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Р Е Ц Е Н З И Я 
 

 

от проф.д-р Мариана Мурджева, дм, мзм,  

специалист по Микробиология и Клинична имунология  

и професор при Катедра Микробиология и Имунология  

на Медицински Университет-Пловдив 

 

относно: конкурс за заемане на академична длъжност „ Професор” в НЗЦПБ-София 

с единствен кандидат  Доц. Д-р Ива Стефанова Христова, дмн 

 

Конкурсът за АД „професор” е обявен в  ДВ бр. 49/29.06.2012г. и в интернет-

страницата на НЦЗПБ-София, област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” 

по професионално направление 7.1. „Медицина”, научна специалност „Микробиология” 

за нуждите на отдел „Микробиология” на НЦЗПБ-София.  

Доц. Христова e представила с впечатляваща прецизност комплект от материали на 

хартиен и електронен носител с необходимите документи  за рецензиране.  Приложени са 

общо 138 научни и академични труда, информация за участие в конгреси и научни 

проекти, ръководство на докторанти, членство в професионални и академични 

организации. 

 

Кариерно развитие 

Доц. д-р Ива Христова е родена през 1966г в гр. София, завършила е с отличие 

медицина през 1989г. във ВМИ-София, има специалност по Микробиология от 1994г.,  а 

по Вирусология от 2008г, ОНС „доктор” (1998г.) и „доктор на науките” (2012г.). За 

периода 1990-2010г. последователно заема научните степени и звания н.с III, II, I степен; 

ст.н.с II степен и доцент в НЦЗПБ-София. Към настоящия момент завежда НРЛ по 

предавани с кърлежи инфекции, лептоспири и листерии. Представените документи 

показват не само възходящото й развитие на изграден учен и специалист-микробиолог, но 

и  че професионалната й квалификация съответства на посочената хабилитация по 

специалността и са в съгласие с Правилника на НЦЗПБ за прилагане на ЗРАСРБ.  
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Несъмнено за изграждането на доц Христова като един от водещите микробиолози 

и експерти по кърлежо-предавани инфекции в България имат многобройните й 

специализации в  утвърдени микробиологични лаборатории и отдели на престижни 

организации в чужбина – Институт по медицинска микробиология и хигиена Макс фон 

Петенкофер, Мюнхен (1995г. и 2007г.); Университет Джон Хопкинс, Балтимор, Мериленд 

(1997-1998г.); RIVM, Билтховен (2001г); МУ-Форт Колинс, Колорадо (2002г.); Мед. 

институт на Ню Йорк (2007г. и 2008г.). 

През последните две десетилетия наред с научната и професионална кариера на 

доц. Ива Христова като микробиолог се развива и административният й опит –   в 

продължение на 12 години тя завежда НРЛ по борелии, лептоспири и листерии при 

НЦЗПБ и пак я ръководи след преименуването и промяната на предмета й на дейност в 

НРЛ  по предавани с кърлежи инфекции, лептоспири и листерии. Едновременно с това 

доц. Христова е един от най-активните членове на Българската Асоциация на 

Микробиолозите и членува в ESCMID, ASM, СУБ, БЛС, БДМД. Присъдените й награди и 

стипендии са доказателство за признаването на научните й успехи като микробиолог от 

български и чужди организации – Институт по Микробиология при БАН (2000г.), FEMS 

(2001г.); ASM (2002г.); МОМН (2004г.); СУБ (2006г.). 

 

Научната дейност и активност  

За участие в конкурса Доц. Христова е представила списък и доказателства за общо 

138 научни труда, разпределени както следва: 

-  автореферати от дисертации – 2бр. - за ОНС „доктор” и за „доктор на науките”. 

Проучванията върху микробиологичната диагностика и имунния отговор на 

причинителите на Лаймската борелиоза в България са във фокуса на първия 

дисертационен труд на доц. Христова. Следвайки научните си интереси в тази област, тя 

разширява изследванията върху етиологичната диагностика и разпространението и на 

други предавани с кърлежи и сродни инфекции в страната, чийто анализ и обобщение  

резултират в следващата значима дисертация, успешно защитена през настоящата година; 

- -научни публикации - 128, от които 32  в международни списания, a от тях 24 с общ 

импакт фактор 65, 571. В български списания са пубикувани 88 статии, а други 8 – в 

рецензирани научни сборници. Наукометричните показатели на кандидатката са сериозни 

и убедително показват качествата й на утвърден изследовател в областта на 
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микробиологията и инфекциозната имунология. Трудовете й са публикувани  в 

авторитетни международни списания в областта на микробиологията, инфектологията и 

експерименталната медицина - European Journal of Clinical Microbiology and Infection (IF 

1.477), American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, International Journal of 

Immunopathology and Pharmacology (IF 3.927), Journal of Clinical Microbiology (IF 3.965), 

Scandinavian Journal of Infectious Diseases (IF 1.141), Emerging Infectious Diseases (IF 

6.859), Clinical Immunology (IF 3.863), Antiviral Research (IF 4.439); 

- монографии и глави от монографии – 8, от които 2 на английски език. Две от 

монографиите са самостоятелни.  Всички са значими научни трудове, посветени на 

предаваните с кърлежи инфекции – Лаймска борелиоза, ерлихиоза и анаплазмоза. 

