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СТАНОВИЩЕ 

 

 

от доц. д-р Тошо Николов Кърлов, дм 

външен член на жури  

 

по научните трудове, учебно-преподавателската и лечебно-диагностичната 

дейност на д-р Петя Георгиева Костова дм, главен асистент в Гинекологична 

клиника, СБАЛ по Онкология ЕАД-София, в конкурса за академичната длъжност 

„ДОЦЕНТ” в област: 7.„Здравеопазване и спорт”, професионално направление: 7.1 

„Медицина” и научна специалност по „Онкология” (03.01.46), обявен в 

“Д.В.”бр.67/30.08.2011г. и сайта: http // www. sbaloncology. Bg / dotcent – oncology / 

oncogynecologybg. htm. 

 

В настоящия конкурс участва един кандидат д-р Петя Георгиева Костова, дм. 

Същата има 28 години стаж, от които 24 години, като научен сътрудник/асистент в 

Националния онкологичен център / СБАЛО-София. 

 

Биографични данни 

 

Д-р Петя Костова завършва висшето си образование по медицина в 

Медицинска академия, ВМИ - София през 1983 г. Има придобити специалности: 

 през 1989 г. по акушерство и гинекология 

 през 1991 г. по социална медицина 

 през 1997 г. по онкология 

Последователно тя заема следните длъжности: 

 1983-1984 г. - ординатор АГ, Районна поликлиника гр. Летница 

 1984-1987 г. - ординатор АГ Отделение, Районна болница, гр. Оряхово 

 1987 г. – ординатор АГ, 12 поликлиника, София 

 1987–1992 г. научен сътрудник III ст., секция ПРДТ, НОЦ, София 

 1992–1994 г. научен сътрудник. II ст., секция ПРДТ, НОЦ, София 

 1994–1998 г. научен сътрудник. II ст., Гинекологична клиника, НОЦ, София  
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 1998–2011 г. научен сътрудник I ст., Гинекологична клиника, СБАЛО, София 

 от 12.05.2011 г. – гл. асистент, Гинекологична клиника, СБАЛО, София 

 

Моите лични впечатления от д-р Костова са за периода 1994 – 2007 г., в който 

като началник на Гинекологична клиника на СБАЛО имах възможност да работя 

съвместно с нея във всички направления на лечебно-диагностичната и научно-

преподавателската дейност на клиниката. Доказателство за качеството на това 

сътрудничество е, че под мое ръководство (като научен ръководител) през 2001 год. 

тя защити успешно докторат на тема: ”Организация, качествен контрол и 

ефективност на цервикалния скрининг в България”. 

 

Научно-изследователска дейност 

 

В настоящия конкурс, д-р Петя Костова се явява със списък от 82 научни 

труда извън публикациите свързани с научно-образователната степен „доктор”. От 

тях: в периодичния специализиран научен печат – 69 (14 чужбина) и 13 монографии, 

ръководства и учебни помагала (1 в чужбина). Допълнителната научна активност се 

изразява с участие в 5 научни проекта (2 международни) и 2 клинични пручвания, 13 

резюмета в списания с импакт фактор, както и участия в 26 научни форума, (8 в 

чужбина), с представените на тези форуми общо 43 доклада и постери (от тях 14 в 

чужбина).  

Високото ниво на нейната научна продукция се потвърждава от 

представените данни по отношение на общия и индивидуален Impact factor, които са 

съответно - 123.435 и 27.43. Впечатляващ е и броя на цитиранията от други автори, 

които за България са 37, а тези от чужбина са 55. 

