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С Т А Н О В И Щ Е 

 
Относно: Конкурс за заемане на академична длъжност „Професор” в областта 

на висшето образование - 7.”Здравеопазване и спорт”, по професионалното напра-

вление 7.1.”медицина” и научната специалност „Паразитология и хелминто-

логия”(01.06.19), за нуждите на отдел „Паразитология и тропическа медицина при 

НЦЗПБ-МЗ, София, обявен в ДВ бр. 71 от 13.09.2011 г. 

от доцент д-р Виолина Генова Боева – Бангьозова, дм 

В обявения конкурс участва само един кандидат. Представената ми за участие в 

конкурса документация на доц. д-р Росица Иванова Курдова – Минчева е изрядна и 

оформена съгласно изискванията на чл.58 (2), Раздел V от Правилника за условията и 

реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в НЦЗПБ.  

Биографични данни. Доц. Курдова е родена на 28.03.1948 г. в г. Казанлък. През 

1972 г. завършва с отличие Санитарно-хигиенния медицински институт в Русия 

(г.Санкт Петербург) и докторантура в ИМПИТМ (Москва) където в 1979 г. придобива 

научната степен „доктор”, а през 1981 г. специалност по мед. паразитология  (в 

България) и от 1991 научното звание”доцент”. Започва работа в ХЕИ- Стара Загора, 

като лекар-ординатор (1972 до м. 08.1973 г.), след това работи в НЦЗПБ- София, където  

заема последователно следните длъжности: научен сътрудник ІІІ-І към Катедра / отдел 

по паразитология и тропическа медицина (1973-1991 г.); зав. Нац. референтна 

лаборатория за диагностика на паразитозите (1991-1998 г.) и от 2000 г. и понастоящем 

зав. Отдел по паразитология и тропическа медицина и НРЛ. От 2011 г. - консултант на 

СЗО - Женева по „Глобалната маларийна програма”. От 1996 г. е Национален 

консултант по паразитология на МЗ. Същата притежава отлични компютърни и 

чуждоезикови умения - владее английски, руски и немски езици.    

Професионалната й дейност е осъществена досега в следните основни 

направления: преподавателска, научно-изследователска и внедрителска; организацион-

но-административна; лечебно-диагностична; експертна и консултативна. 

Преподавателска (учебна) натовареност. Годишният й хорариум за периода 

1991-2010 г. варира от 276 до 794 часа. Според служебната бележка издадена от 

НЦЗПБ, средната учебна заетост на доц. д-р Р. Курдова през последните пет години 

(2006-2010) възлиза на 468,11 часа, вкл. (курсове по СДО; индивидуално обучение; 

ръководство на специализанти и докторанти; изпити). Освен това тя провежда и  

лекционно обучение (българоезично и англоезично) на студентите медици в МУ- 

Плевен по мед. паразитология и тропическа медицина през 1999-2002 години. Изнася 

лекциите по паразитология пред студентите - колежани от профила „медицински 

лаборант”(2000-2002 г.). Под нейното ръководство специализират (1996-2009 г.) по 

мед. паразитология - 13 лекари. Паралелно с това се изявява и като лектор по мед. 

паразитология в тематичните курсове на други катедри и специалности (микроби-

ология, епидемиология, инфекциозни болести, ДДД, очни болести и др.). Участва като 

преподавател и в курсове на СЗО по надзор, контрол и елиминация на маларията (в 

София, Грузия, Киргизстан, Азербайджан, Туркменистан и Таджикистан) по 

диагностиката на паразитните болести и тропическа медицина. Благодарение на 

нейното научно ръководство са защитени у нас 5 докторски дисертации и 3 дипломни 

работи. 

Научно-изследователска натовареност. Основните насоки на научните 

дирения  на доц. д-р Р. Курдова по проблемите на медицинската паразитология са както 

следват: 1. Епидемиология, надзор и контрол на местните и внасяни паразитози; 

2.Усъвършенстване на лабораторната диагностика на паразитозите – микроскопска, 

серологична, молекулярно-биологична и внедряването на нови техники и подходи за 
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повишаване на тяхната диагностична ефективност; 3. Диагностика, патогенеза и 

епидемиология на опортюнистичните паразитози (токсоплазмоза, криптоспоридиоза, 

бластоцистоза, пневмоцистоза, циклоспориоза и др.) и генотипиране на паразити; 4. 

Проучване на зоопаразитозите с важно медико-социално значение за страната ни; 5. 

Проучване на някои свободно живеещите амеби от групата на сапронозите, като 

потенциални патогени за хората. 

