
                                      С Т А Н О В И Щ Е   

 

от проф. д-р Мария Петрова Средкова, д.м. 

Ръководител катедра „Микробиология, вирусология и медицинска генетика с 

генетичен център” при Медицински университет - Плевен 

 

 

Относно: Конкурс за заемане на академичната длъжност „Професор” по 

научната специалност „Микробиология” (01.06.12) в отдел „Микробиология” на 

Национален център по заразни и паразитни болести. 

 

           В конкурса за заемане на академичната длъжност „Професор” участва 

като единствен кандидат доц. д-р Ива Стефанова Христова, д.м., д.м.н. 

Представените от кандидата необходими документи са в съответствие с 

изискванията на Правилника за приложение на ЗРАСРБ. 

 
 

Професионално развитие 

Доц. д-р Ива Христова е дългогодишен научен сътрудник в НЦЗПБ с 

възходящо професионално развитие. През 1989 г. завършва с отличие 

„Медицина” в МУ - София, след което постъпва в НЦЗПБ. Придобива 

специалност „Микробиология” през 1994 г., образователна и научна степен 

„Доктор” през 1998 г., специалност „Вирусология” през 2008 г. и научна степен 

„Доктор на медицинските науки” през 2012 г.  От 1990 г. до 1998 г. 

последователно е научен сътрудник III, II и I степен, от 2006 г. е ст. н. с.                      

II степен и от 2010 г. доцент в отдел „Микробиология” на НЦЗПБ. От 1995 г. до 

настоящия момент е ръководител на Националната референтна лаборатория 

по предавани с кърлежи инфекции. Като ръководител на това звено                      

доц. д-р И. Христова допринесе много за неговото развитие и за 

утвърждаването му не само като референтна лаборатория, но и като център за 

консултации на лекари от различни специалности по въпроси свързани с 

Лаймската болест, лептоспирозите и листериозата. 

 

 



Научно-изследователска дейност 

За участие в конкурса доц. д-р Ива Христова представя два 

автореферата на дисертационни трудове, списък на 128 публикации и 8 

участия в научни книги и монографии. Тридесет и две от публикациите са в 

реферирани чуждестранни списания и 22 от тях са публикувани в списания с 

висок импакт фактор и международен авторитет като Emerging Infectious 

Diseases (IF 6.859), Antiviral Research (IF 4.439), Journal of Clinical Microbiology 

(IF 3.965) и др. Осемдесет и осем от публикациите са в български списания и 8 

в рецензирани научни сборници. В 68 (53.1 %) от публикациите доц. Христова е 

самостоятелен или първи автор, в 36 (28.1 %) е втори автор, в 12 (9.4 %) е 

трети автор и в 12 (9.4 %) е четвърти и последващ автор. Трябва да се 

подчертае, че тя е първи автор в 16 (50 %) от публикациите в чуждестранни 

списания, което е доказателство за нейната водеща роля в публикуваните 

научни разработки.  Доц. Христова е автор на 2 самостоятелни монографии и 

на глави от 6 научни книги, две от които са издадени на английски език в 

съавторство с чужди автори. Представени са също 62 резюмета от 

международни научни форуми и 64 резюмета от научни форуми в България, 

които са свидетелство за нейната висока научна активност с цел своевременно 

запознаване на научната общност с получените резултати. 

Съгласно приложената справка, общият импакт фактор на списанията, в 

които са публикувани статиите на доц. И. Христова е 64.571. Нейни трудове са 

цитирани 332 пъти в чужди списания и 66 пъти в български списания. Това е 

доказателство за значимостта на нейните изследвания. Доц. Христова е 

участник и ръководител от българска страна в 3 международни проекти и 

ръководител на 7 проекти, финансирани от МОН. 

Научно-изследователската дейност на доц. Христова включва 

проучвания върху предавани с кърлежи инфекции: Лаймска борелиоза, 

анаплазмоза, туларемия и Конго-кримска хеморагична треска. Съществена част 

от нейните проучвания са върху Лаймската борелиоза с акцент върху 

имуногенността на различните антигени на B.burgdorferi и възможностите за 

тяхното използване в мултидиагностичен набор; коинфекции с борелии и 

анаплазми при гризачи, кърлежи и хора; оценка на серологични методи и РСR 

техники за доказване на инфекцията. Получените резултати от проведените 

изследвания представляват значителен принос към изясняване на етиологията, 



епидемиологията и диагностичните подходи при тези инфекции. Тези резултати 

нареждат доц. Христова сред изявените учени по предавани с кърлежи 

инфекции и търсен партньор  от водещи европейски специалисти. Признание за 

нейния професионализъм е фактът, че е рецензент на 12 статии, публикувани в 

авторитетни международни списания. 

Учебно-преподавателска дейност 

Доц. И. Христова участва активно в следдипломното обучение на 

микробиолози, вирусолози и клиницисти по въпроси на предаваните с кърлежи 

инфекции със средногодишна натовареност от 214 часа за периода                    

2007 - 2011 г. Тя участва активно, както в провеждането на курсове за 

специализиращи лекари, така също и в курсове за специалисти и има 

изключителен принос за подобряването на диагностиката на Лаймската 

борелиоза в страната. Ръководител е на един дипломант и трима докторанти. 

Заключение 

Доц. И. Христова е изграден специалист и високо ерудиран учен с голям 

изследователски, преподавателски и организационен потенциал. 

Представените научни трудове в български и чуждестранни списания, 

високият импакт фактор, броят на цитиранията и реализираната учебно-

преподавателска дейност отговарят напълно на изискванията на ЗРАСРБ за 

заемане на академичната длъжност „професор”. 

На тази база, както и въз основа на цялостната ми положителна оценка 

за работата на кандидата, и личните ми впечатления си позволявам да 

препоръчам на уважаемите членове на Научното жури да присъдят на                    

доц. д-р Ива Стефанова Христова, д.м.н. академичната длъжност „професор” 

по научната специалност „Микробиология” (01.06.12). 

 

 

11.10.2012 г.      Изготвил становището: 

      /Проф. д-р Мария Средкова, д.м./ 


