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До Председателя на научното жури  
определено със Заповед No 3-900/31.05.2013 г. 
на Изп. директор на СБАЛО ЕАД–София 

 

Становище 
 

от проф. д-р Виктор Борисов Златков, дм 
Катедра по Акушерство и гинекология, 

Зам. декан на МФ, Медицински университет-София 
 

Относно: 
конкурса за „ПРОФЕСОР” в област 7.„Здравеопазване и спорт”, 
професионално направление 7.1.„Медицина” и научна специалност по 
„ОНКОЛОГИЯ”, шифър 03.01.46 за нуждите на Националния раков регистър 
на база СБАЛО ЕАД - София, обявен в „Д.В.“ бр.29 / 22.03.2013 г. и сайта: 
http://www.sbaloncology.bg/bg/science-and-research/academic-personnel-дevelopment.html 
 

В така обявения конкурс, в законния срок редовни документи е подала и 
е допусната – доц. д-р Здравка Гърдева Валерианова 

Биографични данни 
Доц. Здр. Валерианова е завършила медицина във ВМИ - МА София 

през 1982 г. От 1982 до 1983 г. завежда „Селски здравен участък”  в с. Долно 
Паничарево, област Стара Загора. От 18.10. 1983 г. до 31.12.2000 г. е избрана 
последователно като научен сътрудник III, II и I ст. в Научно-методичната 
секция на Националния Онкологичен Център – София. След конкурс от 
01.01.2001 г. е избрана за Ст.н.с. II ст. (Доцент) в отдела „Организация и 
контрол на онкологичната помощ” към СБАЛО-София, а 28.05.2001 г. до 
10.01.2007 г. и Началник на този отдел. От 2007 до 2010 год. е Ръководител на 
Националния раков регистър в СБАЛО-София, като в периода 11.09.2006 – 
02.02.2009 г. е Зам. управител на Националния онкологичен медицински център 
– ЕООД (втори трудов договор). От 25.01.2010 г. и понастоящем е Изп. 
директор на СБАЛО ЕАД – София. 

Доц. д-р Здравка Валерианова е лекар с 31 години стаж. Има две 
признати специалности: от 1989 г.–„Социална хигиена и организация на 
здравеопазването”, а от 2001 г. – по „Онкология”. През 1998 г  защитава 
докторат на тема: „Рак на белия дроб в България и окръг София – град. 
Разпространение и оценка на някои рискови фактори.”  

От 2012 г. тя има магистратура по Публична администрация със 
специалност „Здравен мениджмънт“ – на УНСС - София. Изграждането ѝ като 
специалист се осъществява и чрез участие в значителен брой курсове и 
специализации у нас и чужбина. 

Научна продукция 
Научната дейност на Доц. Валерианова започва през 1986 г. като 

анализът на представените данни показва, че тя се представя със 159 научни 
публикации и разработки, от тях: 1 докторат, 1 автореферат, 51 статии в 
периодичния научен печат, 26 участия в монографии, сборници и учебници, 59 
доклади и други презентации на различни форуми и участие в 21 научни 
проекта. 
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Количествените показатели за научна продукция на Доц. Здравка 
Валерианова преди и след избора ѝ за „Доцент”, съгласно изискванията на 
конкурса са показани в сравнителен порядък на следващата таблица:  

 

 

Показатели  
до Доцент 
(до 2001 год.) 

след Доцент 
(след 2001 год.) 

Научна периодика 27 24 
Монографии и учебни помагала 4 22 

Общо 31 (Първи автор 6) 46 (Първи автор – 18) 

Участие в научни форуми 19 (5 в чужбина) 61 (14 в чужбина) 
Представени доклади и други презентации 40 (Първи автор 13) 19 (Първи автор – 9) 
Участия в научни проекти 4 (международни-3) 17 (международни-12)  
Публикации в международни спец. списания 
с фактор на влияние (IF): 

 

19 
 

13 

 

Доказателствата за цитиранията са 
на база данни: SCOPUS, WEB of Knowlidge 

или представени ксерокопия 

 

56  
 39 в България 

 17 в чужбина  

 

316  
 136 в България 

 180 в чужбина 
 

Фактор на влияние от публикации  
 

IF - 8.3 
 

IF - 28.697 
h- index SCOPUS (ср. брой цитирания/годишно) 3 7 

 

Научната дейност на доц. Здр. Валерианова се реализира и въз основа 
на научните активности, които тя извършва, като член на БНАО, БОД, BUON и 
ECCA. Член е на Редакционната колегия на списание „Онкология” и „Journal of 
BUON”. Председател и член на Организациионния комитет и Научния съвет на 
национални онкологични научни форуми. Рецензент, член и председател на 
научни журита за придобиване на научна степен и длъжност, съгласно 
ЗРАСРБ. Научен ръководител е на един успешно защитил докторант. 