Впечетляващо е участието на кандидатката в разработването на научни проекти, 

като ръководител и член на научни екипи, след хабилитирането й като доцент. Тя 

участва през 1991-2011 г. в разработването на 15 научни проекта (4 международни, 

вкл. 2 на СЗО; 4 по линията на Национален фонд „Научни изследвания” към МОНМ с 

международно участие; 4 Национални проекта на Национален фонд „Научни 

изследвания” към МОНМ и 2 проекта на НЦЗПБ, вкл. национален координатор на 1 

международен проект и ръководител на 2 на СЗО; Самата тя е ръководител и на 6 други 

проекта (2 на Нац. фонд  „Научни изследвания” към МОН с международно участие, 2 

национални на МОН и 2 на НЦЗПБ). 

Резултатите от целокупната й научно-изследователска дейност (1974-2011) са 

публикувани в 308 журнални статии, монографии, ръководства и участия в научни 

прояви. Публикационната активност на кандидатката през периода 1991-2011 т.г. (230), 

след  заемането на академичната длъжност „ доцент” е както следва: 

Публикации в научни списания и сборници - 90, сред които с IF (общ = 15, 214 и 

индивидуален IF = 7, 4062 ). От общият брой публикации, преобладават тези по епиде-

миология, надзор и контрол на местните и внасяни паразитози – 37 (41,11%), следвани 

от проучванията върху опортюнистичните паразитози и HIV- инфекция (токсоплазмоза, 

пневмоцистоза, лайшманиози) – 23 (26%); на трето място са публикациите за някои 

паразитозоонози (ехинококоза, трихинелоза, токсокароза) - (19), следвани от проучва-

нията върху свободно живеещите амеби – (7) и накрая т.н. “varia” – (4), отнасящи се до 

санитарно-паразитологични изследвания на отпадни води, приложението на PCR 

метода в диагностиката на урогениталната трихомоноза, историческото развитие и 

постиженията на мед. паразитология в България.  

Доц. Курдова има участия в написването и издаването на 15 книги, както 

следват: учебници - 2, ръководства - 7, от които 6 в чужбина – (4 на руски език, 2 на 

английски) и 1 у нас, и монографии – 6 (от тях в 4, като съавтор, 1 на английски език). 

Самата тя е редактор на 1 монография „Паразитни зоонози по хората” (2008) и на 1 

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

Кандидатката се отличава и с много добра публична изява на научната си 

продукция чрез реализираните от нея 125 участия в научни конгреси, конференции и 

симпозиуми, от които у нас 89 и 36 в чужбина (в 14 различни държави по света). 

Същата има похвална реализация на научните си разработки, видно от справката 

издадена от НЦЗПБ за направените от нея 34 практически внедрявания. Най-

убедителни за научната стойност на публикациите на кандидатката са цитиранията от 

други автори - 184, от които 92 (50%) в чужди списания (от 89 чуждестранни автори).  

Напълно одобрявам формулираните от нея  научни приноси с оригинален, и 

научно-приложен характер. Тук не може да не се изтъкне нейния голям принос за  

подобряване качеството на лабораторната диагностика на паразитозите в страната ни и 

разширяването асортимента на лабораторните изследвания чрез въвеждането на нови  

методи и техники: потвърдителни серологични методи ISAGA – IgM, IgA и IgE, ElISA 

Ig avidity, Western blot ; молекулярно-биологични - PCR за проучването на местни, нови 

и малко познати у нас паразитози; Изолираните от околната среда у нас амеби от род 

Hartmanella и доказаният при тях пневмо и невротропизъм; Диагностиката на 

опортюнистичните паразитози и данните за опаразитеността с 5 от тях, асоциирани с 
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HIV; Проучванията върху паразитозоонозите – идентифицирането на 3 местни изолата 

от деца с конгенитална токсоплазмоза с тези на щам RH; получените нови данни за 

генотипа на E. granulosus - идентифицирането на овчи генотип G1 у нас, предо-

миниращ при предаването на инвазията; разработеният за първи път у нас Western blot 

Ig за диагностика на ехинококозата с антиген от местен щам G1; установената висока 

серопревалентност (3.43%) от проведения широко мащабен имуноскрининг при 

ехинококозата, доказващ наличието на скрита опаразитеност сред хората;  Изолираните 

2 трихинелни вида – T. britovi и T. spiralis свързани с трихинелозните взривове у нас, с 

преобладаването на първия вид; Приложения за първи път у нас PCR  метод, за 

доказване на Trichomonas vaginalis в клинични материали, базиран на18S рДНК; 

извършеното първо по рода си санитарно-паразитологично изследване на 

пречиствателна станция за отпадни води и мн. други. 

