
  

СТАНОВИЩЕ 

 

От доц. д-р Димитър Ив. Вучев, д.м., Секция клинична паразитология и тропическа 

медицина към Катедра инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, 

МУ – Пловдив 

 

Относно: избор на професор по научна специалност „Паразитология и 

хелминтология” (шифър 01.06.19) в конкурс към НЦЗПБ – МЗ, София, обявен в ДВ, 

бр. 71/13.09.2011 г. 

 

В конкурса участвува един кандидат – доц. д-р Росица Иванова Курдова-

Минчева. Представената от нея документация е подредена и класирана според 

изискванията на Правилника по процедурата за придобиване на академично звание и 

критериите в НЦЗПБ.  

 

 Дейността на кандидата, след придобиване на научно-преподавателската степен 

доцент през 1991 г. е реализирана в следните области:  

  

І. Учебно-преподавателска работа.  

Включва лекции и упражнения основно по направление СДО в курсове и 

индивидуално обучение, ръководство на специализанти и докторанти, колоквиуми и 

държавни изпити за специалност. 

 По студентското обучение е участвала с лекции и изпити в МУ и МК - 

Плевен, вкл. на чуждестранни студенти с английски език. 

 В други институтски отдели на НЦЗПБ и в катедри на МУ е участвала с 

тематични лекции по паразитология. 

 По линия на СЗО е изнасяла лекции и провеждала практически занимания 

по маларията в потенциално и фактически ендемични страни от бивши руски 

републики. 

 За 20-годишен период е ръководила специализацията на 13 лекари - 

паразитолози, подготовката на 3 дипломанти и разработване до успешна защита на 5 

докторантури. 

 Учебната й натовареност за периода е от 276 ч. до 794 ч. годишно, а през 

последните 5 години също е внушителна – средно 468 ч. годишно. 

 По обезпечаването на учебния процес със съвременна литература кандидатката е 

участвала като съавтор на 2 учебника и 7 ръководства - 6 от тях на руски и английски  и 

1 – на български език.   

 

ІІ. Научно-изследователска и внедрителска работа.  

Насоките, в които се изявява по научната дейност са многообразни:  

1. Епидемиологичен надзор и контрол на местните и внасяни паразитози, вкл. 

маларията – у нас и в други страни (по работата й в СЗО).   

2. Етиологична диагностика, патогенеза, клиника и разпространение на 

опортюнистичните паразитози. 

3. Проучвания на свободно живеещите амеби – видова идентификация, 

потенциална патогенност, разпространение. 

4. Етиологична диагностика, клиника и лечение на паразитозоонозите. 

5. Други проучвания по диагностиката на паразитозите. 
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През последните 2 десетилетия кандидатката има успешно участие и 

ръководство на 8 проекта от общо 15 научни проекта, от които 2 международни,  2 по 

СЗО, 5 по МОН  - национални и 4 други по МОН – международни, 2 – на НЦЗПБ. 

Резултатите от научните проучвания на кандидатката са отразени и са 

публикувани в 90 доклада – журнални статии и в научни сборници. Те имат общ IF 

15,214 и индивидуален IF 7,4062. 

Освен участие в учебници (2 броя) и ръководства (7 броя) кандидатката е 

съавтор в 6 монографии и редактор на 2 издания.  

Кандидатката има многобройни изяви в национални и международни научни 

форуми – общо 126 конгреса, конференции и симпозиуми. За периода от тях 36 са в 

чужбина, общо в 14 страни.  

Трудовете на кандидатката са цитирани от много автори – известни 184 цитата, 

от които половината са  в чуждестранни издания. .  

Научните й приноси са многобройни, по основните направления на научно-

изследователската й работа, с най-голям принос по разширяването на лабораторната 

диагностика на паразитозите с нови, съвременни методи, вкл. и молекулярно-

биологични. Основните постижения в това направление са отразени и в 40 научно-

практически внедрявания. 

 

ІІІ. Практическа диагностично-лабораторна работа 
Кандидатката е инициатор за създаването и основен организатор и ръководител 

на Национална референтна лаборатория за диагностика на паразитозите – местни и 

тропически, в рамките на НЦЗПБ – МЗ. Тя участва в международен контрол за качество 

на лабораторната диагностика на паразитозите (координатор Германия) и сама участва  

като ръководител на международния външен контрол за диагностика на маларията 

(определена от СЗО).  

Освен това Националната референтна лаборатория организира и провежда  

периодично и ежегодно външен контрол на качеството на морфологичната и 

серологична диагностика в паразитологичните лаборатории на страната. 

В Националната референтна лаборатория се разработват и внедряват нови 

методи за диагностика на паразитозите.  

 

ІV. Организационно-методична и административна работа 

Кандидатката е завеждащ Отдела по паразитология и тропическа медицина в 

НЦЗПБ и национален консултант на МЗ по медицинска паразитология от преди 15 

години. През този период са разработени в ОПТМ редица анализи, програми и 

нормативни документи, някои публикувани в Държавен вестник, отнасящи се до 

контрола, диагностиката и профилактиката на местни и внасяни паразитози в страната.  

Кандидатката също е консултант по паразитни болести и на Националната 

здравна-осигурителна каса.        

 

V. Експертна дейност по линия на СЗО 

От 10 години кандидатката работи като консултант към СЗО по маларията, също 

е била вицепрезидент по програмата за проучвания на тропическите болести (TDR). 

Продължава да работи в СЗО като консултант в Глобалната програма за малария. 

Кандидатката се справя успешно с висок професионализъм в международните й 

функции към СЗО, за което е получила благодарствени писма от лидери в централата 

на СЗО и от други страни. За успешните й международни изяви допринася също 

съвършеното й владеене на руски и английски език.  
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В България понастоящем кандидатката е член на НУС в НЦЗПБ, зам. 

председятул на научното дружество по паразитология в странатар председател на 

асоциацията на медицинските паразитолози, член на Съюза на учените в България, 

член на БЛС и др.  

 

В заключение на настоящето становище, оценката ми за дейността, изявите и 

постиженията, както и за личните качества на кандидатката е, че тя напълно отговаря 

на всички установени критерии и със своята изключителна работоспособност, 

обществена отговорност и постижения в научната и практическа, преподавателска и 

организационна работа в страната и чужбина, давам положителна оценка да й бъда 

присъдена академичната длъжност „Професор” по специалността „Паразитология и 

хелминтология” (шифър 01.06.19). 

  

 

 

16.01.2012 г.            Член на журито: 

гр. Пловдив                                                            /доц. д-р Димитър Ив. Вучев, дм/ 


