
Р Е Ц Е Н З И Я 

 

На материалите по конкурс за заемане на академична длъжност „Професор” по 

„Паразитология и хелминтология”в отдел „Паразитология и тропическа медицина” в 

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

здравеопазването (МЗ) с единствен кандидат – . ДОЦ. Д-Р РОСИЦА КУРДОВА-

МИНЧЕВА, ДМ от НЦЗПБ 

 

РЕЦЕНЗЕНТ: ПРОФ.Д-Р ПЕТЪР ПЕТРОВ, ДМН 

 

Законност на конкурса 

От представените ми за рецензия материали се вижда, че процедурата по обявяване на 

конкурса за „професор” е спазена (ДВ бр.71/2011 г.). Приложените от кандидатката 

документи са съгласно изискванията на ЗРАСРБ (чл.29), правилника за неговото 

приложение (чл.чл. 60 и 61) и Правилника на НЦЗПБ за прилагане на ЗРАСРБ (чл.чл. 54 и 

56). Това ми дава основание да считам, че конкурсът е законно обявен и са спазени 

законовите процедури по неговото провеждане. 

 

Професионално развитие 

Доц.Р.Курдова е роденапрез 1948 г. завършва ВМИ в Русия ,гр.Санкт Петербург 

(1972 г.) и работи последователно в ХЕИ - Стара Загора, а от 1973 г. е научен сътрудник в 

НЦЗПБ с израстване като зав. Нац. референтна лаборатория за диагностика на паразитозите 

(1991-1998 г.) до зав. Отдел по паразитология и тропическа медицина (от 2000 г. и 

понастоящем). 

След задочна аспирантура в Москва (ИМПИТМ – Е.И.Марциновски) през1979 г. 

придобива научната степен к.м.н. („доктор”), а през 1991 научното звание”доцент” в 

НЦЗПБ. Усъвършенства своето професионално развитие по различни проблеми на 

медицинската паразитология в престижни чуждестранни научни институти: Централен 

институт за усъвършенстване на лекари, Москва,(1975 г.); Национален институт за 

обществено здраве, Билтховен, Холандия (1988 г.); Институт по хигиена и тропическа 

медицина, Лондон 1994 г.); Институт Робърт Кох, Берлин (1996 г.); Институт по медицинска 

паразитология, Бон (1996 г.).(От 2001 г. и до сега е експерт на СЗО по проблемите на 

маларията, а през 2009-2010 г. е вицепрезидент на Борда на Специалната програма на СЗО 

(TDR) за изследване и обучение по тропически болести. Председател е на Асоциацията по 

Медицинска паразитология. Член е на СНС при ВАК и НУС към НЦЗПБ. От 1997 г. е 

национален консултант на МЗ по „Паразитология и тропическа медицина”. 

Оценявам професионалното развитие на Доц.Курдова като изключително успешно и 

е основа за бъдеща успешна научно-преподавателска реализация в областта на 

медицинската паразитология. 

Обявената професура от Ръководството на НЦЗПБ е, поради необходимостта от 

хабилитиран преподавател в това направление, свързано с учебния процес със студенти и 

лекари (СДО), обучение на докторанти и специализанти и подобряване на лечебно-

диагностичната и противоепидемичната дейност. 

 

Обща характеристика на представените материали 



Представен е списък с 265 публикации, след хабилитирането й като доцент, които 

могат да се класифицират по следния начин: 

- 90 научни статити в списания и сборници – 53 на български език и 37 на 

английски език, част от които (18) в авторитетни научни списания с IF (Parasitol.Res.; Тrends 

in Parasitology; Vet. Parasitol; J.Microbiology; Biology  и др. Публикациите на български език 

са публикувани с специализирани научни списания у нас (Инфектология, Педиатрия, 

Българска хирургия, Информационен журнал на НЦЗПБ, Ветеринарна сбирка и др. 

- 15 големи издания – монографии – 6 (в съавторство), от които една на английски 

език; учебници за студенти – 2; (в съавторство); ръководства за лекари – 7 (в съавторство). 

