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До членовете на научното жури 

Определено със Заповед № 422 

на Директора на НЦЗПБ 

 

 

РЕЦЕНЦИЯ 

 

От проф. д-р Майда Тихолова Митова, д.м. 

 

 

по конкурс за заемане на академична длъжност ПРОФЕСОР в областта на 

висшето образование :"7.„Здравеопазване и спорт” по професионално 

направление 7.1. „ Медицина” и научна специалност” Вирусология” за нуждите  

на Отдел вирусология към НЦЗПБ,София, обявен в „ Държавен вестник” 

бр.45/30.05.2014г., с единствен кандидат Доц. д-р Павел Богданов  Теохаров, 

дмн, Зав. Отел Вирусолотия, НЦЗПБ 

 

 

 

След завършване на медицинското си образование в Медицинска академия – 

София, доц. Павел Теохаров започва изключително успешното си развитие на 

вирусолог и учен в НЦЗПБ, Отдел Вирусология, Лаборатория „ Хепатитни вируси” 

като научен сътрудник през 1983 г. През 1991 г. става завеждащ на същата 

лаборатория. Утвърждава се като водещ национален специалист в областта на 

изследванията и диагностиката на вирусните хепатити. През 1984 г. придобива 

специалност по вирусология. През 1999г. е избран и придобива научното звание 

ст.н.с. ІІ ст.  

Важно значение в професионалното и научно израстване на доц. Теохаров 

имат специализациите  в периода 1996-2006 във водещи научни центрове по 

изучаване и решаване проблемите на вирусните хепатити съм СЗО и в фирма Sanofi 

Pasteur в Париж. 

За кратък период през 1989г. доц. Теохаров капитализира резултатите от 

изследванията и специализациите в защита на докторска дисертация на тема 

„Проучване върху култивирането  на хепатитния вирус А в клетъчни култури и 

разработка на тестове  за диагностика  на вирусен хепатит тип А и придобива  

образователна и научна степен „доктор”. През 2013 г. той обобщава резултатите от 

своята дългогодишна работа върху многообразните аспекти на вирусните хепатити в 

дисертационен труд  за придобиване  на научната степен „доктор на науките”: 

„Проучвания  върху етиологията на вирусните хепатити, разпространението и 

специфичната профилактика на основните хепатотропни вируси и 

разпространението на други потенциално хепатотропни вируси в България”. Чест 

прави на кандидата защитата на този труд, чрез който той внася принос във 

вирусологията, епидемиологията, инфектологията и хепатологията у нас “.  
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Във връзка с високите постижения на Доц. Теохаров от 2001г. до днес тай е 

назначен за Национален консултант по вирусология, МЗ. 

 

 Представените научни трудове и документация характеризират доц. Теохаров 

като водещ изследовател и диагностик в областта на медицинската вирусология у 

нас и в международна научна общност.  

 

От началото на трудовата си дейност и понастоящем основен обект на 

научните му интереси и диагностична дейност са следните:  

 Проучване  на хепатитния А вирус  и разработка на тестове за неговата 

диагностика. Молекулярна и  генотипна характеристика на основните 

хепатотропните вируси: HAV, HBV, HCV, HEV.  

 Проучване на разпространението на хепатотропните вируси в България – 

рискови групи, обща популация.  

 Проучване  имунен статус по отношение на ваксино-предотвратими 

хепатотропни вируси и оценка на  специфичната профилактика на HBV при 

деца. 

 В конкурса доц. Теохаров представя следните публикации и участия в научни 

форуми, които приемам за рецензиране както следва:  

 Автореферат на дисертационен труд  за придобиване  на образователна и 

научна степен „ доктор”-1989 г.  

 Автореферат на дисертационен труд  за придобиване  на образователна и 

научна степен „ доктор на науките”-2013 г.   

 Общ брой публикации и участия в научни форуми - 139 

 Публикации в чуждестранни издания, 14 от които с импакт фактор (IF) 

 Общ импакт фактор на публикациите - 21.146 

 Публикации в български научни издания – 54 

 Монографии и раздели – 2 

Общият брой участия в конгреси и конференции след придобиване на 

академична длъжност „ доцент”- на доц. Теохаров е 70, от тях в чужбина - 22,  в 

страната – 48. Това говори за прогресивното кариерно развитие на кандидата. 

 

Съществено е, че резултатите от изследванията на доц. Теохаров са публикувани 

в престижни списания с висок импакт фактор като: Pediatric Infectious Diseases 

Journal, Journal of Medical Virology, Journal of Hospital Infections и други. Постигнат 

е значително висок ИФ - 21,146.  

Трудовете са оценени високо  от научната общност – общо 293 броя цитирания, 

от тях в български  научни  списания и дисертационни трудове – 105, а в 

чуждестранни научни  списания и др. публикации на латиница – 188. 

