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СТАНОВИЩЕ 
 

от проф. д-р Ангел Николов Димитров, д.м.н. 
 

Ръководител катедра по „Акушерство и гинекология” 

към МФ на Медицинския университет, София 
 

Относно: конкурса за „Доцент” в област 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално 

направление 7.1„Медицина” и научна специалност по „Онкология”, за нуждите на 

Гинекологична клиника, СБАЛ по Онкология-София, Обявен в “Д.В.”бр.67/ 30.08.2011г. и 

сайта: http//www.sbaloncology.bg/dotcent-oncology/oncogynecologybg.htm. 
 

С редовни документи и в законния срок на конкурса e подал документи само 

един кандидат - д-р Петя Георгиева Костова д.м., главен асистент в Гинекологична 

клиника на СБАЛО ЕАД, София.  

Биографични данни 

Д-р Костова е завършила медицина в МА-ВМИ-София през 1983г. За периода 

1983-1987, работи като ординатор акушер-гинеколог в Районна поликлиника 

гр.Летница и Районна болница гр.Оряхово. След конкурс в НОЦ, София за времето 

1987-2012г .работи последователно в секция „Профилактика и ранна диагностика на 

туморите” и Гинекологична к-ка, като н.с. III, II, I ст. и главен асистент.  

Кандидатът има 28 год. стаж, от които 24г. като научен сътрудник/асистент в 

НОЦ/СБАЛО-София. Тя има признати специалности: по акушерство и гинекология 

(1989 г.), социална медицина (1991г.) и онкология (1997г.), като нейният дисертационен 

труд (2001 г.) за образователната и научна степен „Доктор“ е на тема: “Организация, 

качествен контрол и ефективност на цервикалния скрининг в България”. 

Научно-изследователска дейност 

В конкурса за „доцент”, д-р Петя Костова участва със следните научни трудове, 

които неповтарят представените за придобиване научно-образователната степен 

„доктор”: 82 публикации, от тях - в периодичния специализиран научен печат – 69 

статии (14 в чужбина) и 13 монографии, ръководства и учебни помагала (1 в чужбина). 

Допълнителната научна активност се изразява с участие в 7 научни проекта, от тях 2 

международни, 13 резюмета в чуждестранни списания с ИФ, както и участия в 24 

научни форума (8 в чужбина), с представени общо 43 доклада и постери.  

Научната продукция на д-р Петя Костова в основната си част е в областта на 

онкогинекологията. Приемам представената справка за научните приноси, от които 8 

оригинални, 3 научно-приложни и 9 с потвърдителен характер. Особено се открояват 

нейните научни разработки в областта на профилактиката и скрининга на 

онкогинекологичните заболявания. Тя не само разбира естеството на морфологичната 

диагностика, но в научните си търсения изгради българска концепция за качествения 

контрол в цитологичните лаборатории, като апробира доказани и нови методи за 

вътрешен и външен качествен контрол. В тази връзка, участието и, като съавтор в 

монографията „Профилактика, скрининг и ваксини при предрака и рака на маточната 

шийка” е със стойността на хабилитационен труд, имайки предвид че книгата е 

рецензирана от водещи онколози – проф. Черноземски, проф. Горчев и доц. Кърлов.  

Не по-малко значими са проучванията в областта на епидемиологията на рака на 

маточната шийка, които се отличават със своята задълбоченост и критичност. 

Участието в изработването на методичните указания за диагностика и лечение на 

онкологични заболявания са нейният принос в изграждането на стандарт за поведение 

при третирането на тази патология. Методологично значение имат и публикациите в 

областта на колпоскопската диагностика и поведението при предраковите изменения на 

долния генитален тракт. 
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Импакт факторът на представените публикации и цитирания, показва високо 

ниво на нейната научна продукция, съответно 123.435 (общ ИФ) и 27.43 

(индивидуален), като те са основно за сметка на значителния брой цитирания в 

чужбина (55 бр) и други 37 в български източници. 

Член е на Българските дружества по АГ, по онкогинекология и онкология и 

други научни медицински дружества в чужбина (IGCS, ECCA и др.). 

Силно впечатление прави участието и като рецензент на специализираното 

медицинско списание Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica с ИФ - 0.974. 

Учебно-преподавателска дейност 

Учебната натовареност с лекции и упражнения на д-р Костова съответстват на 

изискванията за хабилитация залегнали в Правилника на СБАЛО. 

Тя е член на Комисията по научна и учебна дейност на СБАЛО. Лектор е в 

основния курс по „Онкология”, в тематичните курсове за специалисти по „Здравни 

грижи” и в практическото обучение на лекарите в курсовете на СБАЛО, като 

качествата и на лектор са доказани на научните форуми по АГ и онкогинекология. 

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

Признание за професионализма е участието и като гост-лектор на Първия курс 

по колпоскопия за млади специалисти от Източна Европа (2006г) в Полша, на 

Европейското училище по Онкология (1997г) и работна среща на СЗО по проблемите 

на контрола на рака (2011г.) 

Лечебно-диагностична дейност 

Д-р Петя Костова има три специалности – акушерство и гинекология (1989), 

социална медицина (1991) и онкология (1997). Тя владее всички основни диагностични 

и лечебни методи по тези специалности, за което е осъществила значителен брой 

курсове и специализации у нас (9 бр.) и чужбина (13 бр).  

Като един от малкото специалисти в областа на онкогинекологичната 

профилактика Д-р Костова участва активно в работните групи на МЗ по създаване на 

стратегия за цервикален скрининг (1996-2008г). Тя е секретар на Онкологичния комитет и 

отговорник за ВБИ в  Гинекологична к-ка на Болницата. Член е на Комисията по етика за 

клинични изпитвания, а през 2009г. е изп. длъжността началник на ДКБ на СБАЛО.  

Заключение 

Анализът на цялостната дейност на д-р Петя Костова показва, че кандидатът 

отговаря напълно на условията по чл.29 от ЗРАСРБ и посочените в приложения  3 и 4 

качествени и количествени критерии за развитие на академичния състав в Правилника 

на СБАЛО-София за придобиване на академичната длъжност „Доцент”. 

В тази връзка  считам, че д-р ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА КОСТОВА, ДМ отговаря на 

всички изисквания за придобиване на академичната длъжност „ДОЦЕНТ” по 

специалността онкология, като изразявам своята пълна подкрепа за избора на нейната 

кандидатура. 
 

04.01.2012 г. 

 