- 125 заглавия на доклади и резюмета от научни форуми (конгреси, конференции, 

симпозиуми) – 89 у нас и 36 в чужбина (14 страни) по различни проблеми на паразитозите 

при човека. 

- 34 внедрявания на разработени и внедрени диагностични методи – морфологични, 

културелни, имунологични. 

Представената научна продукция засяга различни аспекти на протозоозите и 

хелминтозите (епидемиология, клиника, диагностика, лечение и профилактика на 

паразитните болести – местни и тропически) и показва постоянство и ръст през годините. 

Дължа да посоча, че като ръководител на отдела тя организира, провежда и включва 

в научната тематика и публикации сътрудниците си и специалисти от практическата 

паразитологична мрежа. Работата в екип е нейна особено силна страна. 

 

Оценка на научните постижения на кандидатката 

Професионалното развитие и научната продукция на Доц.Курдова са в областта на 

протозоозите и хелминтозите (местни и вносни от тропически региони) в различни аспекти: 

епидемиология и профилактика, клиника, диагностика и лечение. По същество те са тясно 

свързани със задачите на отдела, който тя ръководи като централно научно звено в борбата с 

паразитните болести у нас. 

Накратко ще формулирам по-съществените постижения и приноси с научно и 

практическо значение, които произтичат от значителния брой и вид научни публикации. 

 Доц.Курдова проучва за първи път у нас свободно живеещите амеби от родове 

Naegleria и Acanthamoeba, причинители на първичен грануломатозен амебен 

менингоенцефалит при хората. Изследванията са оригинални по същество и дават нова 

информация за т.н. сапронози – почвени инфекции, които по същество са природно-

огнищни паразитози. Съвместно с учени от Швейцария установява (заедно с 

гл.ас.Н.Цветкова, дб) 4 български щама на патогенната група Т4 на род Acanthamoeba. Тези 

изследвания са получени чрез молеколярна (PCR-базиран анализ) и филогенетична 

характеристика на клоновете от местни щамове на СЖА от външна среда. Изолирането на 

амеби от род Hartmanella е оригинален принос и първо по рода се изследване у нас. В 

експеримент на животни е установен пневмотропизъм и невротропизъм на Hartmanella, 

свързвана до сега само с очна патология. 

 Оригинални и с голямо здравно значение са проучванията на Доц.Курдова на 

опортюнистични паразитози – индикатори на HIV-инфекция. Висока оценка заслужават 

разработените и внедрени в практиката методи за лабораторна диагностика на пет от най-

значимите опортюнистични паразитози – токсоплазмоза, пневмоцистоза, криптоспоридиоза, 

микроспоридиоза и бластоцистоза. 

 Установени са няколко изотипа на антитоксоплазмени антитела, с които се 

разграничава остра от латентна токсоплазмоза. Това е съществен принос за провеждане на 

лечебния принос при бременни жени и създаване на здраво поколение. Значително научно 

постижение е изолирането на три щама на T.gondii от трупен материал на новородени деца, 

с което се потвърждава патогенната роля на T.gondii. В съавторство с колеги от Германия, 



на базата на съвременни генетични методи (PCR и RFLP) успяват да генотипират T.gondii в 

клиничен материал у деца с конгенитална инфекция. Проучванията в тази насока се първи 

по рода се у нас и са принос за оценка мястото на T.gondii във фетопатологията при 

бременни жени и щамови особености на паразита. 

 Доц. Курдова (с авторски колективи) за първи път у нас получава нови данни 

за генотипа на E.granulosus, разпространен в България, в някои междинни гостоприемници 

(говеда, овце, свине) и крайни (чакали и вълци). Чрез PCR и секвениране на гените е 

идентифициран овчи генотип G-1, което има епидемиологично значение за предаване на 

инвазията. На тази база от местен щам на E.granulosus (G-1-тип) е разработен с 

диагностична цел Western blot-теста и внедрен в Националната референтна лаборатория по 

диагностика на паразитозите – местни и тропически. 

