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от проф. д-р Стоян Ангелов Шишков,
Биологически факултет, Софийски университет ,,Св. Климент Охридски", .1лgц 11д

Ila1^lHoTo хt)фи, назначено със заповед Nl I-1З4 от 27 ,09,2022 г. rra /{иректора па Иrrституг
по микробиология ,,Стефан Ангелов" при БАН, проф, дбн Пенка Петрова

ОТНОСНО: материалите, предсl,авени за участие в конкурс за заемане на академичната

ллъжност ,,доцент" в Инститlт по микробиология ,,Стес!ан Ангслов" при БАII (ИМкБ) в

област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професиоlrално
I{аправление 4,3. Био:lогически IIауки, Вирусология,

В конкурса като единствеIl каIlлидтг участва гJr ас. л-р ЕIели Милелlова Вилхелмова-
Илиева, която е IIа постоянен трудов договор в инстит)та,

1, Общо представяtIе па процедурата и I(аIIдидата.

Предоставеният комплект материали е в съответствие с изискванията на Закона зzt

развитие на академиtI}lия състав в Република България (ЗРАСРIr, Правилника за прилага}{с
на ЗРАСРБ, Правилника за условията и реда за придобиване на на)л}Iи с.гепени и за заемане
па академични длъх(ности в БАI,I и ИМиttБ гrо Професиот:ално направленис 4.З,
Биологи.Iески науки. Те удовлетворяват и допълнителните критерии за заемане на
длъжността на ИМикБ БАН, Няма сиг}Iали за плагиатство, ff окументаrдията дава
възможност да се оцени на)лната и на)лIlо-приложна дсйtrост на канлидата, съглас}Iо
приетите t(ачсствеIIи и количоствени критсрии.
Г;l. ас. д-р Гiели Rилхелмова-Илиева е възпитаник lla СУ,,Св. Кл, Охридски", Бttологи.tески

факулr'ет, в който се липломира като Магисrър - молекуJlярен биолог rlo вирусология lIPс:J
2004 г. Зацитава локторска дисертация на тема ,,Комбиниран ефек,г на елагитани}lи и
ацикJIовир върху репликаIIията на вируси херпсс симплекс" през 2012 г. в ИМикБ.
I1рофесиоIrалната й кариера вклIочва заемане последователIlо на позициите специалист -

вирусолог (2009-201 l г.), асистент (201 l -20l 7 г.) и главен асистенr. (20 l 7 r. - понастоящем) в

llепартаме}IТ ,,Вирусология" на иIlституга, Ръководител е rta лабораторията ,,.ЩНК вируси и
онколI4тични вируси",

!-р Вилхелплова-Иллrева е rrрсдставила списl,к с 24 публикации в списаIlия с IIi/SGR,
или в сборници от международIIи форуми, rrубликрапи в llъJIеIl текст, Iтави от моногра(lии
и l20 цитата за цялата си научна продукllия. Кт,м тях се лобавя и дисертационния .грул за
придобивапе на ОНС ,,fioKTop".

За участието в конкурса за доцеLIт е IIредставила 20 науlни пуб.пикации, разделеI]и в
две групиl покриващи показатели В и Г за ллъжността ,,доцент" по Професиоrлалпо
направлеIIие 4.3. Биологи.tески науки, както и З0 цитата. В базата за HalлlHll ланrtи WoS са
отразсIlи l 2 от ,гези статииJ като по тях са о,гбелязаrlи l l 9 ци,гата и h-инltекс б и в базата за
Halлlllrl ланни Scoptls са отразени 14 cl,c l24 цитатLI и lr-иrrдскс 7.

Резултатите от наyIлIоIазслелователската лL.йtIост са докJIадваtти на 28 межд}народIIи и
4 националlти научни форуми, всички представени за rIастие R конкурса, Те отразяват
па)дноизследователската й дейност в професионалltо-го направлеI{ие на ko}lkypca,



Гл. ас. д-р I,1ели Ви:tхе:rмова-Илиева е r{астваJIа в 4 ItациоtrалtIи I{аyIIIи проекти и

провеж/lа изследвания по договори с бизнеса (2 с български фирми и 2 с чулtлестранни

фирми).