За периода 2008-2012 г. е водещ редактор на годишника на Българския 
национален раков регистър. Тя е редактор и на последното издание на 
Методичните указания по онкология (2003 г.). Гост лектор е на национални и 
международни научни форуми в Гърция, Турция, Сърбия и Италия. Особено 
впечатлява нейната работа по научни проекти, 15 от тях - по международни 
програми, с които изгражда научни групи участващи в дейността на различни 
международни научни организации.  

 Оценка на приносите 
Научните разработки на кандидата са изградени на базата на 

изключително голям фактически материал, изработени с прецизна методология 
и стойностни изводи, въз основа на което научните и приноси са с високо ниво 
на теоретичен, организационен и научно - приложен характер. 

По-съществените приноси на доц. Валерианова са в различни области на 
онкологията, като първичната и вторична профилактика, диагностиката, 
комплексното лечение, рехабилитацията и проследяването на онкоболните в 
страната. Тази дейност е свързана с поддържане, развитие и осъвременяване 
дейността на Българския национален раков регистър, в които въвежда единна 
система за регистрация на рака в България съгласно изискванията на 
Европейската мрежа на раковите регистри и Международната асоциация на 
раковите регистри. С ръководения от нея колектив, тя въвежда съвременни 
методи за събиране, съхранение и електронна обработка на базите данни; 
съвременни статистико-математически методи за оценка и анализ на данните 
за заболеваемост и смъртност; за изчисляване на 5-годишната релативна 
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преживяемост общо и по отделни локализации на рака в България. Участва в 
разработването на Национални програми за превенция на хроничните 
незаразни болести; за профилактика и контрол на рака на гърдата, маточната 
шийка и колоректалния карцином; за контрол на рака в България. Безусловен е 
нейният принос в разработване на Методичните указания и Националния 
стандарт по онкология. Съвместно с експерти от СЗО участва в изготвяне на 
становища и препоръки за контрол на рака в България и страните на Източна 
Европа. Посочените приноси доказват широкия спектър на научно-
практическите възможности на кандидата. 

Учебно-преподавателска дейност 
Преподавателската дейност на Доц. Валерианова е свързана с участие в 

лекционите курсове по специалностите „Онкология” и „Медицинска онкология”. 
По линия на СДО ръководи и провежда практически занимания със 
специализанти в тематичните курсове към Националния раков регистър. 
Научен ръководител е на специализанти и един успешно защитил докторант. 

Учебно-преподавателска натовареност за последните пет години е 
средногодишна в рамките на 180 академични часа, което отговаря напълно на 
изискванията за съответната преподавателска длъжност в институция със 
специализиран профил. 

Организационно-методична дейност 
Доц. Здр. Валерианова е изп. директор на СБАЛО-ЕАД, София и в тази 

позиция отговаря за цялата административно-стопанска и лечебно-
диагностична дейност на Болницата. През годините, тя е била Ръководител на 
Националния раков регистър и Зам. управител на Националния онкологичен 
медицински център – ЕООД. Участвала е като главен експерт към 
Националната агенция за оценка и акредитация (НАОА). Била е член на 
Комисии на МЗ за разработването на национални програми в областта на 
контрола на неопластичните заболявания. 

Заключение 
Направеният анализ в рецензията на научната, преподавателската и 

организационно-методичната дейност на кандидата показва, че тя отговаря 
напълно на изискванията 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 
„професор”. 

В тази връзка, напълно убедено предлагам на членовете на научното 
жури да изберe доц. д-р Здравка Гърдева Валерианова, дм да заеме 
академичната длъжност „ПРОФЕСОР” по професионално направление 7.1. 
„Медицина” и научна специалност по „Онкология”. 

 
 

11.06.2013 г. 
 

 
Изготвил становището: 

/проф. д-р В. Златков, дм/ 