Фактът, че доц Христова е първи или самостоятелен автор в 68 (53.1%) от научните 

си публикации; а втори – в  36 (28.1%) от тях, подчертава безспорната й роля в 

направените проучвания.  

- участия в  конгреси и конференции – общо 126, от които 62 – в чужбина и 64 – в 

страната, с което е направила резултатите от изследователската й работа да станат 

достояние и да бъдат оценени от медицинската общност у нас и в чужбина; 

Представените трудове на доц. Христова очертават основните й научни интереси: 

фено-и генотипни проучвания на кърлежо-предаваните микроорганизми; разработване на 

молекулно-биологични и серологични методи за диагностика на Лаймска борелиоза, 

човешката анаплазмоза, рикетсиози, кримска хеморагична треса; изясняване екологията и 

епидемиологията на причинителите на предаваните с кърлежи инфекции. Доц Христова 

успешно съчетава в комплекси и алгоритми модерни генетични, имунологични и 

микробиологични методи за целите на последователни и мащабни изследвания в областта 

на клиничната микробиология и инфекциозната имунология. 

  Особено добро впечатление прави възходящото научно развитие на кандидатката  

след хабилитирането й за доцент – „доктор на науките”, 12 публикации в чужди издания и 

с импакт фактор, 26 статии в български списания, 5 монографии, 73 участия в конгреси. 

 

Основната част от получените от доц. Христова научни резултати имат теоретично 

и практическо приложение. В трудовете на доц. Христова се очертават следните по-

съществени НАУЧНИ ПРИНОСИ: 

1. Теоретични, с оригинален характер: 
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- многостранно проучване на антигенната структура на причинителите на Лаймската 

борелиоза и динамиката на имунния отговор – определяне на специфичните и 

неспецифичните, главните и второстепенните  антигени на B. burgdorferi с участие в 

имунопатогенезата на различните стадии на болестта; установяване на заразеността на 

кърлежите в България с доминиране на B. аfzelii и по-големия патогенен потенциал на 

B.garinii; определяне на възможностите на PCR  и серологичните техники за доказване на  

B. burgdorferi у гризачи. Задълбочените изследвания върху антигенната роля на 

различните протеини на B. burgdorferi (VlsE, FlaB, OspA, OspC) и сравнителният анализ с 

рутинни търговски набори ELISA разкриват значението на VlsE при ранната фаза на 

болестта и по-високата реактивност на протеина FlaB при напреднала и късна фаза; 

хетерогенността на OspC и ролята на типовете K,E,F,B като най-подходящи за включване 

в мултиантигенен диагностичен набор; 

- анализът на болните с остра анаплазмоза, показващ, че около 1/3 от тези с  фебрилитет 

след ухапване от кърлеж и около ½ едновременно с фебрилитет и еритем мигранс са 

заразени с A. phagocytophilum; убедителните доказателства за коинфекция от A. 

phagocytophilum и B. burgdorferi  след ухапване от иксодови кърлежи; установяването на 

A. phagocytophilum в ненапити ларви като индикатор за трансовариален механизъм на 

предаване в допълнение към трансфазалния; съчетаването на PCR със серологичните 

техники в диагностиката на анапламозата; 

- установяването на инфекция от F. tularensis  само в Dermacentor marginatus – основен 

вектор за причинителя; 

- разкриването на високата степен на хомоложност и генетична стабилност на българските 

вируси на Конго-кримската хеморагична треска, както и принадлежността им към 

Европейско-Турската група; пълното секвениране на ваксиналния ККХТ вирусен щам V 

42/81; 

- установеното за първи път  в България разпространение на хантавируси с доминиране на 

хантавирус Добрава  

2. Оригинални за страната: 

- изолирани са за първи път от клинични материали B. burgdorferi щамове – най-голямата 

серия, описвана у нас; уточнени са ултраструктурните особености на местни щамове B. 

burgdorferi, видовото разпределение на причиняващите Лаймска борелиоза B. burgdorferi; 

