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СТАНОВИЩЕ

От проф. д-р Маргарита Павлова Габрашанска, дб, ИЕМПАМ -  БАН

Член на научно жури по заповед № 134/ 29.05.2020 г. на Директора на НЦЗПБ, София

Относно: Конкурс за заемане на академична длъжност „Професор“ в област на висшето 

образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление: 7.1. Медицина, 

научна специалност: „Паразитология и хелминтология“, обявен за нуждите на НЦЗПБ, 

отдел „ Паразитология и тропическа медицина“, ДВ бр. 24/ 17.03.2020 г

Общо представяне на кандидата.

По обявения конкурс се явява един кандидат -  доц. д-р Искра Райнова, дмн, от отдел 

„Паразитология и тропическа медицина“, НЦЗПБ, София. Представените от кандидата 

документи са на хартиен и електронен носител, като отговарят на критериите от 

Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ в НЦЗПБ. 

Представените документите са изготвени ясно и точно, с необходимия доказателствен 

материал.

Кариерен профил на кандидата

Доц. Райнова завършва медицина през 1982 в МУ - г. София. Започва работа в гр. 

Дупница като педиатър и по-късно работи в 4-та градска болница в гр. София. През 1987 

г. постъпва в НЦЗПБ, гр. София в отдел „Паразитология и тропическа медицина“. Става 

завеждащ лаборатория „ Експериментална и приложна паразитология“ за периода 1994 

- 2011 г. и след това е завеждащ отдел „ Паразитология и тропическа медицина“ -2011- 

2016 г. Последователно заема длъжностите научен сътрудник III - 1 ст. Доц. Райнова има 

две придобити специалности -  „Медицинска паразитология“/ 1992/ и „Клинична 

имунология“/ 1996/. През 2006 г. успешно защитава дисертационен труд и придобива 

ОНС „доктор“ и през 2020 г. придобива научна степен „Доктор на науките“ по 

„Паразитология и хелминтология“.



От 2016 г. досега доц. Райнова е заместник директор на НЦЗПБ, София и отговаря за 

учебната дейност към институцията. Тя е главен координатор на Експертния съвет по 

медицинската специалност „Медицинска паразитология“ към M3. Член е на 

редколегията на списанието „Problems of Infectious and Parasitological 

Diseases”.Неколкократно е била член на научни журита за получаване на ОНС „доктор“. 

Член е БЛС, БПД и на Асоциацията на специалистите по медицинска паразитология. 

Дейността на доц. Райнова показва, че тя е изграден специалист — паразитолог с активно 

участие в дейността на медицинска общност в България. Доц. Райнова има успешно 

кариерно развитие, с медицинско и социално значение.

Основни направления и научни приноси на кандидата.

Цялостната научно-изследователска дейност на доц. Райнова е с комплексна 

паразитологична насоченост. Ранната и точна диагностика на паразитни заболявания е в 

основата на изследванията на кандидата.
ш

Разработването и приложението на съвременни прецизни лабораторни методи за ранна 

и точна диагностика на паразитни заболявания чрез прилагането на ELISA IgG avidity, 

и Western Blot- тестове, са особено важни при значими хелминтозоонози -трихинелоза, 

токсокароза, токсоплазмоза и ехинококоза .

Приоритетни изследванията на кандидата са етиологията, клиниката, епидемиологията, 

диагностиката и лечението на паразитози при хората, които включват зоонози 

/трихинелоза и ехинококоза/, геохелминтози /аскаридоза, трихоцефалоза, токсокароза/, 

опортюнистични паразитози /токсоплазмоза, криптоспоридиоза и др/, контактни 

паразитози /ентеробиоза, гиардиоза/ и привнесени паразитози /малария и кожна 

лайшманиоза/. Разработена е епидемиологична характеристика на социално-значимите 

паразитни болести в страната за актуален надзор и контрол.

Научни публикации на кандидата по обявения конкурс.

Доц. Райнова участва в конкурса с:

Общо 56 самостоятелни и колективни публикации, от които 23 бр. са в 

реферирани и индексирани издания по Scopus и Web of Science. 33 статии са в 

нереферирани списания. 48 публикации са у нас и 12 в чужбина. 13 публикации 

са в списания с ИФ. Общият ИФ е 22,685 

20 глави от 2 колективни монографии



2 автореферата от дисертационни трудове за придобиване на ОНС „доктор“ и НС 

„доктор на науките“

114 резюмета от участия в научни форуми у нас и 5 -  в чужбина 

Представените материали са след последното хабилитиране на кандидата.

Представените материали покриват минималните национални изисквания за 

придобиване на АД „Професор“според ЗРАСРБ.

Отражение на публикационната дейност на кандидата в научната литература 

/цитируемост/

Доц. Райнова има цитирания в наши и чуждестранни издания. Общият брой цитирания 

е 48 /според представената справка/-18 са в издания с ИФ и 30 -  у нас. Н-индексът е 5.

Участие на кандидата в научни проекти и програми.

Доц. Райнова е участник в значителен брой научно-изследователски проекти. Тя участва 

в 6 проекти финансирани от ФНИ, в 2 международни проекта с външно финансиране и 

в 2 национални научно-изследователски програми. Зам. Ръководител е на проект 

BG05M20P001-1.002 /2018-2023/, финансиран от ОП „Наука и образование за 

интелигентен растеж“.

Учебно-преподавателска дейност.

Доц. Райнова е показала активна учебно-преподавателска дейност. Според 

представената справка за периода 2015-2019 г има 850 часа натовареност. Тя има 5 

докторанти, като 4 от тях са защитили успешно, а един е пред защита. Обучава студенти 

медици, дипломанти, стажанти и др. Извела е 3 -ма дипломанти. Провежда курсове за 

след дипломно обучение и методическа подготовка на специализанти. Участва в голям 

брой НЖ за избор на гл. асистенти и доценти и за придобиване на ДНС „доктор“.

Заключение

Цялостната научно-изследователска, публикационна и учебно-преподавателска дейност 

на доц. Райнова отговаря напълно на наукометричните критерии и количествените 

показатели на Правилника на ЗРАСРБ , както и на неговото прилагане в НЦЗПБ.

Давам моя положителен вот доц. Райнова, дмн да заеме академичната длъжност 

„Професор“ в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално 

направление 7.1. Медицина, докторска програма/ научна специалност „Паразитология и



хелминтология“, обявен за нуждите на НЦЗПБ, отдел „ Паразитология и тропическа 

медицина“.

19.06.2020 Изготвил становището:

Проф. д-р Маргарита Габрашанска


