
 
СТАНОВИЩЕ 

 
по конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент” по научната 

специалност “Организация и икономика на аптечната и дистрибуторската 
практика», област от висшето образование 7. «Здравеопазване и спорт» по 

професионално направление 7.3. «Фармация» за нуждите на преподаването към 
Катедра «Фармацевтични науки и фармацевтичен мениджмънт» на Факултет 

«Фармация», Медицински университет-Варна 
 

от 
Доцент Вирджиния Йорданова Цанкова, д.ф. 

Катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ на Фармацевтичен 
факултет при МУ-София 

 
 
 
На обявения в ДВ., бр. 18/08.03.2016 г. конкурс за «Доцент», кандидат за участие е 
маг. фарм. Анна Христова Тодорова, д.ф., асистент в катедра «Фармацевтични науки 
и фармацевтичен мениджмънт» на факултет по «Фармация» при МУ-Варна. Д-р 
Анна Христова Тодорова е представила всички необходими документи за участие в 
конкурса, съгласно изискванията на Закона за развитие на академичния състав и 
Правилника за неговото прилагане на Медицински университет-Варна. 
Всички представени материали са прецизно описани и прегледно подредени. 

 
 
КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 
 
Маг. фарм. Анна Тодорова завършва висшето си образование, специалност  
«Фармация», във Фармацевтичен факултет на Медицински университет - София през 
2004 г. Кандидатката има трудов стаж по специалността 11 години и 5 месеца; в 
периода 2004 - 2011 г. работи като магистър фармацевт в аптека, а през 2011 г. започва 
академична кариера като асистент във Факултет «Фармация» на МУ-Варна. През 2016 
г. защитава дисертационен труд на тема „Лекарствена употреба и роля на фармацевтите 
за подобряване качеството на живот при пациенти с астма в детска възраст“ и  
придобива ОНС “ДОКТОР”, по научната специалност “Социална медицина и 
организация на здравеопазването и фармацията”. Има придобита специалност по 
“Организация и икономика на аптечната и дистрибуторска практика“ (2016 г). 

Д-р Тодорова е изграден специалист с интереси в областите на 
фармакотерапията на бронхиалната астма, на фармацевтичните грижи при деца с астма 
и пациенти с алергичен ринит, и на фармацевтичния маркетинг.  
 
В периода 2013-2016 д-р А. Тодорова участва в специализирани курсове в областта на 
фармакоикономиката:  



 „Фармакоикономика и клинична епидемиология с биостатистика“ – 2013 г. 
Международно общество за фармакоикономически проучвания и анализи – 
ISPOR, ФФ - София 

 Интерактивни методи на обучение“, 2014 г. МУ - Варна 
 „Ценообразуване и реимбурсиране“ и „Оценка на здравните технологии“- 2015 

г. ISPOR, ФФ - София 
 „Оценка на здравните технологии – HTA 5” – 2016 г. ISPOR, ФФ- София 

 
От 2016г. д-р А. Тодорова е експерт към работна комисия по оценка на здравни 
технологии към НЦОЗА. 

Д-р А. Тодорова има преподавателски стаж от 5 години, като учебно-
преподавателската дейност на съответства на научното направление по което е обявен 
конкурсът. Тя ръководи практически упражнения по дисциплината «Социална 
фармация и фармацевтично законодателство» и част от лекционния курс по СИД 
«История на фармацията». А. Тодорова участва в разработването на учебни програми и 
конспекти по дисциплинит «Социална фармация и фармацевтично законодателство» и 
«История на фармацията», в рамките на редовното обучение за студенти по 
специалност «Фармация» за образователно-квалификационната степен «Магистър». 
Като ръководител на пред-дипломния стаж на магистър-фармацевтите,  д-р Тодорова 
координира дейностите между работодатели и студенти,  свързани с практическата им 
подготовка при преддипломния държавен стаж и последващата им  професионална  
реализация. Като ръководител  УНС «Социална фармация», тя организира, контролира 
и отговаря за цялостната административна, учебна и научно- изследователска дейност в 
учебно-научния сектор.  

Преподавателската и учебната натовареност на ас. Тодорова, съгласно справката  
на МУ- Варна е от 388,9 ч., от които като ръководител УНС 324 ч. (при норматив по 
решение на АС на МУ- Варна – 360 ч.).  

 
Разпределение на учебната натовареност, както следва: 
 
2011-2012 – 60,6ч. 
2012- 2013 -  375ч. 
2013-2014 – 386ч. 
2014-2015 – 734ч. 

 
Асистент А. Тодорова участва като съавтор в учебник по „Социална фармация и 
фармацевтично законодателство“ за магистър- фармацевти и в едно практическо 
ръководство, свързано с учебно-преподавателската дейност по дисциплината 
„Социална фармация и фармацевтично законодателство“ за специалност „ Помощник 
фармацевт“. 
 

 



НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

За конкурса, асистент А. Тодорова представя списък, който включва 47 позиции.  В 
това число, е представен хабилитационен труд (монография) и 38 публикации, от 
които: 

• 7 в български научни списания (“Здравна икономика и мениджмънт“, МУ –
Варна; „Детски болести“ на МУ –София; „Известия на съюза на учените –
Варна“, “Социална медицина“; „Варненски медицински форум“, МУ –Варна); 

•  8 в международни списания („Scripta Scientifica Pharmaceutica“, MU – Varna, 
„Scripta Scientifica Salutis piblicae“, MU – Varna, 'International Archives of 
Integrated Medicine (IAIM)“; „International Journal of Information Research and 
Review, IJIRR) 

• 15 в международни списания с IF (Scientific Journal Impact Factor), между които 
„World journal of pharmacy and pharmaceutical sciences”; “World Journal of 
Pharmaceutical Research”; “Merit Research Journal of Medicine and Medical 
Sciences”; “International Journal of Recent Scientific Research“ 

• Научно-изследователската активност включва още участия с доклади и 
резюмета от международни научни прояви: 8 участия в научни конференции с 
доклади, публикувани в пълен текст; представени са 5 участия с публикувани 
резюмета. 