 За един период от 20 години е проучена динамиката и екстензинвазията на 

местните паразитози във всички региони на страната. Проучени са епидемиологичните 

параметри на широко разпространените хелминтозоонози (ехинококоза, трихинелоза, 

тениидози), геохелминтозите, контактните паразитози. Данните от проучванията имат 

научно-практическо значение защото дават конкретна информация за разпространението на 

значими паразитози и са научно обоснована основа за провеждане на управленски решения 

от МЗ (данните и анализа се предоставят ежегодно). На базата от системния 

епидемиологичен анализ е разработена и успешно реализирана Национална програма за 

ограничаване и намаляване на ехинококозата (съвместно с МЗХ) – 2004-2008 г. защото 

България е водеща по заболяемост в Европа. Изследванията в това направление са отразени 

в над 40 научни статии и доклади у нас и в чужбина. 

 Проучванията върху внасяните паразитози от тропически и субтропически 

страни показват съществуването на потенциален епидемиологичен риск от местно 

разпространение и клиничен риск от усложнение на заразените лица (малария, 

лайшманиози, шистозомози, анкилостомидози и др.). Особенно ценни са проучванията на 

маларията (12 смъртни случая след ликвидацията и у нас), при която освен вносни са 

установени и 18 местни случаи (1994/1995 г.) в Благоевградски регион. Публикациите по 

маларията са ценна информация за управленски решения от МЗ. Тя се предоставя и на 

Европейското регионално бюро на СЗО. 

 Редица публикации са посветени и на общи теоретични въпроси по 

епидемиология на зоонозите, принципи на диагностиката и лечението на паразитозите, 

малариотенен потенциал на територията на България, епидемиологични параметри на 

вносните паразитози и др. 

 Доц. Курдова има значителна представителност в наши и международни 

научни прояви. Те са отразени в 125 участия (89 у нас и 36 в чужбина), на които са 

докладвани проучвания по различни проблеми на паразитологията. Това е показател за 

добра известност между специалисти-паразитолози от различни страни. 

Считам за необходимо да посоча, че в някои публикации намирам малки неточности 

(автоцитирания - №№ 7,8,17,42), както и повторения на данни и недостатъчно обоснован 

анализ в динамиката и прогнозата на някои паразитози (№№ 19,23,25,28,29). 

Преценявам, че това са несъществени пропуски в многобройните й публикации, 

които не намаляват стойността и значението на научната продукция на кандидата. 

 

Оценка на научните приноси 

Показател за нея са две величини: импакт фактор и цитируемост на нейните 

публикации. Представената справка от НАЦИД показва, че тя има IF – 15,24. 

Цитиранията – над 180 са от наши и чужди автори. Цитиранията са в известни 

международни специализирани издания (Parasitol.Res.;Trop. medicina; J.А.Microbiology; 

Parasitology, Biology  и др.). 



 

Раководство и участие в научни проекти 

След хабилитацията й за „доцент” (1991 г.) доц.Курдова ръководи или е 

съизпълнител в 15 научни проекта: два финансирани от СЗО; два съвместни международни 

проекта с научни институти от Швейцария (Берн), Германия (Кьолн) и Русия (Ростов на 

Дон); 8 финансирани от НФНИ към МОН; 2 финансирани от НЦЗПБ. 

Оценявам тази й дейност като значителна, насочена към проучване на научно-

практически здравни задачи, както и нейните възможности да ръководи научни колективи.  

 

Учебно-преподавателска дейност и подготовка на кадри 

От приложените документи се вижда, че доц.Курдова провежда значителна по обем и 

вид преподавателска дейност по паразитология и тропическа медицина: лекции със 

студенти (ВМИ-Плевен), курсове по СДО (НЦЗПБ и други отдели и катедри); индивидуална 

специализация на лекари за придобиване на специалност. Средната учебна заетост да 

последните пет години (2006-2010 г.) е 468 часа. 

Доц.Курдова има участие в написването на 9 учебници, ръководства и монографии, 

предназначени за студенти и лекари от различни специалности в България. В две от тях – 

„Паразитозоонози при хората” (223 стр.- 2008 г.) и „Лабораторна диагностика на 

паразитозите при хората” (254 стр. – 2009 г.) са под нейна редакция. „Лабораторна 

диагностика на паразитозите при хората” е фундаментално ръководство, което се издава за 

първи път у нас. В останалите седем издания нейното участие е в написването на 58 

заглавия – протозоози и хелминтози. 

