
1 

 

До 

Председателя на научното жури 
назначено със Заповед No 2293/13.12.2011г. 
на Изп.Директор на СБАЛО-ЕАД –  София 

 

 

СТАНОВИЩЕ 
 

по конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент”  

за нуждите на Гинекологична клиника на СБАЛО ЕАД-София  

обявен в “Д.В.”бр.67/30.08.2011г. и сайта: http//www.sbaloncology.bg/dotcent-

oncology/oncogynecologybg.htm. в област: 7.„Здравеопазване и спорт”, професионално 

направление: 7.1 „Медицина” и научна специалност по „Онкология” (03.01.46), 

 

от 

проф. д-р Николай Димитров Хаджиолов, дмн 

Началник клиника по „Клинична патология” 

СБАЛО ЕАД, София 

 

Съответствие с изискванията 

Конкурсът за доцент по „Онкология” за нуждите на Гинекологична клиника на 

СБАЛ по Онкология - София е обнародван в “Д.В.”бр.67/30.08.2011г.. Единствен 

кандидат е д-р Петя Георгиева Костова, дм, главен асистент в Гинекологична клиника 

на СБАЛО-София. 

Тя е представила в прегледен вид всички необходими документи съгласно 

изискванията на Закона за развитие на академичния състав и изискванията на чл. 109 

(ал.2) от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане 

на академични длъжности в СБАЛО. 

 

Кариерно развитие 

Д-р Петя Костова е родена град Оряхово. Висше образование - хуманитарна 

медицина в ВМИ, МА-София завършва през 1983 г. Започва работа по разпределение 

за периода 1984-1987 г., като ординатор АГ в Районна поликлиника (гр. Летница), а 

след това и в Районна болница, гр. Оряхово. 

След конкурс през 1987 г. е назначена по член като научен сътрудник III ст. в 

Гинекологична клиника. За периода (1988-1994 г.) ,след нов конкурс първоначално е 
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н.с. III ст. в Организационно-методичната секция на НОЦ, София а впоследствие и в 

секция „Профилактика и ранна диагностика на туморите”, където работи в областта на 

организационните аспекти на цервикалния скрининг и цитологичната диагностика на 

маточната шийка, женските гениталии, а също и на други туморни локализации. 

Впоследствие от 1994 до 2012 г, тя отново е на работа в Гинекологична клиника на 

НОЦ/ СБАЛО София, където преминава през всички стъпала на научната йерархия до 

главен асистент. 

Д-р Костова има признати три специалности: по акушерство и гинекология 

(1989г.), социална медицина (1991г.) и онкология (1997г.). Следдипломната 

квалификация на кандидата се документира чрез множество сертификати и 

удостоверения за завършени курсове и специализации в България и чужбина. 

Нейният дисертационен труд за образователната и научна степен „Доктор“ на 

тема: “Организация, качествен контрол и ефективност на цервикалния скрининг в 

България” е успешно защитен през 2001 г.  

 

Актуалност и значимост на научно-изследователската дейност 

Научно-изследователската продукция на д-р Петя Костова, която не повтаря 

представените научни трудове за придобиване на образователната и научна степен 

„доктор” са значителни по обем, надвишаващи количествените критерии предвидени в 

Приложение 4 на споменатия Правилник за придобиване на академичната длъжност 

„доцент”. 

Научните трудове включват 82 публикации, от тях -  69 статии (14 в чужбина) в 

периодичния специализиран научен печат и 13 монографии, ръководства и учебни 

помагала (от тях в чужбина – 1). Допълнителната научна активност се изразява с 

участие в 5 научни проекта и 2 клинични проучвания, от тях 2 международни, 13 

резюмета в списания с импакт фактор, както и участия в 24 научни форума, (8 в 

чужбина), с представени общо 43 доклада и постери.  

Д-р Костова е представил списък и доказателства за 92 цитирания на нейните 

трудове, от които 37 в българската и 55 в чуждестранната литература. Високото ниво 

на нейната научна продукция се потвърждава и от представените данни за общия и 

индивидуален импакт фактор, съответно 123.435 и 27.43.  
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Основните научни направления в изследователската дейност на кандидата са 

свързани с профилактиката, лечението и проследяване на предраковите и раковите 

заболявания на гениталите на жената. 

Като специалист работещ в областта на морфологията на туморите, мога да 

посоча че д-р Костова е един от малкото акушер-гинеколози имащи, както 

професионален опит, така и познания в областа на морфологичната диагностика и 

организацията на тази дейност. Нейните разработки за необходимостта и начина на 

провеждане на качествения контрол в цитологичните лаборатории е съчетание на 

европейския опит и приложението на собствени оригинални методи. С въвеждането на 

този опит в двете основни цитопатологични лаборатории на НОЦ София и ДОЗ 

Пловдив, тя се явява пионер за развитието на науката по този проблем в нашата страна. 

