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От Чл.кор.д-р Олга Тодорова Полякова, дбн  
по конкурс за академична длъжност „професор”, специалност 01 06 19  

с кандидат доц.д-р Росица Курдова-Минчева, дм 
 

Доц. Курдова е единствен кандидат по конкурса обявен в ДВ бр.71/13.09.2011 г. 
Родена е на 28.03.1948 г. Завършила е Висш медицински институт Санкт Петербург, 
Русия, 1966-1972 г., придобива диплом/степен Доктор (Медицинска паразитология) в 
Институт по медицинска паразитология и тропическа медицина “Марциновски”, 
Москва, Русия (1974-1979), а специалност по медицинска паразитология е придобила 
в Медицинска академия, София, България през 1980 г. 

Доц. Курдова обогатява квалификацията си с редица специализации. Ще 
подчертая някои от най-значимите: по хибридомни технологии в Холандия (National  
Institute of  Public Health, Bilthoven, Holland); London School of Hygiene and Tropical 
Medicine; по серологична диагностика и нови биомолекулярни методи при 
токсоплазмозата със стипендия от DAAD (Institute of Medical Parasitology, Rheinische 
Friedrich-Wilhelms-Universitat, Bonn, Germany) и др. 

Успоредно с широката квалификация в областта на медицинската 
паразитология върви и развитието й от ординатор (1972 г.), последователно в научен 
сътрудник ІІІ – І степен, доцент (1991 г.), зав. отдел „Паразитология и тропическа 
медицина” в НЦЗПБ-София. В течение на 15 последователни години доц. Курдова е 
национален консултант по паразитология в МЗ; завежда националната референтна 
лаборатория по диагностика на паразитозите. Тя е дългогодишен експерт и 
консултант в СЗО. 

 
Основни направление на изследователската дейност, 

значимост и актуалност на приносите 
Доц. Курдова има широко обхватна научно-изследователска дейност, което се 

определя и от длъжностите, които изпълнява. 
По-съществени направления: 
І. Епидемиологичен надзор и контрол на местните и внасяните паразитози 

В течение на повече от 2 десетилетия тя публикува над 30 научни статии, 
повечето с широк колектив, в който най-често е водещ автор. Извършена е огромна 
по обем работа по събиране на информация от цялата страна, която информация е 
мониторирана и анализирана. Въз основа на това е изготвяна характеристика на 
паразитологичната ситуация в страната при това тази задълбочено анализирана 
информация касае не само националните интереси, но е включена в ECDC (European 
Center of Diseases Control) и СЗО. На базата на извършен системен анализ е 
изготвена национална програма за контрол на ехинококозата, епидемиологичен 
анализ на възникване на годишни взривове на трихинелоза и пр. 

ІІ. Епидемиологичен надзор и контрол на маларията 
Изследванията в това направление са обобщени в 5 научни труда. Анализиран 

е маларийния взрив (1995-1996 г.) в Благоевградска област. Разработен е клиничен и 
епидемиологичен проток, което представлява ръководство за страните в процес на 
елиминация и спомага подготовката на антималарийни програми. Разработена е 
национална стратегия за елиминация на маларията в Туркменистан под нейно 
ръководство. 
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Специално искам да подчертая изключително значимия принос на съвместния 
труд на Курдова и Aafje Rietveld върху прогреса на антималарийната борба в 
световен мащаб – на Глобалния малариен план и напред в следващото хилядолетие. 

ІІІ. Проучвания на опортюнистични паразитози 
- HIV-инфекция 
- Токсоплазмоза 
- Бластоцистоза 

Изследванията за обхватни и многопрофилни. Касаят етиология, патогенеза, 
клиника, разпространение и пр. Приложени са най-съвременни методи, предимно 
имунологични, с което се повишават възможностите на ранната диагностика вкл. с 
приложение на нов експресен метод (при пневмоцистоза). 

ІV. Проучвания на свободно живеещи амеби – идентификация и 
патогенност. 

Като продължение на кандидатската си работа в съавторство, Курдова 
получава интересни и нови резултати по отношение на разпространението и 
патогенността на тези протозои. Работата, изнесена на ЕМОР, Франция (2008 г.) бе 
приета с голям интерес. В съавторство с авторитетни учени публикуват в Parasitology 
Research (2004) идентификация на СЖА, която е цитирана 37 пъти. 

