
Науката е ценност 

 

В това е убеден един от най-успелите възпитаници на казанлъшката 

Математическа гимназия и един от малкото в света професори по 

имунология - казанлъчанинът Ивайло Иванов. 

Той е от онези пораснали успели БГ-момчета, които не се набиват на 

очи. Че се връща в родината си рядко, го издава твърдото произнасяне 

вече на някои съгласни. 

Няма и белег от това, че в делника си оперира с милиони, че 

работата му е свързана с онези велики „магии“, които един ден ще 

променят човека, човечеството, света. На български за него няма почти 

нищо. За сметка на пълните страници на английски. 

Светът знае за него. В родния му град – почти никой нищо. С 

изключение на малцината останали от детството тук приятели и близки, 

съученици. Един от тях е Владимир Спасов, прокурист на „М+С 

Хидравлик“, с когото учили заедно в Математическата гимназия. 

Повечето от поколението му, също като него, поели по големия друг 

път. Където изградили живота си. 

В Казанлък го връщат родният дом, майка му, раздумката с 

приятелите и ... носталгията по Куленската махала. 

От две десетилетия и той гради и реди своя в Америка, в Ню Йорк. 

Щастливо женен е за американка, с която имат две малки деца - Ана 

и Александър. 

Професорът по имунология от Колумбийския универститет в Ню 

Йорк Ивайло Иванов. 



Едно от имената на Казанлък, с които градът следва да се гордее. 

Математическата гимназия - също. 

 

Проф. Ивайло Иванов е на 46 години. Възпитаник на ОУ „Кулата“ и на 

ПМГ „Никола Обрешков“, където завършва в паралелката по биология и 

химия. Редовен участник в националните олимпиади по тези два 

предмета. Точка не му стига, за да го приемат без приемни изпити по 

онова време в Биологическия факултет на СУ. Почти на финала - среща с 

интересен холандски преподавател и няколко учебника преобръщат 

живота му. 

Силно впечатлен от лекциите на холандския професор по 

имунология, дипломираният биолог-химик избира непознатия и дълъг път 

в това медицинско направление. И поема. 

За Америка, мястото, където науката е ценност и за нея държавата 

отделя много средства. 

В България се връща рядко. Това лято за първи път след петгодишно 

отсъствие. 

Заминава за Америка, за да продължи обучението си в университета 

в Алабама, където учи клетъчна и молекулярна биология. Там прави 

докторантура. 

После продължава в Ню Йорк, в Колумбийския университет, в 

лабораторията по имунология, където специализира. Там прави т. нар. 

“постдок“ в продължение на 6 години - специализация с постижения. На 

тази база му се присъжда през 2011 година и научната титла пожизнен 



професор по имунология в Колумбийския университет. Има поредица 

открития в тази сфера, за които светът говори. 

Получава високото признание ненавършил 39 години. 

Казанлъчанинът Ивайло Иванов открива нов вид клетка на имунната 

система, тъй наречените Т-клетки, които са отделна част от имунната 

система и които провокират определени автоимунни заболявания като 

псориазис, колит, артрит. Тези Т- клетки в организма се контролират от 

бактерии в червата, а бактериите в червата контролират имунната система, 

казва ученият. 

Преди това откритие на професора по имунология се е считало, че 

друг вид клетки провокират тези заболявания. 

Сред научните му отговорности е и поверената грижа за 3 хиляди 

лабораторни мишки, които годишно струват на учения 130 хиляди долара 

в собствената му лаборатория по имунология в Ню Йорк. 

Съдбата по странен начин му намигнала през случайната неслучайна 

среща в Ню Йорк с познат европеец. С времева разлика от 10 години. 

Когато за пръв път попада в Ню Йорк на път за Алабама, нощува в 

студентско общежитие. Десет години по-късно, когато се връща в Ню Йорк, 

за да продължи обучението си, попада в същата стая на студентското 

общежитие, когато за пръв път стъпил на американска земя, за да поеме 

по необятните пътища на имунологията. И за да стане едно от световните 

имена в тази сфера. 

Обещава да е тук и след година: за половинвековния юбилей на 

ПМГ. За открити уроци и срещи с бъдещи таланти в науката. 

 


