозои от различни проби. За участието на кандидатката в тези 

обучения допринася и владеенето на английски език и отличните и компютърни 

умения. 

 

Заключение: Значителната по обем и вид научна дейност, преподавателската и 

административна работа в Отдела по паразитология и тропическа медицина представят  
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главен асистент Нина Цветкова като изследовател с възможности, успешен

преподавател и активен организатор и участник в практическата лабораторна и

контролна работа. Затова 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 Ha~OTO

жури по конкурса.

15.03.2014 г.
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Изготвила становището:

/Доц. д-р Искра Райнова, дм/