Лабораторно-диагностична и лечебна дейност. Заслужава висока оценка и 

направеното от кандидатката по създаването на Национална референтна лаборатория за 

диагностика на паразитозите (местни и тропически); за ръководството на националната 

система за външен качествен контрол на лабораторната диагностика на паразитозите в 

страната и по линията на международния контрол за качеството на диагностиката на 

лабораторията от INSTANT- Германия, както и за външен контрол на диагностиката на 

маларията в Европа, осъществяван от НРЛ; за разработването и внедрява нови методи 

за микроскопска и серологична диагностика на паразитозите, реализираните от нея 

консултации на пациенти с паразитни заболявания и др.  

Организационно-административна дейност. Освен завеждащ. Отдел и 

Националната референтна лаборатория по диагностика на паразитозите при НЗЦПБ, тя 

е и национален консултант на МЗ по мед. паразитология от 15 години. Извършила е 

значителна по обем организационно-административна дейност включваща: разрабо-

тване на стратегии, програми, нормативни документи, указания и др. по надзора и 

контрола на паразитните заболявания в страната; ежегодни анализи на паразито-

логичната ситуация в Р. България и за работата на РИОКОЗ/РЗИ; координатор на 

медицинската част от националната програма за контрол на ехинококозата по хората и 

животните в страната; консултант на НЗОК – изготвяне на нормативни документи във 

връзка с доболничната и болничната помощ, клинични пътеки и мн.др.  

Експертна и консултативна дейност на СЗО. От 2001 - 2011 г. доц. Р. Курдова 

е консултант на Европейското бюро на СЗО по проблемите на маларията. Била е  вице-

президент (2009-2010) на Координационния борд на Специалната програма за 

изследвания и обучение по тропически болести (ТDR) на СЗО. Високата оценка за тази 

нейна дейност е отразена в благодарствените писма (на Dr Najeeb Al Shorbaji – зам. 

генерален директор на СЗО и на проф. д-р Анна - Мария Борисова – министър на 

здравеопазването). Тя е консултант и на Глобалната маларийна програма на СЗО, Щаб - 

квартира, Женева - 2011 г. където разработва синтетично-аналитични студии за 

успешните и неуспешни елиминационни програми на маларията в различни страни; на 

ръководства и указания на СЗО; оказва експертна помощ по контрола на епидемии и 

елиминация на маларията в страните-членки и др. Положителната оценка за тази 

нейната дейност е видна и от 3-те благодарствени писма на (Г. Эльясов-здравен 

министър на Туркменистан - 25.Х.2010 г.), на M. Ejov от Европейското регионално 

бюро на СЗО – м.07.2011 г. и на Dr R. D. Newman – директор на Глобалната маларийна 

програма при СЗО от 05.2011 г.  

Признание за нейните научни постижения и доказан висок професионализъм е 

избирането й за член в международни организации: в управителния комитет на COST 

ACTION B22 “ Drug Development for Parasitic Diseases” към ЕС (2003-2007 г.) и  член на 

International Commission on trichinellosis, като представител на България (2007 г.). У нас 



 4 

доц. д-р Р. Курдова е активен член на НУС при НЦЗПБ; Била е член на Спец. научен 

съвет по дерматология, епидемиология, инфекциозни болести и паразитология към 

ВАК до влизането в сила на новия ЗРАС; председател е на асоциацията на 

медицинските паразитолози в България; зам. председател на научното д-во по 

паразитология в страната; член на СУБ, на БЛС и др. 

Заключение. Пред нас е един зрял, задълбочен и търсен учен, преподавател,  

организатор, експерт и методичен ръководител с национална и международна 

известност. Доц. д-р Курдова е специалист богат на идеи и иноватор, доказала се с 

многобройните си публикации и цитирания у нас и в чужбина. На основание на чл.29, 

ал.(1) от ЗРАС и чл. 54 (1) от Правилника на НЦЗПБ за неговото приложение, както и 

гореизложеното, давам положителна оценка за избора на д-р Росица Иванова 

Курдова - Минчева на академичната длъжност “Професор” по Паразитология и 

хелминтология.  

 

 

06.01.2012 г.             Изготвила (член на Научното жури): 

С о ф и я                                               Доц. д-р Виолина  Генова Боева-Бангьозова, дм                    

 

 

 

 

 