 

Оценка на приносите 

 

Научно-изследователската работа на д-р Петя Костова в областта на 

онкогинекологията е разнообразна като разработките и засягат целия спектър - от 

профилактиката до лечението и проследяването на пренеопластичните и 

неопластични заболявания на женските полови органи. 
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Напълно се присъединявам към представената справка за научната значимост 

на посочените 8 оригинални, 3 научно-приложни и 9 потвърдителни приноса. С 

пълна убеденост мога да посоча, че д-р Костова е един от малкото клиницисти в 

нашата страна със сериозни изследователски постижения в областта на 

организацията, структурата и оценка ефективността на онкогинекологичната 

профилкатика, което се доказва от представените статии, монографии и разработени 

проекти. Особено важно значение за нашата онкогинекологична общност има 

участието ѝ, както в проекта за Национална цервикална скринингова програма, така 

и съавторството и в монографията „Профилактика, скрининг и ваксини при предрака 

и рака на маточната шийка”, на която съм рецензент заедно с проф. Черноземски и 

проф. Горчев. 

Трябва да подчертая нейния принос в изготвянето на методичните указания за 

диагностика, лечение и проследяване на злокачествените заболявания на женските 

гениталии. Тя има сериозен практически принос за въвеждането в България на 

цитологичната терминологична класификация Бетезда, както и за проучване 

възможностите за въвеждане на качествен контрол в цитологичните лаборатории. 

Участието и като рецензент на специализираното медицинско списания Acta 

Obstetrica et Gynecologica Scandinavica e доказателство за научната значимост на 

нейните трудове 

 

Учебно-преподавателска дейност 

 

Преподавателската натовареност на д-р Петя Костова се свързва със следните 

дейности: 

 Член на Комисията по научната и учебната дейност на СБАЛО ( от 2007 г) 

 Лектор в основния курс за специалността „Онкология” и тематичните 

курсове на специалистите по „Здравни грижи”. 

 Участие в практическото обучение на лекарите от специализираните 

курсове по СДО на болницата 

 Има участие в написването на 13 монографии, със стойност на учебни 

помагала за лекари СДО- АГ, онкология, патология и цитопатология  
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 Гост-лектор на форумите, както на български научни дружества (НБАО, 

БАОГ и БДАГ), така и в чужбина (I Европейски курс по колпоскопия), 

Краков, Полша (2006 г.) 

Аудиторната заетост с лекции и упражнения съответства на изискванията за 

хабилитация на СБАЛО, като те показват достатъчен преподавателски опит при 

поднасяне на лекционния материал и практическите упражнения.  

 

Диагностично-лечебна дейност 

 

Д-р Петя Костова е клиницист с три специалности – акушерство и 

гинекология (1989), социална медицина (1991) и онкология (1997). Тя владее всички 

основни диагностични и лечебни методи (самостоятелно или в екип) по придобитите 

от нея специалности. В момента тя е един от водещите специалисти в областта на 

диагностиката и лечението на предраковите изменения на маточната шийка, като 

допълнително е преминала обучение в 9 курса в България и 13 в чужбина. 

 

Обществено-административна дейност 

 

Д-р Костова е изпълнявала и административни функции (отразени в 

биографията и), от които считам за особено съществени: член на работна група на 

МЗ за цервикален скрининг, секретар на Онкологичния комитет и отговорник на 

Комисията за ВБИ на Клиниката по гинекология в СБАЛО, София. 

Ползва чужди езици и има много добра компютърна подготовка. 

 

Заключение 

 

Направеният анализ на научната, преподавателска и диагностично-лечебната 

дейност на д-р Петя Георгиева Костова показва, че тя отговаря напълно на условията 

по чл.29 от ЗРАСРБ и качествените и количествени критерии за развитие на 

академичния състав посочени в раздел 3 и 4 на Правилника на СБАЛО, София за 

придобиване на академичната длъжност „Доцент”. 
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Всичко това ми дава основание напълно убедено да предложа на членовете 

на научното жури да изберат д-р Петя Георгиева Костова, дм да заеме 

академичната длъжност „доцент” по професионално направление 7.1. „Медицина” 

и научна специалност по „Онкология” (03.01.46). 

 

 

 

09.01.2012 г. 

 

 

 