V. Проучвания върху някои паразитозоонози. 
Един богат материал, публикуван с интересни резултати за ехинококоза, 

трихинелоза, токсокароза. Проведени са със съвременни имунологични и 
молекулярно-биологични методи като напр. амплификация с PCR; секвениране на 
гените и пр. Установяването на генотип G1 е оригинална по значение информация с 
епидемиологично значение за ехинококозата. Трудът е публикуван в Parasitology 
Research и е цитиран 12 пъти. Ще маркирам и приложение на Western blot IgG за 
диагностика на ехинококозата. Голяма част от тези изследвания са проведени за 
първи път не само у нас – тестът е внедрен в ОПТМ с приложение в 
серодиагностиката. 

Групата разработки в областта на трихинелозата са нови за науката: внедрена 
е PCR базирана методика за молекулярно типиране на трихинели; с колектив от БАН 
е изготвен липозомен диагностикум и пр. 

 
Научна дейност (наукоматрични критерии) 
Доц. Р.Курдова кандидатства в обявеният конкурс със следната научна 

продукция: 
В научни списания и сборници: 90 публикации. От тях на кирилица 55 заглавия, 

а на латиница – 35. 
Курдова участва като съавтор в 2 учебника, 6 монографии и 7 ръководства. По 

обемно е участието й в учебник по „Тропически болести”, където има 9 
самостоятелни глави, а в „Микробни инфекции” има 2 самостоятелни раздела. 
Монографията „Паразитни зоонози при хората” е под ръководството на Р. Курдова. 

Под нейно ръководство е и „Лабораторна диагностика на паразитозите при 
хората”, Издателство АРСО, София, 2009. 

Важно е участието на Р.Курдова в „Хронични заразни заболявания”, п/р на П. 
Георгиев, Медицина и физкултура, 2009. 

Ще подчертая и участията й в ръководството на руски език по елиминацията на 
маларията в странате от Европейския регион; особено ценно е съавторството с 
A.Rietveld: Roll Back Malaria, WHO Geneva, 2011. Пак там е нейното самостоятелно 
представяне в 6-та глава на Global Malaria Disease и т.н. 
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И така Р. Курдова участва в 15 учебника, монографии и ръководства. Редактор 
е на едно ръководство и на 1 монография. 

Специално ще подчертая особено голямата активност на доц.Курдова в научни 
форуми у нас и в чужбина (125), което подчертава ролята й на водещ активен 
паразитолог в медицината. В тях тя участва с над 220 научни доклади, предимно в 
съавторство, но в голяма част като първи автор. Приложени са резюмета в акуратен 
и точен вид. 

В материалите на кандидатката са отбелязани впечатляващ брой внедрявания 
- 40 броя. С важна приложна стойност маркирам само някои от последните 5 години. 

- Приложение на Western blotting в имунодиагностиката на токсоплазмозата, 
2005 и същия при ехинококозата, 2008 г.; 

- Определяне на специфични антитела от клас IgE с ELISA за диагностика на 
ехинококозата, 2006 г.; 

- Приложение на ELISA IgG avidity в имунодиагностиката на токсоплазмозата, 
2005 г. и пр. 

Особено впечатляващ е един обемен списък (служебна бележка от НЦЗПБ) за 
участие при разработване и реализиране на внедрителски задачи. От 1979 г. до 2008 
г. тя участва ежегодно в по няколко внедрителски задачи. Те са предимно с 
насоченост към усъвършенстване и актуализация на основните имунологични методи 
за диагностика; карти за епидемиологично проучване; внедряване на компютърни 
програми за база данни при паразитози. Особено ще подчертая значивостта на 
водената от нея национална програма за борба с ехинококозата. 

 
Участия в научни прояви 
Доц.Курдова е приложила списък за участие в научни проекти за периода 1991-

2011 г. 
А. Два проекта на СЗО. 
Б. Два международни проекта: от национална научна фондация на Швейцария 

и Университета в Кьолн. 
Б. Национален фонд „Научни изследвания” МОН – 8 проекта, от които 4 са с 

международно участие. 
Г. Два проекта, финансирани от НЦЗПБ. 
В голямата част от проектите доц.Курдова е ръководител. 
 

