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СТАНОВИЩЕ
от проф, ;гр Милсп Иванов Георгиев

Лаборатория метаболомика, Институт по микробиология ,,Стефан Атrгелов'' - БАН

във връзка с конкурс за доцент по професиоtrално направление 4.з, Биологи.lески науки
(Вирусология) за нуждите на департаN{ент ,,Вирусология'', лаборатория ,,[НК вируси и
онколиl,ичlIи вируси", Иrlс.t,итут по миltроб1,1ология ,,Стефан Апгелов'' - БАН.

l iастояп{ето стаtlовиlце е съставеllо в съо-tветствие със Заповед No I- 1 З4 от 2'| .О9,2022 г. на
,Щиректора на Институт по миrсробиология ,,Стефаll Ангелов'' - БАI{ (ИМикБ) по решепие
на Научния ct BeT на ИМикБ, rrротокол No 38 от 27.09,2022 г,, във връзка с ко}пtурс за доцеIlт
обявен в държавсн вестник бр, 60 от 29.07 .2О22 г,

Капдилат(и): Гл. ас. д-р Нели Миленова Вилхелмова-Илиева * единс.гвен каIIдида.t,
Представеният комплект материали е в съответствие с изискваIIията на Гrtава lV, Раздел IlI.
Условия и ре.ц за заемане на академичIIата длъжност ,'l1оцелlт" от [Iравилника за усJlовия,га
и реда за придобиванс на научни стеllени и засмаlIе на академични дJlъжIlости в Института
по Микробиология ,,Стефаrr Ангелов" при Българска Академия на 1-Iауките o, u*uo.,ou
вси.tкl,t необходими докуменlи.

познавам кандидатката IIо конкурса; нямам обшIи публикации с нея и не съм в
конфликт lla ин-гереси, съгласно закоrIа.

кратки биографични ./lанни и характеристика IIа научпиl.е иIIтереси на кандидата
l'л. ас, д-р IJели М. Виllхелмова-Илиева е родспа на 16.05,1978 г. Висшето й образоваrtие
(2004 г.) е по сI]ециал[lостта моJIекуляре]{ биолог по вирусология о.r Софийски Университет
,,Св. Климент Охридски". През 20l2 г. успеI IIо защи'ава llисср,гаllия за получаване на
образовате;rната и научна стсllен ,,доктор" от ИМикБ - БАН. IТрофесиопuп"оrо й развитиепреминава през 1.радициоНните с,rъпала на научнаl'а кариеl]а - спеllиалист-вирусолог,
асистепт и сега Iлавен асистеIlт - в ИМикБ - БА}L

от 20I7 г. д-р Вилхелмова-Илиева е ръководитеJI на лаборатория ,,Щ}JК вируси и
онкоJIитични вируси", департамент ,,Вирусология" ИМикБ БАН. Труловият й стй е 17
години.

Оцеrlкп на представеI|ите мllтсриалц
За участис в конкурса гл. ас, Вилхслмова-Илиева представя списl,к с 20 научrrи труда (4 по
пок;lзател В и lб по група от IIоказатеJIи Г), I1убликачI,тоIIIIата активност на гJL ас.
Ви;rхелмова-Илиева напълно о'говаря IIal изискванията за израстRанс lla аt(адемичlJиrI
състав-

Заслух<ава да се отбележи и факта, че гл, ас, Вплхелмова-Илиева има публикации в
прсстижни междунароJlни списания като Phytornedicine (Ql), Antiviral Rеsеагсh (QJ;
понастояUlем с импакт фактор над l0), Jоuгпаl of Photochemistr.y апd Photobiology А:
сhеmistгу (Qt) и т,н. Като член на рсдакторския колектив на списание phvtornedicine си
заслужаRа да отбелетtа факта, ,1g 87-90% от подадените ръкописи биват отхЪърляни, т.е. с
публикаtд1,1ята във phytorncdicil,]c, гл, ас. Вилхслмова-илиева и авторския колектив са сс
наредиJIи сред маJIкия процеlrг успеlпни аl]тори.