 
В  16 публикации асистент Тодорова е първи автор,  в една е самостоятелен автор,  в 14 
втори автор. Публикациите са с кумулативен импакт фактор 48.543 (по SJIF и ISI), като 
при изчисляването му е взета предвид годината на публикуване.  
Kато отделна публикация е представен авторефератът на дисертационния труд за 
придобиване на научна и образователна степен «доктор». 
Открити са 7 цитирания в национални научни издания, за което е представена 
академична справка. 

Наукометричните показатели на д-р А. Тодорова покриват количествените 
критерии, заложени в правилника на Медицински Университет – Варна, за 
придобиване на академичната длъжност «доцент». 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА НА ПРИНОСИТЕ НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ  

Научно-изследователската дейност на д-р А. Тодорова е свързана с няколко 
основни направления, както следва: 

• Фармакотерапия на бронхиална астма в педиатричната практика 

• Фармацевтични грижи при деца с астма и пациенти с алергичен ринит 
• Проучвания на качеството на живот при деца с астма, и пациенти с 

интермитентен и лек перситиращ алергичен ринит 
• Фармацевтичен маркетинг. 

 



Основните научни интереси на асистент Анна Тодорова са насочени към 
проучвания на лекарствената употреба, фармацевтичните грижи и качеството на живот 
при лечение на астма в педиатричната практика. Приносите на д-р Тодорова в 
изброените по-горе изследователски направления свидетелстват за задълбочените и 
научни интереси интереси, което оценявам като положително качество на активно 
търсещ изследовател. Заслужава да се отбележи научно-приложния характер на 
проведените изследвания: установени са факторите, определящи избора на лекарствена 
терапия  при астма в детска възраст; направена е оценка на актуалността на 
фармакотерапията при деца с астма в района на гр. Варна (район с повишени рискови 
фактори и висока степен на заболеваемост от астма). Проучени са основни схеми за 
лечение на алергичен ринит, като съпътстваща терапия, и е определена степента на 
коморбидност в детска възраст.  
 В концепцията на лекарствената политика, особен принос представлява анализът 
на употребата на генерични лекарствени продукти за контрол на астма при деца. 
Установена е тенденция за провеждане на ефективна генерична лекарствена политика, 
в резултат на което е подобрен достъпът на пациентите до лечение и профилактика на 
заболяването. Установената зависимост между повишеното ниво на реимбурсиране на 
лекарствата и понижения  брой на хоспитализациите може да бъде използвана като 
показател за правилно провеждане на амбулаторната терапия. Установената  ниска  
регистрация на НЛР, от страна на медицинските специалисти - лекари и фармацевти,  
може да послужи като препоръка пред регулаторните органи (ИАЛ) за повишаване на 
постмаркетинговия контрол.  

 Разработен, тестван и въведен в практиката е алгоритъм за фармацевтични грижи 
за лечение на астма в педиатричната практика. Доказана е ролята на специализираните 
фармацевтични грижи за превенция и подобряване на самолечението, както и за 
повишаване качеството на живот при пациентите с алергичен ринит.  Тези научни 
разработки са обобщени в монографичен труд с практическа стойност, изразяваща се в 
подобряване и улесняване на дейността на магистър-фармацевтите в аптеките при 
фармацевтичните грижи за лечение на алергичен ринит. 

 Извършен е задълбочен и системен анализ на фармацевтичния маркетинг,  
наложен от нарастващата тенденция към рекласификация на лекарствените продукти и 
преминаването им към отпускане без рецепта (ОТС), както и от данните за повишена 
употреба на лекарствата без лекарско предписание. Проследени са тенденциите и 
отношението на потребителите към използване на ОТС продукти на българския пазар в 
периода 2008-2013г, която показва запазване на пазарни позиции на изследваните 
лекарствени продукти. С помощта на десизионен анализ е разработено  дърво на 
терапевтични решения при пациенти с алергичен ринит. 

Анализът на научно-изследователската дейност на ас. А. Тодорова показва, че тя е 
изграден учен със задълбочени познания и публикации в специализираната научна 
литература. Справката на научните приноси съответства на публикуваните резултати, 
като подкрепям отразените теоретични и приложни данни, описани в детайли. 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Представените по конкурса материали, както и моите лични впечатления ми 
дават основание да преценя, че ас. Анна Тодорова е изграден и уважаван 
преподавател и  задълбочен изследовател в областта на “Социална медицина и 
организация на здравеопазването и фармацията”, със стойностни за 
преподаването, науката и практиката постижения. Тя напълно отговаря на 
критериите на ЗРАСРБ за заемане на академичната длъжност „Доцент“.  
Въз основа на положителната оценка на учебно-преподавателската дейност и 
високата научна значимост на научните трудове, убедено подкрепям 
присъждането на академичната длъжност „Доцент“ на асистент Анна Христова 
Тодорова, дф.   

 
 

 
20. 05. 2016 г. 
Гр. София                                        Доцент Вирджиния Цанкова, дф 
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