
     Р Е Ц Е Н З И Я 

 
от акад. дбн Васил Г. Големански – И-т по биоразнообразие – Б А Н (пенсионер), 

 
ОТНОСНО: материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академична 

длъжност „Професор” в отдел „Паразитология и тропическа медицина” в Националния 

център за заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) при Министерството на 

здравеопазването (МЗ). 

  

В конкурса за Професор по „Паразитология и хелминтология”, обявен в 

Държавен в., бр. 71/13.ХІ.2011 г. за нуждите на НЦЗПБ при МЗ се е явил единствен 

кандидат доц. д-р РОСИЦА КУРДОВА-МИНЧЕВА – сътрудник в същия институт.  

  

 Общи данни за представените материали по конкурса. 

 За участие в обявения конкурс кандидатката доц. д-р Р. Курдова е представила 

Молба за участие конкурса (Вх. № 2-899/08.ХІ. 2011 г.) и общо 26 документи и 

материали на хартиен и на електронен носител, както и книжни копия (оригинали и 

ксерокопия) на всички научни трудове. Прави отлично впечатление коректното и 

прецизно изготвяне и подреждане на материалите по конкурса.  

 Доцент д-р Р. Курдова е представила общ списък с 265 публикации (научни 

статии, отпечатани доклади в сборници, резюмета на доклади, участие в учебници и 

книги и др.), осъществени след хабилитацията й за доцент през 1991 г. По-конкретно те  

могат да се класифицират както следва: 

 - научни статии в списания и сборници - общо 90 бр., от които 53 са 

публикувани на български език и 37 - на английски език; 

 - от публикуваните на английски език научни трудове 18 са публикувани в 

чуждестранни списания и сборници, от които 9 са в авторитетни научни  списания с 

Импакт-фактор, напр. Parasitology Research, Veterinary Parasitology, Archif f. 

Protistenkunde, Trends in Parasitology  и др. 

 - значителен брой от н. статии на кандидатката (над 40) са публикувани в 

специализирани научни списания у нас: Информационен журнал на НЦЗПБ,  

Ветеринарна сбирка, Инфектология, Българска хирургия, Педиатрия и др., които се 

ползват от голям брой изследователи и специалисти от системата на здравеопазването в 

България; 
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 - отделни глави и раздели в общо 15 учебници, книги и ръководства, от които 8 – 

в български издания и 7 – в чуждестранни издания на руски и английски езици по 

проблеми на маларията; особено активно е участието на доц. д-р Курдова в някои 

учебници и книги по паразитология и тропически болести у нас като напр. „Тропически 

болести”(2001), „Лабораторна диагностика на паразитозите при хората” (2009) и др., в 

които тя е разработила голям брой основни раздели и глави.   

 - Освен посочените научни трудове кандидатката е представила и списък на 

доклади и резюмета на доклади, включващ над 120 заглавия, изнасяни или представяни 

от нея на голям брой научни форуми (конгреси, конференции, симпозиуми и др.) в 

България и чужбина по различни проблеми на паразитните заболявания на човека и 

животните. В тях са докладвани главно научни резултати, публикувани в научните 

статии и доклади от раздел І на представения списък.   

 Прегледът и краткия анализ на научната продукция и публикационната дейност 

на доц. д-р Курдова показва, че тя е активен и продуктивен изследовател, организатор и 

ръководител с широки научни интереси и значими научни приноси. Основната част от 

нейните научни трудове са в областта на паразитологията (епидемиологичен надзор на 

паразитозите, проблеми на превенцията и контрола над маларията у нас и в други 

страни, диагностика, клиника и разпространение на по-разпространени паразитозите и 

антропозоонози и др.), но има приноси и върху някои опортюнистични инфекции при 

хората, в имунологията, терапията на някои паразитози и др.   

 Бих искал специално да отбележа, че през последните десетина години доц. д-р 

Курдова публикува своите научни трудове предимно на чужди езици и в реномирани 

научни списания у нас и в чужбина, което е дало отражение и върху цитируемостта на 

нейните публикации и научни приноси. Друга положителна особеност в научната й 

кариера е, че тя като ръководител на отдела по Паразитология в НЦЗПБ, организира и 

включва в своята научна дейност и научни публикации много от сътрудниците в 

отдела, както и от системата на медицинските паразитолози и епидемиолози в страната.  