Цитирания 

Доц.Курдова прилага акуратно изработена справка за цитиранията на научните 
публикации. Отбелязани са 63 научни публикации, които са цитирани сумарно 184 
пъти. Ето някои примери: 

Под № 39 е отбелязано, че трудът й (самостоятелен), New trends in parasitism in 
Bulgaria е цитиран 7 пъти при това в списания с IF и с авторитет като J.Parasitol, 
INT.J.MED.PARASIT.DIS. и др. Под № 47 трудът за идентификация на СЖА, 
публикуван в Parasitol.Res. 2004 е цитиран 38 пъти в авторитетни западни списания. 
В колектив с I. Breyer и B.Gottstein (№49), публикация върху генотип G1 при 
Echinococcus granulosus е цитиран над 10 пъти в чужди реферирани списания. 

Внимателният преглед на цитиранията на научните публикации на Р.Курдова 
говори за положителен отзвук и интерес към тях в съвременната световна 
паразитология. 

Кандидатката е приложила служебна бележка за IF на списания, индексирани в  
JCR на YSY. Тук ще маркирам: TRENDS in Parasitology, INTERNATIONAL JOURNAL 

http://www.springerlink.com/content/?Author=Bruno+Gottstein
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OF MEDICAL PARASITIC DISEASES, Vet. Parasitol, Emerging Infectious Diseases, Int. J. 
Parasitol, и пр. Общо IF на списанията, в които е публикувала статии е 15.214. 

 

Учебно-преподавателска дейност 
Доц.Курдова съчетава една изключително активна научно-изследователска 

дейност, административна ангажираност и сериозна учебна натовареност. 
Приложената служебна бележка показва средна учебна натовареност за периода 
2006-2010 г. от 468.11 часа Успоредно с това тя има в няколко учебни години 
лекционни курсове и семестриални изпити по „Медицинска паразитология и 
тропическа медицина” в МУ Плевен. На трето място има участие в преподавателска 
дейност в Медицинския колеж – Плевен (вж. сл.бележка). 

През последните 6 години Курдова е ръководител на 5 докторанта, приключили 
отлично и в срок и на 3 дипломанти. Към нея са зачислени и 13 специализанти по 
„Медицинска паразитология” (1996-2009 г.). 

Доц.Курдова участва в курсове на СЗО по надзор, контрол и елиминация на 
маларията (София, Грузия, Таджикистан, Азербайджан, Киргизстан), диагностика на 
тропически и паразитни болести. 

 

Организационна и административна дейност 
По надзор и контрол на паразитните заболявания: 
Тук могат да се изредят десетки разработени програми, стратегии, ежегодни 

планове, координация с регионалните звена, консултации на НЗОК. 
Особено съществена, говореща за висока квалификация е експертно-

консултативната дейност на Курдова в СЗО като: 
- консултант на ЕБ (2001-2011) 
- член на бюрото на UNICEF 
- консултант на Глобалната маларийна програма на СЗО, Женева, 

2011 г. 
За всичко това й помага и отличната й езикова подготовка. 
 
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Едва ли съм успяла да обхвана цялостната многолика и обемна дейност на 

Доц.Росица Курдова, но дори и при този обем изпъква профила на един активен, 
задълбочен, със съвременни интереси и висока квалификация учен, намерил широки 
изяви на национално ниво, но и оценен и издигнат в СЗО, добре познат и уважаван 
сред световната гилдия на паразитолозите. Към всичко това с удоволствие ще 
прибавя и личните й човешки качества на жизнерадостен, човечен и всеотдаен 
колега. 

Въз основа на чл. 29 ал.(1) от ЗРАСРБ и чл. 54 (1) от Правилника на НЦЗПБ за 
неговото приложение, давам положителна оценка за избор на доц. д-р Росица 
Иванова Курдова - Минчева за академичната длъжност “Професор” по 
„Паразитология и хелминтология” 

 
 

12.01.2012 г.    РЕЦЕНЗЕНТ: 
 
      /ЧЛ.КОР.Д-Р ОЛГА ПОЛЯКОВА, дбн/ 
 


