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Автореферат на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна 

степен „Доктор”; Медицинско свидетелство, удостоверяващо психичното и 

физическото здраве, както и Свидетелство за съдимост, удостоверяващо липсата 

на наложено наказание „лишаване от право да се упражнява определена 

професия или дейност” не са представени съгласно правилника тъй като не се 

изискват поради факта, че в момента Ивелин Владов е на трудов договор в 

ИЕМПАМ – БАН; Удостоверение за трудов стаж по специалността; Списък на 

научните публикации (списък на всички публикации и списък на публикациите, 

представени за участие в конкурса); Научни трудове, представени за участие в 

конкурса; Справка за цитиранията; Списък на участия в научни форуми; Списък 

на участия в научни проекти; Справка за оригиналните научни приноси; 

Справка по образец за изпълнение на минималните национални изисквания за 

заемане на академичната длъжност „Доцент” в ИЕМПАМ – БАН; Копие от 

обявата на конкурс за академичната длъжност „Доцент” в Държавен вестник; 

Други документи и материали за дейността на кандидата, свързани с конкурса. 

 

Биографични данни и академично развитие на кандидата 

Главен асистент Ивелин Ангелов Владов, доктор е роден на 27.02.1983 г. 

в гр. Шумен. Той има висше образование, ОКС „Магистър”, специалност 

„Екология и опазване на околната среда” (СУ „Св. Климент Охридски”, 

Биологически факултет, Диплома Серия А-2005 СУ, Рег. № М180043 от 

07.03.2006 г.). Образователна и научна степен “Доктор” по „Паразитология и 

хелминтология“ му е присъдена през 2016 г. (Диплома № 000808, издадена на 

16.11.2016 г., БАН – ИЕМПАМ). Удостоверение за заемане на академичната 

длъжност „Главен асистент“, Специалност „Паразитология и хелминтология“ с 

№ 001098 му е издадено на 19.06.2017 г. от БАН – ИЕМПАМ. Ивелин Владов 

работи последователно като асистент и главен асистент в ИЕПП и ИЕМПАМ на   

БАН от 2008 г. до момента (Секция „Експериментална паразитология”, 

ИЕМПАМ). През този период той изпълнява различни видове организационни и 

експертни дейности в ИЕМПАМ - БАН, като участва в организационни 

комитети на международни и национални научни форуми, и завършва 10 курса 
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за допълнителна квалификация. Ивелин Владов е член на три научни 

организации. 

 

Научноизследователска дейност и наукометрични данни   

Главен асистент д-р Ивелин Ангелов Владов е автор и съавтор на 

публикувани и докладвани научни трудове с безспорен научно - приложен и 

много съществен приносен характер. Наукометричните данни на кандидата 

Ивелин Владов, оценени в тяхната цялост, са в съответствие с препоръчаните в 

нормативните документи критерии и показатели за оценяване от Научно жури 

при провеждане на конкурс за “Доцент” в ИЕМПАМ - БАН.  

Представените за рецензия научни трудове на Ивелин Владов са в област 

на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, 

професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност 

“Паразитология и хелминтология“ (01.06.19).  

Дисертационният труд на Ивелин Владов за присъждане на ОНС 

„Доктор“ е на тема  „Молекулярни и клинични изследвания на паразити от род 

Eimeria в експериментален модел на зайци“ (София, 2016),  научна специалност 

“Паразитология и хелминтология“ (01.06.19).  

Броят на публикуваните научни трудове е 101 (5 от тях са във връзка с 

дисертационния труд), 20 от които са публикувани в издания с IF, реферирани и 

индексирани в световноизвестни бази от данни с научна информация (Scopus и 

Web of Science). Броят на докладваните научни трудове в международни и 

национални научни форуми е 119. Участията на д-р Владов в международни и 

национални научноизследователски проекти са 22. Според представената 

справка в базата данни Scopus и Web of Science са открити 81 цитирания (повече 

от 35 от тях са в международни издания) на 18 научни публикации. Стойностите 

на IF на публикациите на главен асистент д-р Ивелин Владов са: на общия IF - 

52.331, а на личния IF – 6.724. 