2. обща оценка IIа дейпостта IIа канлидата.
2, l . Оценка на HarIHaTa и ltаучно-IIриJIохtrrа дейност,
Научt tbt mруDове,

Справката за изпълнението на минималните нациоIIални изисквания по чл,2б от
ЗРАСРБ за IIarIHa област 4. Приролни на),ки, математика и инс]lорматика; rтро(lесионапrо
паправJIение 4.3. Биологически IIауки и Правилника lIa БАН показва набор от то.rки както
следва:

о Показатели в група А: дисертационсн труд - 50 точки.
оВ показатели в група В ,,ХабилитационсII трул - науаIни публикации в излания, коиl.о

са реферирани и индексирани I] световноизвестlrи бази датlни с llаучна информаuия (Web of
Science или Scopr"ts)" са вIOIючени 4 публикации с квартил Ql. По този показател намираNl

различие межлу изнесената информация и таlзLI в базата за IIаrIни данни на WoS/Scoplts за
първата пуб;lикация - Vilhelmova- Ilieva, N. Е al, Дпtiчiгаl Rеsеагсh,2014, ll0: l04-1l - е

предсl,авен кварти;I Q1, но справl(ата гlоказва, че стойност,га на показателя за съотве.|.I]ата
годиIlа на списанието е Q2 Съо,r,веr,но по група показатеJllл В точкиr.е са 95 rrри
изискуеми 100 точки (3х25 т, и 1х20 т.). Слелователно кандидатът не покрива изисквапията
по този показател от миIiималните lIаllионаJIни изискваIIия.

оВ показате:rи в груIа I'- наrIни статии в межл),1IародлIи реферирани и иIIдексирани
списания са вклIочени lб пубrrикации. разпрелелени по квартиJlи (Ql - а бр,, Q2 - З бр., Q3
- 2 бр, и Q4 - 3 бр,) и 4 глави от к}Iиги. Стойностиr.е на квартилитс на две от статиите за
т,Iетоttни, За статияr,а Zаhагiеча ММ, Dirnitrova LL, PhiIipov S, Nikolova l, VilhelrTova N, et al.
Molecules, 2022, 27(|): 245 е посочеtr квартил Q], което I1ротиворе.lи на база ланIlите за
сl,ответната голина. Статията е с квартиJl Q2. Статията с автори Varadirrova Т., Vilhelmova
et al. Acta Viгologica, 2005, 49 (4): 251-260 носи lla кандидата квартил Q3, а не Q2.
Следоватсл1.1о пуб:lикациlлr'е в тази група показатели носят 276 точки при необхолими 200
1,о L] ки.

Нсзависимо от гореIlосочсIlите неточности обцият броi.i точки по,гези показатели
(37l т. ) са лостатъчни за уловлетворяваIIе на Минималнит9 нацио}tаUIни изисквания в тази
иl\{ част-

ов показател ! е продставен 0писък от 30 цитирания на 4 статии в науlни излания
реферирани и индексирани в Web of Sciot-lce или Scopus. Щ-р Вилхелмова е приложила l0
IIитати на статия,га - Vilhelmova, N. Et al. Antiviral Rеsеаrсh, 89, Elsev iег, 20 l 1 , 1 74- l 81 , която
е свързаtiа с придобиваIlеТо на IIаучна,l,а стспеll ,,локтор". Това не се допуска от Правилника
за приJIагане на Закона за развитието IIа академи!пIия състав в Република България.
СзIелователпо представенитс I{итати по копкурса са 20, Те rrосят 40 точки при шзискуеми
50 точки, Следователно кандида,ьт не покрива изискваIlията по този показател от
минималните национални изисквания.

[Iц,ц цц ц н a)|tl н о - l1рLtлоJю rt L! прuн о cu,

приносите IIа канлиrIата са в сферата Ila скриниIlга на екстракти и вещества с
природен произход за антивирусна актиt]нос], iп yitro и са lIасоrlени към получаване riа
прод)4(ти за IIриложе}II4е Br,B с|rармацевтлtчI{и пролуIси и хранителIIи добавки. Изсltедваttl,t



са и въздействията им върху етапите на вирусната репликация за изясняване на механизма
на действие. Изслелвано е и комбинираното приложение па активни екстракти и формули
с медикамента Асусlочiг.

