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От: проф. Р4(осr,ина Ивайлова Александрова, /{октор, Ръководител на група в секция

,,Патология" в Института по експериментаJIна морфология, патология и антропология с

музей - БАН, хоноруван преподавател в Биологическия факултет Ira СУ ,,Св. Кл.

Охридски"; лектор в Училището за докторанти към I{ентъра за обучение на БАН,

член на Научното жури съгласно заповед ЛЪ М I-134/27,09.2022 г. на !иректора на

Института по микробиология ,,CTedlaH Ангелов" - БАН (ИМик - БАН);

относно: конкурс за заемане на академичната длъжност ,/|rlцаltm" за нухдите на

,Щепартамента по вирусология към ИМик-БАII в облас,г Ila висше образоваIlие

,,Природни науки, математика и информатика" в професионаJIно напраI}JIение 4.3.

,,Биологически науки" (,,Вирусология").

0бщо представяIlе lta документите в копкурса
В обявеIlия в ,,!ърхtавен вестltиtt" брой 60 от 29.01 .2021 г., конкурс за заемане на

академичната длъжrIост ,,Щrlцеltm" за I]уждите на Лаборатория ,,!НК вируси и

онколитични вируси" към !епартамента IIо вирусология в ИМик-БАН документи с

подал само един кандидат - главен асистеIIт д-р I]ели Миленова Вилхелмова - Илиева

о,г съш(ия департамент. Тя прецизно е подготвила комплект, сълържаtl( всиrп(и

tIеобходими докумелIти, който ми беше прелоставеrI в електронен вид.
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Биографичпи данни за каltдидата

I,Iели Вилхелмова е завършила Биологическия факулте]. па СУ ,,Св. Климеrrг

Охридски", където последователно придобива ОКС ,,Бакалавър" по ,,МолекуJIярна

биоrrогия" през 2002 г. и OI{C,,Магистър" по ,,Вирусология" през 2004 г.

През 2012 г. получава ОНС,,floKTop" по ,,Вирусология" в Илtститу.га Tro микробиология

- БАI-I. Темата на дисер,гационния й трул е: ,,Изследване на антихерпесната активност

IIа прирол}Iи веIцества и комбинирано,гrr им действие с АСV върху репликация.га на

херIIес симплекс вируси irr vitro". О.г 06,03.2009 г. до 14,08.20l l г. работи като

сIlециалис,г, а в периола 15.06.2011 г. -.30,04. 2017 г, е асис.геrIт в !епартамеrtта по

вирусология в Ипс,гитуr,а по микробиология - БАН, От 01.01.2017 г, е ръкоtsодитеJl на

лаборагория ,,flHK вируси и онкоJIи,гичIIи вируси", а от 01.05.2017 г. е главен асис,ген,l,

l] llellapTaмeHT ,,Вирусология" на същия ИlIститут.

Канлидатьт в конкурса д-р I-1ели I]илхелмова е аIлен на Сыоза на ученитс в България.

Проек,гна лейност

fl-p Нели Вилхелмова yrlacTBa в колектива на 4 научноизследователски проеItта,

сРинансирапи от Фонл ,,Научtли изследвания" при MOII, както и rra 4 договора о

български фирми (2 договора) и международни фирми (2 договора).

Публикационна дейIlос],

,Щ-р ТJсли Вилхелмова е ав,гор Ita 32 публикации (с обrr1 импаIсг (laKT,op: IF' = 46.154),

вклкlчиr,елно 24 публикации, преl(ставени в конкурса за заемане на академичната

дJIъжнос,l, ,,Доцеlrт", които не IIовтарят пре,Llсl,авеlIите за придобиваIrе IIа ОНС ,,!октор"
(3 броя гrубликации). От тях 18 са в междуIIародни списания, реферираrlи и

инлексирани в базите ланни Scopus / Web оГSсiепсе: 16 са с импаItт фак,гор и квартил (8

са с Ql, 3 са с Q2, 2 с Q3 и З са с Q4). fJBe о,г публиItации],е са в сборници от.

межllуIlародни научни форуми, а 4 са глави в к}Iиги, из.цадени от "InteclrOpen" и

"Fаrrаgо", Общияr,брой на цитираIлиrIта е 120, II индекс:6. fl-p 1-Iели Вилхе;rмова има

З2 учас,гия в български и межлунаролни научни форуми.

Преподаваr,елска дейrlост

През учебнага 2О21/2022 I,. .r,.{-p Нели Вилхелмова е била хоноруван преподавател към

Катсдра ,,Злравни грилtи" на ФаItултета пrr общес,rвено здраtsе, здравни грижи и спорт

при Югозападния университет ,,Неофит Рилски" в БJIагоевград, к,ьдето е водиJIа Jlекции



и упра)Itпения по ,,микробиология, паразитология и вирусология" на студенти първи

курс от специалностите ,,Медицинска сестра" и ,,Акупtерка". Придобитите умения ще

й помогнат в бъдеIцата й работа като ръководител на докторанти.