 Кратки биографични данни и кариерно развитие на кандидата. 

 Доц. д-р Росица Курдова-Минчева е родена през 1948 г. Завършила е Висш 

медицински институт в Санкт Петербург през 1972 г. След едногодишна работа в ХЕИ 

– Ст. Загора, от 1973 г. заема длъжността научен сътрудник към отдела по 

Паразитология и тропическа медицина в НЦЗПБ, където работи и досега. Защитава 

докторска дисертация върху свободно живеещите амеби – причинители на Първичния 

амебен менинтгоенцефалит в Санкт Петербург през 1979 г. при известния руски 
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паразитолог проф. Мошковский. Съществено значение за развитието и утвърждаването 

на д-р Р. Курдова като паразитолог и малариолог имат и специализациите, които тя е 

осъществила в Централния институт за усъвършенстване на лекарите в Москва (1975), 

Националния институт за обществено здраве в Холандия (1988), Висшето училище по 

хигиена и тропична медицина в Лондон (1994), Робърт Кох института в Берлин и 

Института по медицинска паразитология в Бон (1996) и др. В НЦЗПБ д-р Курдова е 

работила като ръководител на Националната референтна лаборатория за диагностика на 

паразитозите (1991-1998) и зав. отдел по Паразитология и тропическа медицина (2000- 

досега). Тя е Национален консултант по паразитология при МЗ (1996-2011) и 

Консултант на СЗО по проблемите на маларията в Женева (2011). 

 Оценка на научните приноси и постижения на кандидатката 

 По-важните научни приноси и постижения на кандидатката могат да се групират 

в следните основни направления: 

 1. Изучвания върху етиологията, епидемиологията и контрола на местни и 

внасяни в страната паразитози с по-широко разпространение и важно медицинско 

значение; 

 2. Изучвания върху етиологията, епидемиологията, диагностиката, 

разпространението и клиниката на някои опортюнистични паразитози;   

 3. Диагностика, клиника и терапия на особено значими паразитози като малария, 

трихомоноза, ехинококоза, трихинелоза, токсокароза и др.  

 Посочените основни направления са в тясна връзка със задачите и дейността на 

Отдела по паразитология и тропическа медицина в НЦЗПБ, който е отговорният 

държавен център за контрол и борба с тези заболявания. По-значителните научни 

приноси на кандидатката в тези направления, са подробно изложени на 10 страници в 

приложената „Справка за приносите” (№ 10 от списъка на документите). Ще се опитам 

в по-кратък и обобщен вид да посоча основните от тях:  

 - За първи път български паразитолог в лицето на доц. д-р Курдова като 

докторант започва проучване на особено нашумелия проблем през 70-те години на 20 в. 

за ролята на някои свободно живеещи амеби от родовете Acanthamoeba, Naegleria и 

Hartmannella като причинители на Първичен и Грануломатозен амебен 

менингоенцефалит при хората. По-късно съвместно с д-р Н. Цветкова те изучават и 

обогатяват информацията за разпространението на свободно живеещите амеби като 

потенциални патогени в нашата страна, а в съавторство с швейцарски учени  

установяват и принадлежността на 4 български щамове към патогенната група Т4 на 
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рода Acanthamoeba. Доказано е наличието у нас на свободно живеещи амеби от вида 

Hartmanella vermiformis и е установено, че този паразит провокира не само очна 

патология, но има и неврогенно действие. Проблемът за свободно живеещите амеби 

като потенциални агенти на заболявания на човека и животните продължава да е 

актуален и понастоящем и не е случайно, че публикациите на кандидатката във връзка с 

него са и едни от най-цитираните в чуждестранни научни публикации досега.   

