
 

До Научното жури,  

назначено със Заповед No 189 от 

11.05.2017г. 

на Директора на НЦЗПБ-София 

 

СТАНОВИЩЕ 

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

Ръководител Катедра Микробиология и Имунология при МУ-Пловдив, 

със специалности по „Микробиология” и „Клинична имунология” 

 

по кандидатура за академичната длъжност "Доцент" по микробиология, 

 обявена в ДВ бр. 17/21.02.2017 г.  

за нуждите на Отдел „Микробиология” при НЦЗПБ-София 

 

В обявения конкурс участва един кандидат – Виктория Стефанова Лефтерова, 

дб, гл. асистент в Отдел „Микробиология” при НЦЗПБ-София. 

Приложените от кандидатката прецизно подготвени документи по конкурса са 

съгласно  изискванията на ЗРАСРБ (раздел 3, чл. 24-26), Правилника (раздел 4, чл. 50, 

ал.2) и Приложение 1 на НЦЗПБ-София. Спазена е и следващата процедура за 

определяне състава на научното жури.  

  

КАРИЕРНО РАВИТИЕ НА КАНДИДАТКАТА  

Гл. ас. В. Лефтерова  завършва висше образование със специалност „Биохимия и 

микробиология” в СУ през 1990 г., след което започва работа в Националната референтна 

лаборатория  „Молекулярна и радиационна микробиология”, отдел Микробиология при 

НЦЗПБ-София,. Придобива специалност по микробиология през 2001 г., а през 2011 - ОНС 

„доктор” с дисертация на тема „Молекулярно-генетични методи  за епидемиологично 

маркиране на клинично-значими дрожди” 

Кандидатката е посетила общо 23 курса за следдипломно обучение в страната и 2 

чужбина (в Словакия и в Румъния). Те са в областта на клиничната микробиология и във 

фокуса на научните й интереси.  

От 2012 г. г-жа Лефтерова завежда НРЛ по Молекулярна микробиология при 

НЦЗПБ-София.  



Гл. ас. Лефтерова е член на престижни национални и международни научни и 

съсловни организации: Българската Асоциация по Микробиология (БАМ), Съюза на учените 

в България (СУБ), Европейското дружество по клинична микробиология и инфекциозни 

болести (ESCMID), Американската Асоциация по Микробиология (ASM). 

Защитата на дисертация и придобиването на ОНС „Доктор”, израстването й до гл. 

асистент, специализациите и достигането до длъжността завеждащ НРЛ  са показатели за 

възходящото професионално развитие и стремеж към разширяване на знанията на 

кандидатката в микробиологичната наука. 

 

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ  

Гл. ас. Лефтерова участва в конкурса за АД „доцент” общо със 132 научни труда. 

Публикациите й са 64 при изисквани по Правилника 30 за АД „доцент”. От тях 35 са 

публикувани в български списания, а 29 - в чуждестранни. Общият импакт фактор на 

публикуваните статии е 20, 45. Отделно кандидатката е съавтор в 2 монографии, от които 

едната е публикувана в Германия.  Научната  продукция на В. Лефтерова е равномерна 

през годините. Това е доказателство за системност и постоянство в изследователската 

дейност с добра методична и професионална подготовка, значителна научна активност и е 

израз на възходящо кариерно развитие.   

 Публикационният отзвук на представените в конкурса статии е сериозен. Г-жа 

Лефтерова има внушителен брой цитирания на научните си публикации - 274. Това 

многократно надхвърля изискуемите 20 цитирания по Правилника на НЦЗПБ за тази АД. 

Прави впечатление, че повече от половината й цитирания са в чуждестранни издания - 

146, а останалите 128 - български източници. Това показва, че цитираните статии са 

придобили международна известност и признание от много авторски колективи, 

публикували в различни престижни списания от цял свят.  

Научната активност на кандидатката е представена от 66 участия в научни 

форуми - конгреси и конференции, от които  40 в чужбина и 26 в страната. Има и 

значителна проектна дейност - участия в 13 изследователски проекта, от които на 2 е била 

ръководител. 8 от проектите са с чуждестранно финансиране. 

 

ОЦЕНКА НА ПРИНОСИТЕ НА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА 

ДЕЙНОСТ 

Основните направления в научната област на гл. ас. Лефтерова са свързани със 

съвременни микробиологични подходи в молекулярната диагностика и терапията на 

инфекциите. Това определя и главните приноси на изследователската й работа: 



1/ Разработване и въвеждане в клиничната практика на диагностичен алгоритъм 

за молекулярна микробиологична диагностика на водещите причинители на бактериален 

менингит в страната - N. meningitidis, S. pneumoniae и H. influenzae; 

2/ Чрез използване на апробираните генетични методи за серотипиране анализира 

разпространението на серогрупите на N. meningitidis, S. pneumoniae и H. influenzae в 

страната по области, градове и възраст; 

3/ Проследяване динамиката на разпространение на епидемични взривове от 

коклюш в България при въвеждане на задължителната имунизация; 

4/ Генотипизиране на туберкулозни бактерии, изолирани в  страната, и проучване 

на разпространението им; 

5/ Внедряване в диагностичната практика на оригинален генетичен 

амплификационен метод за определяне на Omp1 гена на C. trachomatis; 

6/ Апробиране и въвеждане в България на система за външна оценка на 

качеството на прилаганите методи за полово-предавани хламидиази; 

7/ Етиологична диагноза на атипични бактериални пневмонии, причинени от B. 

pertussis, C. burnettii, L. pneumophila, C. pneumoniae, M. pneumoniae; 

8/ Разработване на AFLP метод за идентификация и филогенетични отнасяния на 

бактерии и еукариоти с медицинско значение. 

НРЛ по молекулярна микробиология,  завеждана от гл.ас Лефтерова,  е място,  

където се провеждат молекулно-генетични изследвания на различни микробиологични 

материали и бактерии, получени от цялата страна. Организирането на  тази дейност е и 

заслуга на кандидатката. 

 

УЧЕБНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ  

Средната годишна учебна натовареност на гл. ас. Лефтерова за последните 5 

години е 135,8 ч. Тя е свързана с лекции, практически занятия, семинари и консултации на 

специализанти и дипломанти по програмата на СДО в НЦЗПБ-София.  

 

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ,  значителният микробиологичен опит и стремеж на гл. ас. 

Лефтерова за подобряване на модерната молекулно-биологична микробиологична 

диагностика у нас, я поставят на водещо място като специалист и учен в тази област.  

 Наличието на задълбочена и систематизирана научна продукция със съществени 

научни приноси в областта на генетичните методи на съвременната микробиологична 

диагностика показват, че тя е изграден професионалист и учен, преподавател със сериозни 

теоретични компетенции и практически умения.  



 Представените в конкурса документи и доказателства  напълно отговарят на 

научните критерии в ЗРАСРБ и Правилника на НЦЗПБ-София за придобиване на  АД 

«Доцент». Това ми дава основание като член на НЖ да гласувам убедено за присъждане 

на АД «Доцент» по Микробиология на Виктория Лефтерова и да си позволя да 

предложа същото на членовете на уважаваното Начуно жури. 

 

           

 

 2.06.2017 г.                                                   Проф. д-р Мариана Мурджева 