Професиона,rlrIи н:lграли

11рез 20ll г. д-р FIели Вилхелмова получава IIаградата на ФондаlIия ,,Акад. Проф. д-р

Стефан Анге.пов" за най-добра работа Ila мJIал миtсробиолог в страната, което

илюстрира отличI{ата й професионалrrа подготовка и високото ниво на

научноизследоватеJlската й дейност.

IiксrIер,гна лейносr,

!оказателство за межllународIIото признание на rlрофеоионалните качества rla л-р IIели

Вилхелмова е llривличаltето й като оценител на прелставеtIи за публикуване стагии в

авторитетни ме>liдународпи списания. Подго,гвила е стаЁIовища lla 10 публикаtдии,7 о,г

които за издаlIия, илдексираltи в базите даIIни Scopus / Web о1'Science (вклlочително

изданията па MDPI "Plat-rts" - ISSN: 222З-7747; Journal of Irungi - ISSN: 2309-608N;

"Molecules" - ISSN: 1420-З049) и З в други м9ждуIIаролни из,цаI]ия ("The Internatiorral

.Iоurпаl оГ Biotechnology and Моlесulаг Biology Rеsеаrсh IJBMI]R, ISSN: 2142-2154 и

"Afi,ican .Iоuгtrаl оГ Microbiology Research" - АJМR, ISSN: 1 996-0808),

Сr,ответствие п:l каIIдидата cIIprIMo миIlимаJIIiи],е IiaIlиOtIaJlIlи излIскl}ltIIиrI,

съдържаlци се в правиJIIIика з1l llрилllгаIlе па ЗРАСРБ - Ус;rовия и ред за заемаIIе

на дкадемичн!lта длъжност ,,f{otдeIlT" (изм. и доп., ЛВ, бр. 15 от 19 февруари 2019

г.) както и IIа завиltlеtlите критерии пд БАН и доlI,ьJlнителIIите критерии IIа

ИМикБ-БАН за заемане на тази академичttа lцJIъжност

АнсшIизът на прелс,гавените от кандилата д-р Нели Вилхс,lIмова материали показва, LIe

тя покрива и наl(хвърJIя нациоIIаJIIIите критерии за:]alемаIIс Ila аlкалемичнаfа ллъ)кllос,l,

,!оцеtttп" (l1осо.tени в ЗРАС в Република Бт,лгария и ПравилIlика за приложението му),

завиlпеrlите критерии на БАII какl,о и спсци(lичItите изисквalния lta Инс,гиt^у.I.а по

микробиология ,,Стефан Днгелов"-БАI-1. !анните са обобщени в'I'аблици l и 2.
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Осrrовни научrIи IIаправJIения и приIIоси

Професионалните интерсси Ira д-р Нели Вилхелмова са в областта IIа вирусология]а и

експерименталната фармакология - химиотерапия на вирусIiи инфекции. Приносите от

научно изследователската дейност са свързана с изсJIедваI{ето IIа антивирусната

(ocIto}tHo антихсрIIссl]ир)сtrата) аlt,гивносl и механизмиге tto лействие на природни

llро.цукти, вклIочи,гелно стерични масла, проllук,ги поJlуLlеlIи при 1.яхното произволс,l.во;

ексlракти от лечебIли растения изпоJIзI]ани в lрадицион}iаl,а медициIIа (напримср

|'сtпсtсеlum vulgare L.), прополис, постметаболити от млечнокисеJlи бактерии и др.

В хода на проведените от д-р I,Iели Вилхс;rмова проучвания са получени следllите

оригинzulни научIли Ilриноси:

!аI,Iни за антихерпесt]иурсната аIfl,ивност IIа танини (е;lагитаttини и галотаtIини) ttри

tIувствителни и устойчиви на ацикловир (дСV) rцамове lISV-I и 1-ISV-2, доказаrrо е



сиIIергичното дейс,гвие на fiай-ак,гивни,ге им представители при едновременно

приложение с АСV.

За пръв път е опреllелено tsлияние,го lla екстракт о,г канадски IIрополис и розови

етеричl{и масла и про.цук1и o,I, ,гrlхIlо.го произво.Ilс,гво върху репликация.га и

жизlIенос]-та на извънкле,ьчлIите вириони на НSV- 1 . 11олучена е информация за

въздсйствието на розоtsи,ге етеричпи масJIа и продуктиl.е о,г тяхното IIроизводство

върху а/lсорбцията на вируса към клетката - гостопиремник и про.гек.гивtlия им e(leKr.

l],bpxy з,Itрави,ге клетки,llоказаIlо е сиЕIерI иtIного им дейст.вие с АСV.
Получелtи са сравliи,гелни даI]ни зtl влиrIнието tta постме.габо:tиl.и изолирани о.г

рtlзлиiIни lцамове млеrIнокисели бак,Iерии в,ьрху репликативния l1икъл и жизненос]"га lla

извыIклетъчните вириони на рибеIпки (KI-IV) и човешки Q{SV-l) херпесни вируси!