 - Под ръководството на доц. д-р Курдова и в съавторство със сътрудници от 

Отдела и от системата на РИОКОЗ в страната е проследявана системно в продължение 

на повече от 2 десетилетия годишната екстензинвазия на най-значимите местни 

паразитози и хелминтозоонози в страната, като ехинококозата, трихинелозата, 

аскаридозата, трихоцефалозата, ентеробиозата и други паразитни заболявания. На 

основата на получените данни са препоръчани комплексни мерки в национален мащаб 

за контрол и ограничаване на тези заболявания в страната, в резултат на което е 

регистриран значителен спад в последните години. Посочените изследвания, 

публикувани в над 40 научни статии и доклади у нас и в чужбина имат важно 

практическо значение и приложение в медицинската практика в страната. 

 - Особено внимание доц. д-р Курдова и нейният съавторски екип обръщат на 

ехинококозата, ентеробиозата и трихинелозата, за които нашата страна е водеща в 

Европейски мащаб по заболеваемост. Резултат от тези изследвания е  реализираната 

през периода 2004 – 2009 г. 5 годишна Национална програма за превенция и контрол на 

ехинококозата на хората и животните у нас и спада на ентеробиозата при детските 

колективи, но за съжаление регионалните взривове от трихинелозата остават все още 

проблем за страната. 

 - Специално внимание в своята многогодишна изследователска и практическа 

дейност кандидатката отделя на маларията като проблем от световна важност. В 

България маларията отдавна е ликвидирана, но тя е заобиколена от по-близки и далечни  

страни с маларични проблеми и д-р Курдова активно се включва в контрола й у нас и в 

чужбина. Тя е утвърдена за експерт на СЗО и извършва проучвания и контрол на 

маларията както у нас (възникнал случай през 1995-1996 г.), така и в чужбина, главно в 

страни с ендемична малария като Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан и др. 

Резултатите от проучванията върху маларията у нас и по линията на СЗО са 

публикувани в голям брой (над 30) научни статии и доклади у нас и в чуждестранни 

издания, финансирани от СЗО. 
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 - Висока оценка заслужават и изследванията на доц. д-р Курдова и съавтори 

върху някои опортюнистични паразитози, често свързани с ХИВ-инфекции. 

Разработените от тях методи за лабораторна диагностика на 5 опортюнистични 

паразитози, свързани с ХИВ-инфекции (токсоплазмоза, пневмоцистоза, бластоцистоза, 

криптоспоридиоза и микроспоридиоза) вече успешно се ползват и в медицинската 

практика в нашата страна. Проучени са отделните изотипове на антитоксоплазмените 

антитела, позволяващи по-лесното разграничаване на острата и латентна 

токсопхлазмоза и са разработени съвременни диагностични методи за доказване на 

Тoxoplasma в клинични материали. Доц. д-р Курдова има личен принос и в 

установяването на Blastocystis hominis и бластоцистозата , както и за подобряването на 

диагностиката на пневмоцистозата и криптоспоридиозата в нашата страна.  

 - Чрез изследванията на доц. д-р Курдова, самостоятелно или в съавторство с 

колективи от български или чуждестранни учени, са постигнати значителни резултати 

за точната диагностика и генотипиране на местни щамове паразити с важно 

медицинско и ветеринарно значение като Echinoccocus granulosus, Тrichinella spiralis,     

Т. britovi, Тоxocara canis и др. Авторите са разработили и внедряват за първи път в 

България съвременни молекулярно биологични, серологични, имунологични и други 

методи, позволяващи точна видова и генна идентификация на паразитите, което е от 

важно значение за правилния контрол и терапията на причиняваните от тях паразитози. 

 Личен принос на кандидатката в посочените научни резултати. 

 Тъй като голяма част от научните трудове на доц. д-р Р. Курдова (над 90%) са в 

съавторство с различен брой български и чуждестранни специалисти това естествено 

поставя въпроса какво е нейното участие в тях и е ли тя равностоен партньор в 

посочените научни приноси? Познавам добре възможностите и компетенциите на доц. 

д-р Курдова още от времето на нейната докторантура и съм убеден, че тя е напълно 

равностоен съавтор на всички колективни трудове, в които участва. Нещо повече, в 

повечето случаи тя е инициатор и ръководител на колективите от българска страна.  