Основни науtlни и IrаучIIо-приложни припоси
}Iау.lцдrU ак-гивtIосТ и tIриноси на гJL ас, Д-р Нели Вилхслмова-Илиева са фокусирани в
следните об;Iастll:

L Опрелеляне на анти-херпесвирусIlа aKTIlBHocT на .гаtiини (елагитанини и
галотанини) спрямо чувствитеJIни и резистен.гни на АсV _ }lSV-l и HSV-2
щамове. !оказваIlе на синергично,го лейс.rвие lla tlай-активllите прсдстаRи.гели
приложени слновременно с АСV,

2. Определяне }Ia влиянието на канадски прополис B,t pxy репликаllията и
жизнеността на извъ}lклетъчl{и-ге вириони на HSV- ] .

3. Определяrте на анти-херпесната активIIост на етеричllи масла от роза и продукти
о,t тяхIlо,го производство спрямо репликацията t{a EISV-l l,r жизнеността IIа
извънклетъIIните вириони. Определялrе влиянието им върху етапа на адсорбция
Ira вируса къ]\,I кJIетката гостоп|]иемIIIлк и IIро,гек,ги Bl] ия ефект, които оказват
върху здl]авиl.е к.ltетки, f]оказванс IIа сиl{сргично.l-о им лействие, приJlожеrlи с
АсV.

4, Определянс на аIIтивирусна'Iа активtIост tta пост-метаболити изоJIирани o.1

различни млеtIнокисели бактериални щамове (използвани при производството Ila
разJ]ични млечни продуIOи). Сравняване на влиянието им върху репJIикативIlия
цикъJI и жизнеността на извънклетъtIните вириоIlи на рибни (КНV) и човсIпки
херпесни (HSV-l) вируси. Опредеrlянс Ila влияниото им върху етапа на
прикрепяIIе на ]]ируса към чувс1.1]и,Iелните клстки и протек.Iиl]ния сфект lta пост-
метаболитите Rърху здравите клетки, I]реди ]iастыlваI]ето 1la херпесна инфекция,

Следва да се отбелсжи, .le публикациите IIредставеНИ За уLIас.гие в KoIlKypca за доцент
са изцяло в направJlението tla обявения конкурс, а имеIIIIо 4,3. Биологи.tески науки
(Вирусология). Г[риятно впсчатJIенис правLI използRансто скстраI<ти, етерични масла итlисти моJIекули от медIлцински и арома.I.Iiи растения - насока на изследвания, която
заслужава по-сериозно внимание в ИМикБ БАFI.

В справката за оригинални научни приIlоси са отбе.пязани З бр. tlритlоси с пряко
приJlож}Iо зIJачеIIие, с чия.го формулировка съм с.ьгласеп.

Отражепие IIа научните публиlсаrции па канl(илпта в быtl-арската и чуждестраппата
литература
I-Iауrlgдlu продукция Ila гJI. ас, Ви;tхелп,tова-И;lиева с llубликувапа в реномирани научtIи
списания. косl'о напълно обяслlява броя на получеllите lIитирания - обulо l20 (lZi бр.,
съгласно Скопус, лостъп на 10.|2.2022). Индекса на Хирш е б (сr,гласно Скопус).

Гл. ас, Т-IелИ Вилхслмова-ИлИева е члеН на Съюза на учеIJите в I3ългария, а през 20l l
г. е отличсна с награла на фондация ,,Акал, Проф. л-р Стефан Ангелов.'за лriй-добрЬ работапа млал микробиолог,

Участllик с в 8 научни прооIса, финансирани о,г ФНИ, български и чужлестранни
фирми. /]обре бlл бl,rllо в справката да се посо'ват и сумите на IIоJIученото финансrrраIIе!