Епидемиологичният анализ и прогнозирането на основните епидемиологични 

показатели на рака на маточната шийка за периода 1970-2002 г. са теоретичните основи 

за предлаганите мерки за превенция на това заболяване. Участието в колектива създал 

съвременна стратегия за контрол на злокачествените заболявания в България, по който 

е изготвен проект за нова Национална цервикална скринингова програма е в 

съответствие с препоръките на страните от ЕС. 

Тя е част от колектива разработил практически и методични указания за 

диагностика и лечение на предраковите и раковите изменения на женските полови 

органи. Монографията „Профилактика, скрининг и ваксини при предрака и рака на 

маточната шийка”, в която е съавтор има стойност на хабилитационен труд поради 

публикуваните три официални рецензии от проф. Ив. Черноземски, проф. Гр. Горчев и 

доц. Т. Кърлов. 

Напълно се присъединявам към посочените в авторската справка други 

оригинални, научно-приложни и потвърдителни приноси.  

Висока оценка за качеството на нейната научно-изследователска дейност е 

участието и като рецензент към редколегията на специализираното медицинско 

списание Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica (с импакт фактор - 0.974). 

Владее английски и руски език и има много добра компютърна подготовка. 

 

Учебно-преподавателска дейност 

Учебно-преподавателската дейност на д-р Костова е свързана със специфичните 

задачи на СБАЛ по Онкология, съгласно чл. 108 (ал 3). Тя е лектор в основния курс за 
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специалност по „Онкология” и в тематичните курсове за специалисти по „Здравни 

грижи”. Преподавателската и дейност е свързана и с участието в практическото 

обучение на лекари от специализираните курсове по СДО на болницата. 

Автор е на 6 научно-популярни публикации (в.„Quo vadis” и в. 24 часа”) и 

здравно-просветни материали за фондация „Борба с рака”. Има участия в написването 

на 13 монографии, със стойност на учебни помагала за лекари специалисти по 

акушерство и гинекология, онкология и цитопатология. 

От 2007 г. тя е член на комисията по научна и учебна дейност на Болницата. 

Д-р Костова има престижа на добър лектор, доказал се, както на научните 

форуми у нас, така и в чужбина. Участието и като гост-лектор на Европейското 

училище по oнкология (ESO) и на Първия европейски курс по колпоскопия за млади 

специалисти от Източна Европа проведен в Краков (Полша) през 2006 год. е 

впечатляващо постижение. 

 

Лечебно-диагностична дейност 

Д-р Костова е отличен специалист, който владее всички основни диагностични 

методи и лечебни техники по придобитите от нея клинични специалности - по 

акушерство и гинекология и онкология.  

Има участие в работните групи на МЗ за създаване на програми за контрол на 

раковите заболявания. Тя е отговорник за ВБИ и секретар на Онкологичния комитет на 

Гинекологична клиника. Член е на Местната комисия по етика за клинични изпитвания 

на СБАЛО-София, а през 2009г. е изпълнявала длъжноста началник на ДКБ на СБАЛО 

ЕАД, София.  

Тя е била официален представител на държавата в „Meeting of policy markers and 

programme managers on: Strengthening cervical cancer prevention in Europe”. WHO 

Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark, 29-31 May 2007 и в „The 3
rd

 Cervical 

Cancer Summit Meeting”. European Parliament, Brussels, 20-21 01. 2009. 

 

Заключение 

След като се запознах с приложената документация, категорично заявявам, че 

кандидата д-р Петя Георгиева Костова отговаря напълно на условията по чл. 29 на 

ЗРАСРБ и не само покрива, но и надхвърля значително количествените и качествени 



5 

 

критерии за развитието на академичния състав, посочени в раздели 3 и 4 от Правилника 

на СБАЛО за придобиване на академичната длъжност „Доцент” 

Личните ми впечатления от д-р Костова, която добре познавам от дългите 

години съвместна работа в СБАЛО София са, че тя е високо ерудиран лекар, активно 

ангажирана с медицинската практика и развитието на онкогинекологията у нас, ценен 

като експерт , както в СБАЛО, така и от медицинската общност у нас и в чужбина. 

 

В тази връзка убедено считам, че д-р ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА КОСТОВА 

отговаря на всички изисквания за придобиване на академичната длъжност 

„ДОЦЕНТ” по специалността онкология, като изразявам своята пълна подкрепа 

за избора на нейната кандидатура. 

 

06.01.2012г. 

 

 