Това се подкрепя и от факта, че в по- голямата част от колективните научни 

публикации тя е първи или втори автор. Положителен факт и признание за 

професионализма на доц. д-р Курдова е и факта, че много от нейните публикации, 

особено върху маларията, токсоплазмозата, трихинелозата, свободно живеещите амеби 

и др. са в съавторство с известни чуждестранни специалисти, които приемат 

българските паразитолози за равностойни съавтори (№№ 35, 36,43,45, 66, 67, 69, 75,78 

и др.). 
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 Оценка и признания за научните приноси 

 Научните приноси и постижения на доц. д-р Р. Курдова са получили 

положителна оценка и признание от голям брой български и чуждестранни учени и 

практически работници в областта на паразитологията и тропическата медицина. От 

представената Справка за цитиранията на публикациите се вижда, че 63 от трудовете на 

кандидатката са цитирани над 180 пъти от български и чуждестранни учени. В 

посочената Справка, обаче са включени и няколко автоцитати, напр. на трудове №№ 6, 

7, 8, 10, 17, 42 и др., както и цитирания в няколко дипломни работи под ръководството 

на кандидатката, които обаче не намаляват общото впечатление от сравнително добрата 

известност и цитируемост на трудовете на доц. д-р Курдова. Петдесет и три от 

цитиранията са в известни международни и специализирани списания с Импакт-

фактор, а някои от трудовете на д-р Курдова и съавтори (напр. №№ 17, 39, 47, 49, 52 и 

др.) имат вече между 10 и 40 цитирания главно от чуждестранни специалисти в такива 

реномирани международни списания като Рarasitological Research, Biologia, Journal of 

Applied Microbiology, Parasitology, Annals of Trop. Medicine and Parasitology и др. 

 Красноречива оценка и признание за активната дейност на доц. д-р Р. Курдова 

като специалист по проблемите на медицинската паразитология и тропическата 

медицина не само у нас, но и като експерт към СЗО, са и 5-те благодарствени писма от 

ръководители на различни департаменти към тази организация, както и на двама 

министри на здравеопазването на България и Туркменистан, които високо оценяват 

нейните експертни качества и приноси в борбата с паразитните и тропически 

заболявания на хората. 

 Учебно педагогическата дейност и подготовката на кадри. 

 Доц. д-р Р. Курдова има и значително участие в подготовката на млади медици- 

паразитолози у нас и в чужбина. От приложените документи се вижда, че за периода от 

2006 до 2010 г. само в НЦЗПБ тя е имала средна учебна натовареност от 468 часа с 

докторанти, специализанти и дипломанти, което е значително над изискуемия 

хорариум за академичната длъжност професор. Д-р Курдова е водила специализирани 

курсове по “Медицинска паразитология” и “Тропическа медицина” в МУ – гр. Плевен, 

както и в Медицинския колеж към същия университет. Нейното участие в подготовката 

на студенти, дипломанти, докторанти и специализанти се изразява не само във 

воденето на лекции и практически занятия, но и в издаването на ръководства и 

учебници по посочените дисциплини, които се ползват широко и от други специалисти 

в страната, главно биолози и ветеринарни специалисти. Като експерт по проблемите на 
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маларията и тропическата медицина д-р Курдова е водила и специализирани курсове по 

линията на СЗО в Узбекистан, Грузия, Туркменистан и други Средноазиатски страни.  

 Висока оценка заслужава и дейността на доц. д-р Курдова като ръководител на 5 

успешно защитили докторанти през периода 2005 – 2011 г. по проблемите на 

медицинската паразитология, които активно работят днес в НЦЗПБ и МУ-тет – гр. 

Плевен. Освен това тя е била ръководител и на 3 успешно защитили дипломанти от 

Биологическия ф-тет на СУ.   

 Участие в научни проекти и внедрителска дейност 

 Доц. д-р Р. Курдова е участвала и продължава да участва активно в голям брой 

научни проекти, финансирани от български или чуждестранни фондове и институти. 