Освен в България доц.Курдова провежда курсово обучение по линия на СЗО в 

Грузия, Киргистан, Азърбайджан, Туркмения и Таджикистан по елиминация на маларията, 

диагностика на паразитните болести и тропическа медицина. Под нейно ръководство са 

защитени 5 дисертации за образователната и научна степен „доктор” и 3 дипломни работи 

със студенти от СУ „Кл.Охридски”. Научен ръководител е на специализанти по 

паразитология от РЗИ в страната. 

Считам, че тези данни са показател за преподавател с дългогодишен опит и 

професионални възможности, не само като преподавател, но и като научен ръководител. 

Това ми дава основание са считам, че като „професор” доц.Курдова ще продължи 

успешното си развитие. 

 

Експертна дейност по линия на СЗО 

От 2001 г. и в момента тя е експерт на СЗО по Глобалната програма за ликвидация на 

маларията. Нейното участие е в различни аспекти. През 2009-2010 г. е избрана за 

Вицепрезидент на борда на програма TDR (изследване и обучение по тропически болести). 

Участва в Щаб квартирата на СЗО по Глобалната антималарийна програма „Да обърнем 

маларията назад” с анализ на антималарийните програми и контрола по проблема в 

различни страни. Оказва методична помощ в разработване на антималарийните програми на 

Грузия, Азърбайджан, Армения, Туркмения, Киргистан, Турция. Провежда в тези страни 

курсове с лекари-паразитолози по диагностика и борба с маларията. Издава на руски език и 

две ръководства по маларията. Със сътрудници от СЗО участва в написването на 4 

ръководства (на руски и английски) по различни проблеми на маларията. 

Оценявам, че дейността на доц.Курдова в СЗО е признание преди всичко за нейния 

професионализъм и оперативни възможности за реализиране програмата на СЗО за 

елиминация на маларията в световен мащаб. В не малка степен това е признание и за 

Българската паразитологична школа и НЦЗПБ. 

 

Лични впечатления от кандидата 



Познавам доц.Курдова от постъпването й в НЦЗПБ  и следващото й научно и 

преподавателско развитие до днес. Ще я характеризирам с две категории:  

 знаещ – като наука и практика  на специалността по която работи. 

 Можещ – като реализация в науката, преподаването и 

противоепидемичните проблеми на паразитните болести. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Основанията ми за оценката на доц.Росица Курдова (по чл.26 от ЗРАСРБ) и нейната 

кандидатура за „професор” са следните: 

1. Научната продукция от 265 заглавия от които 90 публикации в наши и 

престижни научни списания н чужбина и 40 внедрявания от научни разработки са 

обективни количествени критерии за особено продуктивен изследовател. Наукометричните 

показатели IF – 15,24 и 180 цитирания са убедително доказателство за известност в 

научните среди. 

2. Значителна учебно-преподавателска дейност със студенти и лекари, научно 

ръководство на докторанти, дипломанти и специализанти са обективен показател за знаещ и 

можещ преподавател. Преподаването на специалността на чужд език (английски и руски) у 

нас и в чужбина е особен критерии за професионални възможности. 

3. Работата й като експерт на СЗО в Женева и участието й в разработването на 

национални антималарийни програми на страни с малария е показател за доверие и оценка 

от най-авторитетната здравна организация в света. По същество тази й дейност се покрива 

със специалността на обявената професура. 

Преценявам, че Доц.д-р Росица Курдова напълно покрива изискванията на чл. 29 от 

ЗРАСРБ и чл.чл. 60 и 61 от Правилника за прилагането му, което ми дава основание да дам 

положителна оценка за нейния избор за академичната длъжност „Професор” по 

„Ппаразитология и хелминтология”. 

 

15.01.2012 г.      РЕЦЕНЗЕНТ: 

София       Проф.д-р П.Петров, дмн 