редките описани форми на Лаймска борелиоза у нас, допълващи знанията за заболяването; 
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разработената методика за определяне на интратекална антитяло-синтеза в ликвора за 

надеждна диагностика на невроборелиозата; установената заразеност на гризачи с 

борелии; 

- извършено е първото за страната проучване върху заразеността на гризачите с А. 

phagocytophilum със серологични и PCR техники, както и за инфекция с този бактерий 

сред ухапани от кърлежи лица; 

- установяване на инфекция от F. tularensis само в кърлежите от района на Сливница и 

средната заразеност на гризачите; 

- проучване на стабилния хуморалeн имунен отговор при доброволци след ваксиниране с 

българска ККХТ ваксина с наличие на специфични антитела във високи титри; доказване 

предимствата на ELISA пред РСК за определяне на антителната реакция срещу вируса на 

ККХТ; очертаването на три групи райони в страната с риск от ККХТ сред хората; 

- описан е първият случай на инфекция с R. Slovaca и развитие на TIBOLA. 

3. С приложен характер: 

- разработването на собствени серологични тестове за диагностика на Лаймската 

борелиоза с цялоклетъчен антиген от  лабораторни изолати, както и с рекомбинантни B. 

burgdorferi протеини; на PCR  системи за доказване на причинителя в клинични 

материали, кърлежи и гризачи; 

- определяне мястото на трите основни метода за серологична диагностика на Лаймската 

борелиоза – имунофлуоресценция, ELISA и имуноблот; 

- разработването на PCR тестове за Anaplasma phagocytophilum в клинични материали, 

кърлежи и гризачи; на PCR за вируса на ККХТ в патологични материали от болни; 

- въвеждане на съвременна серологична диагностика чрез ELISA и на RT-PCR за 

хантавирусните инфекции 

- оптимизиране на етиологичната диагностика на кърлежовия енцефалит в България с 

разработване на RT-PCR 

 

В допълнение на научните си трудове доц. Христова представя и справка за: 

- цитирания. Те са недвусмислен израз на значимостта на научната й продукция. 

Впечатляващи са 307-те цитирания на научните й трудове в чужбина и 66-те в български 

списания. С голям международен отзвук са публикациите й в: Eur J Clin Microbiologya Inf 

Dis, цитирана в реномирани списания като Parasites and Vectors Journal of Medical 
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Microbiology, Veterinary Parasitology, Vector-Borne and Zoonotic Diseases и др.; Emerging Inf 

Dis (2004) – в PloS Neglected Tropical Diseases, Currеnt Opinion in Virology, Clin 

Microbiology and Infections; Scand J Inf Dis (2004) -  в J Microbiology, Food Microbiology, Int 

J Inf Dis, Japanese Journal of Infectious Diseases; както и трудът й в Wiener Klinishe 

Wochenschrift от 2004г., цитиран в Journal of the American Medical Association, Int J 

Immunopathology and Pharmacology, Journal of Clinical Neurophysiology. Много 

чуждестранни учени са цитирали публикациите й в Scand J Inf Dis (2003г.), Journal of 

Clinical Microbiology, Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases, 

Annals of the New York Academy of Sciences и др. 

- участие и ръководство в изследователски проекти – общо 10; седем у нас, 

финансирани от  МОН,  и три международни, в които тя е желан партньор  (финансирани 

от 7-ма рамкова програма и Египет); 

- рационализации (2 бр.) и внедрявания  (23 бр.); 

- рецензии на статии в авторитетни чуждестранни научни списания – 12 бр. 

- участия в редколегии на научни списания у нас и в чужбина – Problems of 

Infectious and Parasitic Diseases, Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology, 

Biotechnology and Biotechnological Equipment 

 

Учебно-преподавателската дейност 

Доц. Христова е ангажирана активно в учебно-преподавателската дейност на отдел 

„Микробиология” при НЦЗПБ-София.  От представената служебна бележка  е видно, че 

през последните 5 години (2007-2011) тя е със средна годишна натовареност от 214,4 

учебни часа. Това включва участие  в курсове за следдипломно обучение и ръководство на 

дипломанти и специализанти. Важен показател за учебно-педагогическата дейност и 

зрелостта на всеки кандидат за АД „професор” е работата с дипломанти и докторанти. 

Доц. Христова е научен ръководител на 1 дипломант по биология и на 3 докторанти за 

ОНС „доктор”. 

 

В заключение, доц. д-р Ива Христова покрива и дори надхвърля изискванията 

на ЗРАС и Правилника на НЦЗПБ-София за заемане на академичната длъжност 

„ПРОФЕСОР” по научната специалност „Микробиология” към отдел 

„Микробиология” на НЦЗПБ-София. Представените по конкурса документи и 