През периода от хабилитацията й за доцент (1991) досега тя е участвала като 

ръководител и съизпълнител в общо 15 научни проекти и задачи, от които 2 са  

финансирани от СЗО:”Да обърнем маларията назад в Централна Азия” (2003-2004) и 

“Да обърнем маларията назад в Таджикистан (2001). В 2 важни международни проекти, 

съфинансирани от НЦЗПБ и научни организации от Швейцария и Германия д-р 

Курдова е ръководител на българския екип. Освен това тя е ръководител или участник 

и в 10 научни проекти, финансирани от НФНИ при МОНМ и НЦЗПБ, получили висока 

оценка. В тези проекти участвуват и много учени и специалисти от ръководения от 

кандидатката отдел към НЦЗПБ. 

 За мен впечатляваща е и значителната внедрителска дейност на доц. д-р Курдова 

и колеги от нейния екип, започнала още през 1979 г. и особено активна през последните 

години. Само през периода след последната й хабилитация тя е участвала в 40 

внедрителски задачи, изразяващи се главно в разработване и предлагане на съвременни 

методи за откриване, култивиране, идентифициране и диагностика на паразитни агенти 

и заболявания, които се използват успешно в специализираните лаборатории на отдела 

и РИОКОЗ в страната.   

 Лични впечатления от кандидата 

 Личните ми впечатления от научната дейност на доц. д-р Р. Курдова са още от 

времето на нейната докторантура върху свободно живеещите амеби (1979) и по-късно 

от съвместната ни работа в ръководството и дейността на Българското паразитологично 

дружество, в различни научни съвети, експертни комисии, научни форуми и др. Тя е 

упорита и прецизна в изследователската си работа, принципна и коректна в 

отношенията си с колегите, точна и отговорна при изпълнението на съвместни научни 
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проекти или възложена й обществена дейност. Поради това тя е уважаван партньор и 

съавтор както от българските, така и от чуждестранните си колеги.   

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 След запознаването ми с предоставените по настоящия конкурс документи, 

научни трудове и справки за научната, преподавателската, организационната, 

експертната и внедрителската дейност на доц. д-р Р. Курдова, както и с Критериите на 

НЦЗПБ за заемане на академични длъжности считам, че нейната кандидатура за 

академичната длъжност “Професор” по “Паразитология и хелминтология” отговаря 

напълно на изискванията на ЗРАСРБ за заемането на тази престижна длъжност. 

Мотивите ми за това заключение са следните: 

 1. След хабилитацията си за доцент (1991) д-р Росица Курдова е представила 

значителна научна продукция от 90 научни публикации, от които 9 научни статии са в 

престижни списания с Импакт-фактор, както и множество научни доклади, резюмета от 

участия в научни форуми и др., които я характеризират като активен и продуктивен 

изследовател. Значителна е дейността й и като автор и съавтор на учебници, книги и 

ръководства (общо 15) за подготовка на паразитолози и епидемиолози в страната.  

 2. Научните публикации и постижения на кандидатката, съдържат оригинални 

научни приноси са цитирани над 160 пъти от български и чуждестранни учени, което е 

безспорно доказателство за тяхната значимост в страната и  чужбина. Високо 

признание за нейната дейност като паразитолог е и участието й като експерт във важни 

програми и проекти на СЗО за контрол на маларията в света.      

 3. Доц. д-р Р. Курдова развива активна дейност като ръководител и 

съизпълнител на научни проекти, финансирани от български и чуждестранни 

източници, като ръководител и консултант на 5 успешно защитили и реализирали се 

докторанти, има преподавателски опит със специализанти, студенти и дипломанти от 

МУ и СУ, както и активна внедрителска дейност в паразитологичната практика.  

 Поради всичко това аз убедено подкрепям кандидатурата на доц. д-р Росица 

Курдова-Минчева в обявения конкурс и давам положителна оценка да бъде 

избрана за академичната длъжност “Професор” по научната специалност 

“Паразитология и хелминтология”. 

  

10.01.2012 г.         РЕЦЕНЗЕНТ: 

        /акад. В. Големански, дбн/ 


