
                                            

                                                    С Т А Н О В И Щ Е 

 

Относно: конкурса за заемане на академичната длъжност „професор” в Отдела по 

паразитология и тропическа медицина към НЦЗПБ от Доц. Д-р Росица Иванова 

Курдова-Минчева, дм по специалността „ Паразитология и хелминтология” 01.06.19 

 

                                                                 от Академик Д-р Богдан Петрунов 

                                                                  НЦЗПБ 

 

В конкурса за заемане на академичната длъжност „професор” в Отдела по 

паразитология и тропическа медицина на НЦЗПБ се е явил един кандидат – Доц. Д-р 

Росица Иванова Курдова-Минчева, дм, завеждащ отдела. Веднага бих искал да изтъкна, 

че кандидатката е водещ специалист-паразитолог в страната ни, който се  ползва с 

голям не само национален, но и международен авторитет като учен и преподавател и че 

нейното хабилитиране определено е закъсняло. В потвърждение на това е представения 

за оценка огромен много добре документиран материал от публикувани научни статии, 

доклади изнесени на различни научни форуми, участия в национални и международни 

изследователски проекти, дългогодишна и голяма по обем преподавателска дейност и 

ръководство на докторанти, специализанти, дипломанти. 

Анализът на представените за рецензия материали показва, че след 

хабилитирането си като „доцент”през 1991г, Доц. Курдова е публикувала 90 журнални 

статии по проблеми свързани с епидемиологичния надзор и контрол на местните и 

внасяни паразитози, вкл. и маларията, по етиологията, патогенезата, диагностиката и 

разпространението на някои опортюнистичнти паразитози като токсоплазмоза, 

бластоцитоза, пневмоцистоза, лайшманиоза и др., по етиологията, диагностиката и 

клиниката на някои важни паразитозоонози като ехинококоза, трихинелоза и 

токсокароза, по биологичното и медицинско значение на свободно живеещите амеби. 

Тази широка гама от изследвания са обогатили значително националната 

паразитологична наука и са сериозен принос към международните постижения в тези 

насоки. Доказателство за това е фактът, че 63 от трудовете на кандидатката са цитирани 

184 пъти в българската и световна литература и то в списания с висок импакт фактор. 

Представеният официален документ от Националния център по информация и 

документация показва, че общият импакт фактор на публикуваните статии на Доц. 
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Курдова е 15,857. Голяма част от научното си творчество кандидатката е представила 

на редица национални и международни научни срещи, с което го е направила широко 

достояние на световната научна общност. 

Прави силно впечатление практическата насоченост на доц. Курдова в нейната 

изследователска дейност, което ясно личи от разработените и внедрени от нея и 

колектив над 50 задачи, свързани с разработване на нови диагностични препарати, нови 

диагностични и епидемиологични подходи в областта на контрола и надзора на 

паразитните заболявания. 

Силно съм впечатлен от големия брой научни проекти /национални и 

международни/, в които е участвала Доц. Курдова като изпълнител и на голяма част от 

тях като ръководител. Това и е позволило да спечели голям международен авторитет 

като учен и организатор на изследователска и противоепидемична работа и да бъде 

поканена от СЗО като консултант – паразитолог и започне много активна 

международна консултантска дейност, като представител на СЗО. Тази нейна активност 

заслужава най-голямо внимание и висока оценка, тъй като доказва не само високите 

личностни качества на Доц. Курдова, но е и гордост за страната ни и показва нивото на 

нашата паразитологична наука. В тази насока Доц. Курдова разгръща напълно своя 

голям потенциал на изследовател и организатор с многобройни командировки в 

Таджикистан, Азербайджан, Киргизстан, Туркменистан, където разработва национални 

програми за борба с паразитозите и ръководи тяхното осъществяване. Тази й дейност е 

оценена много високо от СЗО доказано с редица благодарствени писма и 

характеристики отправени към МЗ на България и лично към нея. 

Специално внимание заслужава учебно-преподавателската дейност на Доц. 

Курдова, която тя осъществява в продължение на много години. Тя изнася лекции, 

ръководи докторанти, специализанти и дипломанти в Медицинския факултет в София, 

в Медицинския университет в Плевен по техните програми за българоезично и 

англоезично обучение. Съгласно представените справки тя е имал в периода от 2006г 

до 2011г средна учебна натовареност 468 часа годишно. Много активното й отношение 

към преподавателската работа личи и от многократното й участие в написването на 

учебни ръководства и учебници. Тук трябва да се спомене и нейния значителен принос 

като съавтор в написването на 6 български монографии в областта на заразните и 

паразитни болести и на 6 монографии с международен авторски колектив по актуални 

проблеми на паразитологичната наука и практика, издадени от СЗО. Това отново 

потвърждава високия професионализъм и международен авторитет на Доц. Курдова 
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като учен, преподавател и ръководител на изследователски и организационни проекти 

и програми в областта на паразитологията. 

Като имам пред вид всички изложено, давам положителна оценка за 

придобиване на академичната длъжност „професор” по специалността „Паразитология 

и хелминтология” (01.06.19) на доц. д-р Росица Иванова Курдова - Минчева, дм. 

 

12 януари 2012 г. 

         Член на журито: 

                                                                         /Академик Д-р Богдан Петрунов, дмн 

                                                                         НЦЗПБ/ 

 

             

 

             