()с Hcl в нu н ayLl HLl прL!н осч 
"l. Пол1"lени са резултати за аl{ти-херпесвирусllата актив}lост на еJIагита}Iини и

галотанини.

2. Определено е влиянието на екстракт от ка}Iадски прополисl розови етерични масла
и прод}кти от тяхното производство, върху стапи от роплиt(ацията на Човепtки
алфахерпесен вирус тиrr-l (Н SV- l) и въздействието им върху окс:tрацелуларните вириоllи.

3. Установена е антивирусна.га активност tlа пост-метабоl]и,l.и, изолирани от различни
млечнокисели бактеримтrи lцамове.

Oct t о BHu н a)|tl но - прчлоэtс HL! прuносu ;

l. Определяне Ila влиянието върху репликативния цикъл и жизнеността rla
извы{клетъчните вириони на HSV-1 и човешки коронавирус (НСоV-43), на еItстрак.l,и!
изолиранI4 от български лечебни растения, вкJIIочени във съпIествуващи търговски
trрол),кти,

2. Определяне на вирусоцидпата активност на т,рговсttи лезинфекIlиращ гел и Jlосио}L
З. Опреде;тяне на вирусоцилI{а,га активпост на лезипфекционни сис,геми на възлуха.

2,2. OtlcHKa на учсбно-ледагоги чсска лейност.
Учебно-педагогическа дейност на гл, ас. I"I. Вилхемова-Илиева е свързана с обl^rение rta
студенти от факултет ,,Обществено здраве, здравни грижи и спор,г.'lla IОЗУ през учебната
2021l22 година,

3. Оцеяка па личпия принос на кандидата,
11редставените научни трудове и съпътстваща документациЯ от гл. ас. Д-р Нели

вилхемова-илиева доказват ли.Iен принос за експерименталното изработване, анализl
интерпретиране и публl.rкуваlле на научните резултати. Авторската справка за
изслелователската работа и наrIните приноси продставят в летайли постижения на
кандидата,

4. Критпчни бележки и препоръки,
ПрелставеlIите локазателствеIIи матсриаJIи за удовJIс,гRоряваIIе на показатслите l]

груrIи Б и /{ нс оr,I,оварят на необходимия брой то.lки. I1реrrоръчвам процизиранс на
Jlоlt}меIlтирането Ila данните от публикациите и цитатите за уловлетворяване на
минималните пационални изисквания по чл, 2б от ЗрдсрБ за заемане на академиtlнаl.а
длъжност ,,Доцент" по Професионално направление 4.3. Биологически пауки
(Вирусология). OcBelT това не са представеI{и доказатеJIства за договори с 2 бъrrгарсrtи
фирми и 2 с чухдестранни фирми.

Препоръ.lвttм да се коригират оl.кандида.га показателите по групи Г и.Щ, за да се
изпълIIrrг минимаJl ните }IациоIlални изискваIlия,

5. Зак,tlIочеlrllс. Порали факта, че не са изпъJl}lени всички форпlални изисквания, посочсIlI.1
в Закона за разRитие на академи(IlIия състав в Репуб;Iлrка Бъ;lгария, 11равилника за Ilсгово



прилагаIlе и ПравилIIика за условията и реда за прилобI4вапе на научни степсIlи и заемапе
на акалемични длъжности в Инстит},I по микробиология ,,С.гефаIl Ангелов'', давам
отрицателна оцепка и препоръчвам убелително на почи,гаемоl,о научно жури да не преллага
гл. ас. д+ I-Iели Миленова Вилхемова-Илиева за заематIе на за акалемичната длъжност
"доцепт" в област на висше образование 4. Приролrrи на)л(и, математика и информатика;
просРесионално направJIение 4,3. Биологични науки, Вирусология, ло съобразяване с
препоръки,ге,

09 ;1cl<cbIBpи 2022 г. Изготtlt.1,1l c,l,aIIоI]I]I Ilсl,() :

Проф. л-р Стояrt lllrtшков