Анализът на трудовете според участието на автора показва, че доц. Теохаров е 

първи или последен  автор в 34, което е показател за водещата му и съществена роля 

в изследванията. Свидетелство за възходящо научно развитие е разработването на 

35 труда, отпечатани след придобиване през 2006 г. на академичната длъжност 

“Доцент”. Като цяло наукометричните показатели представят кандидата като високо 

продуктивен, уважаван и известен учен със съществен принос за развитието на 
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клиничната вирусология и нейната връзка в практиката с клиниката, диагностиката, 

епидемиологията и специфичната профилактика на вирусните хепатити. За особено 

стойностен считам приносът на цялостното творчество на доц. Теохаров във връзка 

с решаване на редица важни проблеми от клиничната практика, тъй като 

благодарение на неговия всеотдаен, висококвалифициран и дългогодишен труд 

многообразните проблеми на острите вирусни хепатити в страната – тяхната 

диагностика, често трудна диференциална диагноза, а от там адекватно 

терапевтично поведение, прогноза и изход са намирали своето адекватно решение. 

 

Научно-изследователската дейност на кандидата се отличава с ясно изразена 

концентрация върху диагностиката и разпространението на хепатотропните вируси. 

Основните научни и научно-приложни направления са:   

Изследвания свързани с хепатитния А вирус (HAV) 

 Култивиране на хепатитния А вирус в клетъчни култури  и разработване на 

тестове за откриване на маркери  за неговата индентификация.(автореферат 

№1, публикации № 18,19,21,25,27,28) 

 Проучвания свързани с особенности  при  диагностиката на хепатитният А 

вирус (HАV),  (публикации № 46, 47). 

 Молекулярно-генетична характеристика на HАV при болни с хепатит А 

вирусна инфекция, (автореферат №2). 

 Проучване на разпространението на хепатитният А вирус (HАV) сред 

населението на България. Проучвания свързани с профилактиката на HAV 

инфекцията, (автореферат №2). 

Изследвания свързани с хепатитния В вирус (HВV) 

 Молекулярно-генетична характеристика на HBV при болни с хепатит  В 

вирусна инфекция, (публ.№13, докл.№123,126) 

 Проучване на разпространението на хепатиния В вирус (HBV) в България, 

(докл.№85,86). 

 Наличие на повърхностният антиген на хепатитния В Вирус (HBsAg) и HBV 

DNA сред населението на Пловдивска област- проучване през 2010 -2011год, 

автореферат №2) 

 Проучвания свързани с особености при диагностиката на хепатитния В вирус, 

(публ.№ 52, докл.№117) 

 Проучвания, свързани със съответствието на нивата на HBsAg с количеството 

на HBV DNA при пациенти с HBV моно-инфекция и HBV-HIV коинфекция и 

спонтанното елиминиране на HBV, (публ.№59,60,докл.№132). 

 Проучвания свързани с профилактиката на HBV инфекцията. Проучване на  

имунен  отговор при деца, ваксинирани с рекомбинантни ваксини срещу HBV, 

(публ.№ 6,12,57,58,докл.№118) 

 Проучвания за наличие на протективни антитела (анти-HBs) след имунизация 

срещу HBV, при лица с рискови фактори за субоптимален имунен отговор, 

(публ.№ 53,54) 
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Изследвания свързани с хепатитния С вирус (HСV). 

 Молекулярно – генетични проучвания на HCV. Генотипно разпределение на 

HСV при пациенти с хепатит С вирусна инфекция  и лица употребяващи 

интравенозно наркотични вещества, (публ.№5,9,докл.№89,119) 

 Молекулярни  изследвания за репликация на HCV при HIV/HCV 

коинфектирани пациенти, (публ.№59,докл.№125) 

 Проучване  на  разпространението  на  хепатиния С вирус (HСV) в България, 

(автореферат №2,докл.№86) 

 Проучвания върху особеностите в диагностиката и клиничното протичане на 

остра HCV инфекция, (публ.№8,докл.№120) 

 Проучване ролята на HCV за развитие на porphyria cutannea tarda (PCT) при 

български пациенти, (публ.№3) 

 - Проучвания на значението на хепатотропните вируси HAV, HBV,HDV и 

HСV при пациенти с вирусни хепатити, рискови групи и  здравни работници, 

(публ.№42,докл.№82,102) 

 

Изследвания свързани с хепатитния Е вирус (HЕV). 

 Проучване делът на хепатит Е вирусната инфекция сред пациентите с остри 

не-А, не-С (NANC) вирусни хепатити.Молекулярно-генетична характеристика 

на HEV, (публ.№32,48,докл.№78,79,131) 

 Проучване на разпространението на хепатитният Е вирус (HЕV) сред 

населението на България, (докл.№136). 

Разпространение на потенциално хепатотропни вируси: Епщайн-Бар вирус 

(EBV),  Цитомегаловирус (CMV), (публ.№41)  и Херпес симплекс (HSV) сред 

населението на България, (публ.№7). 