Най-съществените приноси от научно-творческата работа на главен 

асистент д-р Ивелин Владов са детайлно отразени в приложената към 

документите на конкурса „Авторска справка за приносния характер на научните 
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трудове“. Оригиналните резултати, получени от д-р Владов са в няколко научни 

области (паразитология, токсикология, молекулярна биология, биохимия и 

екология) и се отнасят главно до: Изследване влиянието на новосинтезирани и 

природни химични агенти в експериментални модели in vivo и in vitro; 

Проучване на патогенетичните механизми на взаимодействието между паразит 

и гостоприемник; Комплексно прилагане и оптимизиране на класически и 

съвременни научни методи и подходи за паразитологични изследвания 

(морфологични, биохимични, молекулярно-биологични, токсикологични, 

морфометрични и статистически методи); Изследване на влиянието и на 

антипаразитния ефект на някои вещества в различни  експериментални модели 

(род Eimeria, род Trichinella, род Fasciola, род Haemonchus) с цел приложението 

им във фармацевтичната индустрия; Проучване въздействието на соли на 

натрий и тежки метали (кобалт, кадмий и олово) в експериментални in vivo 

модели. Като цяло, получените от д-р Владов оригинални научни резултати 

имат фундаментален, методичен и научно-приложен приносен характер.  

Главен асистент Ивелин Ангелов Владов, доктор е регистриран в 

Регистъра за научна дейност на НАЦИД. Направеният сравнителен анализ на 

минималните национални изисквания по Чл. 2б от ЗРАСРБ за област на висше 

образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 

направление 4.3. Биологически науки с приложената справка за реалните точки 

на кандидата показва, че Ивелин Владов отговаря на минималните национални 

изисквания за заемане на академичната длъжност „Доцент”. Детайлният анализ 

на съответните групи от показатели А/A, Б/B, В/C, Г/D и Д/E на главен асистент 

Ивелин Владов доказва следното: Показатели А (50 т.) и В (100 т.) отговарят на 

националните изисквания. Показател Г е 402 точки при минимална стойност 200 

(220) точки. Показател Д е 70 точки при минимална стойност 50 (60) точки. 

Общият брой точки от показатели А, В, Г и Д на главен асиситент Ивелин 

Владов е 622 точки при минимален брой като национално изискване за 

академичната длъжност „Доцент” – 400 (430) точки. По показатели (Г и Д) 

стойностите на главен асиситент Ивелин Владов надвишават минималните 

национални изисквания.  
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Заключение 

Главен асистент Ивелин Ангелов Владов, доктор, участващ в конкурса за 

заемане на академичната длъжност ”Доцент” напълно отговаря на 

нормативните изисквания на ЗРАСРБ и Правилника за условията и реда за 

придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в 

ИЕМПАМ - БАН.  

Той е трудолюбив, ерудиран и високо квалифициран специалист със 

значително научно творчество и оригинални приноси в областта на 

паразитологията и хелминтологията. Ивелин Владов проявява упоритост, 

компетентност, дисциплина и прецизност във всички аспекти на своята научна 

и експертна дейност.  

Като цяло, получените от д-р Владов оригинални научни резултати имат 

безспорен фундаментален и приложен приносен характер. Наукометричните 

данни на Ивелин Владов са не само в съответствие, но и надвишават 

минималните национални изисквания, нормативните критерии и показатели за 

оценяване на кандидатите при провеждане на конкурс за академичната 

длъжност „Доцент“   

Комплексната оценка на неговите документи и дейност ми дава 

основание за положително становище, поради което предлагам на уважаемите 

членове на Научното жури да вземат решение за избор на главен асистент 

Ивелин Ангелов Владов, доктор за ”Доцент” по професионално направление 

4.3. Биологически науки, научна специалност “Паразитология и 

хелминтология“ (01.06.19) и заемане на тази академична длъжност в Секция 

„Експериментална паразитология” на ИЕМПАМ - БАН. 

 

15. 07. 2021 г. 

гр. София                 

Член на Научното жури:       

.             (Проф. д-р Ц. Маринова, дм, дмн)   
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