Преrlодавателсttа дейlrост
Наллстtt;о с прслставена справка за преподава.l,елската 1,1 учсбttа деitнос'г на гл. ас.
I]илхе.пмова-Илиева тя е гост-преподавател в JОгозападеrI Университет ,,LIеофит Рилски''



Благоевrрад с ltypc ,,Микробиология, паразитоJIогия и вирусология" (25 часа.чекции и 5.Iaca
упражнеIлия),

Обпда оцеllка за съо,гRе,I,с,гltиеl,о tta I(аlIдидаl'а IIа задьJ!жиl,еJIItи.l.е изисt(ваIIиrI lIa
зрдсрБ
Съгласlrо Предс,I,авената clll]al]Ka за изllълIIение }Ia миIIималните изисквания на ЗРАСРБ и,гсзи на ИМикБ - БАFi, гл, ас, д-р Вилхелмова-Илиева Ilа.Ilхвърля I,1ационалIIите и
спсциtilичllите изискваIiия за заемане на акадсмична.l,а длъжност ,,лоцент'', както слсдва:
IIри изискуеми точки по групи от показатели А 50 т,, В l00 т., Г 200 т., и /.{ 50 т., гл.
ас. д-р Вилхслмова-Илисва е предс.гавила съотве-гно 50 т., l00 т., 28(l т., (l0 т, или общо 496
т. при изискуеми 400 т. Съгласно прелставе}Iата справка за лоtIълнитеJIнитg критерии за
LIзрасl'ване rla академичния състав в ИМикБ, г.ll, ас. Н. Ви;tхелмова-Илиева or.rloBtl
надхвърля поставените изисквания - l20 шитираl,tия (при изискуеми за доцент l00), импакт
фактор (ИФ) lra публикации.ге 46 (изискуем ИФ 20) и й"д.п" r,u Хирrп от б (изискуем 5),

Критичlrи бслежки * нямам съrцествени.

JIичllи впечатлеIIия на реlцеlIзеIlта за каrIдидата
Познавам гл. ас. Вилхелмова-Илиева KatTo ко,rега от ИМиtсБ - БАI{; смя'ам, че тя е cl(po'cll
ytleн с отJIични познания в областта, в която работи.

ЗАКЛIОЧЕIIИЕ
Ана.llизът Iia научно-изслсловатслската дейност на t:JI. ас. л-р ВиJIхелмоваt-Илиева показва,Lle тя е изцяло в об;tастта на обявения конкурс. като приносите й имат зна.lим
t]lунламенталеrl харак.гср, а също и яспо очертана практическа насоченост, Научно-
изслеловатеJIската LI преподавателска дейrlост tIадвишават изискванията на Закоttа за
развитие Ila акалемичIIия състав в Република Бr,лгария (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане
на ЗРАСРБ, Правилника на БАН и Институт по микробиология ,,Стефан Ангелов'' при БАН,
Представеlrите материали и резултати IIапъJIIIо съответстват I]a спсцифичllите 

'a""n*urr"",приети във вl]ъзка с IТравилника на Институт гtо микробиологи>t ,,С.гефаlt Анге.шов'' - БАН,С оглед IIа всичко изложено по-горе ll лиtlIIите ми впечатJIе}IIIя смя-tам, rle гJI. ас,
ви:rхелмова-илиева е всче изграден изследова.l,ел и tlейната хабилитация щa допр"пaaa aо
по-нататъшlrото развитие на това научIrо направление в ИМикБ - БАI-I.

_ Като член на научlIото жури по обявения kollkypc дава]tI Ilоложптелна оценка и
убедеrlо tlрепоръчва}l 1|а члеIlовете на IIочи,l,аемо,l,о жури, да гJlасуRа.г за избираltето
па гл. ас. Д-р I{елИ М. Вилхе;rмова-Илиева IIа акалемичната длr,жпосТ ,Лоllепт'' IIо
профссиоltалrlо IrаIIравлеIIис 4.3. Био.lIогичссl(и IIауки (Вирусология) ,ч-irу*дпra,,а
лепартамеlIт ,,ВирусоJlогия'', лаборатория ,,/{IIК вируси и оIIколитиrIIIи вируси'',
Иllститут по микробиология ,,Стефап Аrrгелов'' - Бдti.

l0,|2.2022 г.
гр, IIловлив