 

В изследванията си доц. Теохаров е постигнал значителни оригинални и 

потвърдителни научни приноси, както и приноси с научно-приложен характер, 

по-значимите от които могат да се обобщят както следва:  

В цялостния си вид изследванията на Доц. Теохаров отразяват конкретната 

картина на разпространението на различните хепатотропни вируси сред населението 

в страната, конкретно в някои региони и в различни рискови групи. Тези 

изследвания са с приносен характер. Те обогатяват познанията ни относно 

съвременната епидемиологията  на тези важни инфекции и са от значение за 

инфектологията и хепатологията. От особен интерес са проучванията във връзка с 

HEV инфекция и нейната честота на разпространение. Доц. Теохаров първи въвежда 

диагностиката и определя важността на HEV у нас. Това обогатява и поставя на 

съвременни основи важен раздел от българската инфектология и хепатология.  С не 

по-малко значение е и установяване  наличието на протективните анти-HAV 

антитела по възрастови групи и определянето на възприемчивите групи от 

населението.  

С приносен характер е и определената от кандидата генотипна характеристика 

и направеният филогенетичен анализ на български щамове циркулиращи в страната 

HAV, HBV, HCV и HEV. 

Оригинален принос е установеният чрез генотипиране на HAV в откритите в 

нашата страна изолати - почти по равно разпределение между 1А и 1В генотипове.  
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При генотипирането  на българските изолати на HBV доц. Теохаров доказва, че 

генотип А се среща при остра инфекция. А2 генотипът е навлязъл у нас през 1996 и 

2003 г., успоредно с навлизането на HIV от страните от Северна Европа по 

сексуално предаван механизъм. Генотип D е възникнал в началото на XX и неговото 

установяване е белег за хроничната инфекция, което е принос за клиничната 

практика.  

С научно приложен характер са проучванията относно първичния имунен 

отговор при деца, ваксинирани с рекомбинантна ваксина срещу HBV, както и 

продължителността на хуморалния имунитет при деца, ваксинирани срещу HBV 

инфекция за период от 5-15 години след завършване на пълен имунизационен курс. 

Тези изводи са от значение за определяне на националния имунизационен календар. 

Научно-приложните приноси от изследванията на Доц. Теохаров относно 

наличието на маркери за  HBV и HCV при болни с  цироза на черния дроб, както и 

установеният от него висок процент при пациентите на хемодиализа (16,5% при 

HBV и 42% при HCV) са с потвърдителен характер и са основание за спешно 

предприемане на противоепидемични мерки.  

За клинициста проблемът на смесените HBV + HDV инфекции, протичащи 

като коинфекциите и суперинфекциите е осъществен по отношение прогнозата на 

заболяването.  

С приносен характер са и разработките относно разпространението на отделни 

субтипове HCV у нас при хронични инфекции и венозни наркомани. 

 Доц. Теохаров проявява значителна активност за осигуряване финансови 

средства за развитие на изследователската дейност на колективите, в които участва 

и ръководен и за подпомагане национално-отговорните задачи на НЦЗПБ. Участва в 

4 проекта, финансирани от EU, 1 проект между НЦЗПБ и CDC/Atlanta USA и 1 към 

Фонд за научни изследвания. С разработените рационализации и внедрявания влага 

усилия за развитие на научно-изследователската и диагностична дейности на 

НЦЗПБ. 

 Важно условие за кандидатстване за академичното звание “Професор” е 

предаването на научните знания и практически умения на студенти и 

специализанти, както и ръководството на докторанти и дипломанти. Доц. Теохаров 

има значителна преподавателска дейност в областта на вирусните хепатити и 

другите хепатоторопни вируси в курсове за специализанти. Предал е своя опит като 

научен ръководител на 1 докторант и 2 дипломанти.  

 

Заключение: Познавам работата на доц. Павел Теохаров от постъпването му в 

НЦЗПБ. Амбициозен, прецизен, упорит в овладяване и внедряване на 

диагностичните и изследователски методи, той  е дълбоко уважаван от своите 

колеги, докторанти и специализанти. Похвална е упоритостта, с която той, чрез 

способността му да вниква в проблемите на пациентите с вирусни хепатити и 

умението му да работи в екип с колеги от други медицински области,  решава 

медицински проблеми от национално значение. Научните му изследвания, отразени 

в представените публикации и участия в научни форуми са получили широко 

международно признание.  
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Доц. Теохаров е завършен учен и високо уважаван експерт в областта на 

медицинската вирусология. Той е обхванад всестранно един значителен по 

важност дял от инфекциозната патология - вирусните хепатити. Разработил и е 

въвел е в диагностиката съвременните генетични и имунологични методи. 

Доц. Теохаров е специалистът в областта на хепатотропните вируси, с когото 

поколения български лекари свързват познанията и ежедневната си работа в 

областта на острите вирусни хепатити. Постигнатите наукометрични 

показатели - публикации в реферирани издания и цитирания на трудовете, 

надхвърлят изискванията на Националния център по заразни и паразитни 

болести и сродни научни институции. Всичко това ми дава основани да 

подкрепя убедено присъждането на академичната длъжност „Професор" на 

доц. д-р Павел Теохаров. 

28.09.2014. 

 

С уважение:   

 
Проф. д-р Майда Тихолова, д.м. 

Ръководител.Катедра по инфекциозни болести, МФ - София 

 