ус,гаIIовено е влияlIие,го им върху е,гапа lla прикрепване на вируса к.ьм чувствителни.ге

клеlки и способносr"га им да защитят злравите I<летки преди }Iастъпването на

инфекцията.

Рzrзкрита е оригиllаJIпа инdlормаtlия за аl1l,ивирусния еФекl,tIа хемоrlианиIl о.r R(lрOпtt

lhоmаs,iапа срещу говехди ро,гавирус Kaltтo и на 3-бром-4-диме,l.иJlамиIIо- l .8

Itа(rгалимиди, създадени като агенти за аrrтибактериална Фотодинамична терапия! хри

LISV-1. Някои от публикаtlии,ге разглеждат промени в параметри на оксилативния стрес

на клетки (от говежди бт,брек - лиIIия MDBK), инфектирани с LISV-1. f{-p Ви.lrхеrtмова

е съавтор и lta обзорна с,l,а,I,ия, насочеIlа към вирусни паl,огеIIи с икономическо

зIlачение за водrIите куJп,ури.

LIacт or, получените оригинalлни резуJrга,ги са с пряко приложно значение. 'IoBa са

приносите, разкриващи влиянието на екстракти от български лечебни растения върху

репликаllията и жизнеIlостта lIa извыIклетъчните вириони на HSV-1 и предизвикващиrI

настиIlки човешкиrI короIrавирус HCoV-43. Екстрак,гите са със,гавна час,г на пролукти,

коиl,о сс прсдJIагат ts 
,гърговскаl,а Mpe)Ita.

С прак,гическо значеIlие са и лаtlllите за вирусоцидната активнос,г на 71езин(lек,гираtI1

геJI и Jlосион, както и на дезинфек,гираIци сис,геми Ila въздуха.

JIичrrи впечатлеrrиrr

Познавам Нели о,г времето, когаго беtttе студеllт - магистър по вирусология в

Био,ltоги.Iеския (lаl<ултс,г lla СУ ,,Св. Климеll,г охридски", за коrrгакти,ге ни допри}tася и

,гова! че работим в с,ьселlIи иIlс,ги,гу,rи. /{-р 13илхеrrмова е отJIичпо полготвеIl

спеI{иалист, с високо чувство за отговорност. добри организациоп[Iи умения, локазаfiа



способIIост за самостоятеJIна работа и го,говЕIост да приема нови преl{извикателства и

Ла СПОЛеЛЯ ЗНаНИЯ И Опит. 'I'ези ми впеча,l]Iения бяха tlапълttо очаквапо потI]ърдеIIи и o,1,

подготвените във връзка с конкурса докумен,ги, които убелите.rIно llрелс.гавят образа rla

трулолюбив и целенасочеIl учен, утвърден специалист в обJrасTL,а LIa вирусологията, 0.ьо

завоIован авторите,г у IIас и В чужбина. Убедена съм, че академичното израстване на д-

р Нели Вилхелмова lце отвори пред нея lIови хоризонти, шlе й позволи да разI.1,рrlе

IlъJlIIия си потеtIциа].

заклю.rение

представспите от главе}I асистент Д-р Не;rи Вилхе.llмова материали във връзка с

конкурса показват, че тя напълIло отговаря и наlIхв.Lрля задължитеJIните и

специфичните условия и наукометрични критерии за заемане на академичнага

дJIъжност ,,Щоцанm".

с доказаlrия си професиоllализъм, с добритс си организацио}IIIи умения и способrtост за

екиrtна работа, с отличната си биомедицинска полI,отовка} с трудолtобисr,о,

упоритостта и желанието да изIlъJlIIи пос,гавените цели и задачи по trай-лобрия

възможеIl Ilачи}I, с готовността си да търси решение за всяко предизвикателство, д-р

Ilели I]илхелмова е изградила име на уважаван специалист у нас и в чулtбина,

измина:Iите 3 години убедителпо ни показаха! че llодготовката и нмичието lla
експерти в областта I]a вирусологията е не само престижно за всяка държава, но и

въпрос на национална сигурност. !-р LIели Вилхе:tмова без съмнение е един от,гях.

вярвам, че нейното израстване в йерархичrIата с,r,ълбица пlе бъде влъхновеяие, кураж и

подкрепа за сJIелващи поколения учени вирусолози.

Вси,tко това ми дава ооIлование напълно убелено да предJIо)I.а на Научно.го lItури и

IIо,Iитаемия I-Iаучеtt cr,BeT Ita Иrrс,гиту,га по микробио.llогия ,,С,гефан Ангелов'' при IiAFI

ла избере главеl{ асистенТ Д-р Нели Ми.ltеltова Вилхеltмова - И:rиева за !Оl_{ЕН.Г в

ttрофесионалIло направление 4.3 Биологически науки (I}ирусология), обявен за нужли,ге

на flепар,гамента по вирусология, Лаборатория ,,!FII{ вируси и онкоJIитиrIни вируси'.

lGM съпIия инс,ги,гут.
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