
С Т А Н О В И Щ Е 

от доцент д-р Искра Георгиева Райнова, дм 
 

Относно: Конкурс за заемане на академична длъжност „Професор” по научната 

специалност „Паразитология и хелминтология” (01.06.19), за нуждите на отдел 

„Паразитология и тропическа медицина при НЦЗПБ, София, обявен в ДВ бр. 71 от 

13.09.2011 г. 

 

В конкурса за академичната длъжност „Професор” участва един кандидат - Доц. 

д-р Росица Иванова Курдова – Минчева, завеждащ Отдела по Паразитология и 

тропическа медицина към НЦЗПБ. Документите, представени от доц. Курдова – 

Минчева са подредени и оформени съгласно изискванията на закона за РАСРБ, 

правилника на НЦЗПБ за приложение на закона за условията и реда за придобиване на 

научни степени и заемане на академични длъжности в НЦЗПБ.  

Професионалната дейност на доц. Курдова-Минчева е протичала в няколко 

основни направления: научно-изследователска, преподавателска, лечебно-диагностична 

организационно-административна; експертна и консултативна.  

Научно-изследователска дейност. През годините след избирането и за доцент 

(1991г.) доц. д-р Курдова-Минчева е публикувала 90 статии в научни списания и 

сборници по проблеми, свързани с епидемиологичния надзор и контрол на местните и 

внасяни паразитози (37); с диагностиката, патогенезата, епидемиологията на 

опортюнистичните паразитози и генотипиране на паразити (23); усъвършенстването и 

внедряването на нови техники за лабораторна диагностика на паразитозите, както и  

проучване на зоонозите с важно медико-социално значение (19) и на някои свободно 

живеещи амеби, като потенциални патогени за хората (7). Значителна част от 

изследванията на доц. Курдова-Минчева са публикувани в издания с импакт фактор 

(IF), като общият и IF е 15,214, а индивидуалният IF – 7,4062. Разностранните научни 

резултати на кандидатката са цитирани в различни български и чуждестранни издания 

общо 184 пъти, което е доказателство за нейния принос в развитието на 

паразитологичната наука.  

Освен в журнални статии многообразните проучвания и познания по 

паразитология на доц. Курдова-Минчева са отразени в 15 книги, от които: 2 учебника, 7 

ръководства и 6 монографии. Самата тя е отговорен редактор и автор на значителна 

част от материалите в монографията „Паразитни зоонози по хората” (2008) и в 

ръководството „Лабораторна диагностика на паразитозите при хората” (2009).  

Научната дейност на доц. Курдова-Минчева включва също участие в 

разработването на 15 научни проекта, като на 6 от тях е ръководител. Освен в научно-

изследователски разработки към фонд „Научни изследвания” на МОМН (национални и 

с международно участие) тя е автор и ръководител и на международни проекти и 

програми на СЗО в Таджикистан, Армения, Азербайджан, Грузия, Турция, 

Туркменистан.  

Голяма част от научната продукция на доц. Курдова-Минчева е представена в 

125 участия в научни конгреси, конференции и семинари, от които у нас 89 и 36 в 

чужбина. За периода от 1991 до 2011 г. тя е реализирала 40 внедрявания в практиката 

на НЦЗПБ, резултат на научни проучвания свързани с разработването на нови 

диагностични методи и епидемиологичния надзор и контрол на паразитните болести.  

Учебно-преподавателска дейност. Значителна и многообразна е 

преподавателската дейност на доц. Курдова-Минчева. Средната й учебна натовареност 

през последните пет години е 468,11 часа. Прави впечатление нейното участие както в 

лекционното обучение на студенти, така и в курсове по СДО в България, но освен това 
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е и гост-преподавател в курсове на СЗО по надзор, контрол и елиминация на маларията 

в Грузия, Киргизстан, Азербайджан, Туркменистан и Таджикистан. Ръководител е на 

специализациите по медицинска паразитология на 13 магистри – лекари.  

През последните години е ръководител също на 5 докторанти (защитили 

успешно дисертационните си трудове) и 3 дипломанти от биологическия факултет на 

СУ „Климент Охридски”. 

Лабораторно-диагностична дейност. Създаването на Националната 

референтна лаборатория (НРЛ) за диагностика на паразитозите (местни и тропически) е 

лична заслуга на доц. Крудова-Минчева. Под нейно ръководство бе организирана и 

националната система за външен контрол на качеството на лабораторната диагностика 

на паразитните болести в страната. Участието на НРЛ в системата INSTAND за 

международен външен контрол на качеството на лабораторната диагностика и 

включването на лабораторията от СЗО в провеждането на външен контрол на 

маларията за Армения, Таджикистан и др. страни е осъществено също с нейно пряко 

участие и ръковоство.  

Организационна и административна дейност. Доц. Курдова-Минчева е 

национален консултант по медицинска паразитология на МЗ. Под нейно ръководство са 

изготвени: стандарт по медицинска паразитология, няколко нормативни документи, 

клинични пътеки за болни с паразитно заболяване. Ежегодно се провеждат национални 

съвещания с паразитолозите от структурите по медицинска паразитология в цялата 

страна и се обобщава и анализира състоянието на местните и внасяни паразитози. В 

периода 2004-2008 г. доц. Курдова-Минчева е координатор по изпълнението на 

Националната програма за контрол на ехинококозата по хората и животните.   

Експертна и консултативна дейност. От 2001 г. доц. Курдова-Минчева е 

консултант на Европейското бюро на СЗО по проблемите на маларията и участва 

активно при разработването на проекти за елиминация на това заболяване в някои 

азиатски страни. 

В заключение мога да обобщя, че доц. д-р Росица Курдова-Минчева е учен с 

доказан авторитет в национален и международен аспект. На основание на чл.29, ал.(1) 

от ЗРАСРБ и чл. 54 (1) от Правилника на НЦЗПБ за неговото приложение, давам 

положителна оценка за придобиване на академичната длъжност „Професор” по 

„Паразитология и хелминтология” на доц. д-р Росица Иванова Курдова – Минчева, 

дм  
 

17.01.2012 г.                 Член на журито: 

/Доц. д-р Искра Георгиева Райнова, дм 

      НЦЗПБ/ 

 

 

 

 

 


