
СТАНОВИЩЕ 

От: Проф. Валентина Боянова Петкова-Димитрова дфн, Зам. Ректор по научната дейност 

на Медицински Университет – София, член на научно жури 

Относно: Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по „Организация и 

икономика на дистрибуторската и аптечна практика“, 7.3. Фармация, професионално 

направление 7. Здравеопазване и спорт към МУ „Параскев Стоянов“ гр. Варна 

 

В обявения конкурс участва един кандидат магистър фармацевт Анна Тодорова, дф. 

Кандидатът е представил всички необходими документи за конкурса, съответстващи на 

изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република България, 

Правилника за приложението му и Правилника за развитие на академичния състав на 

Медицински Университет – Варна. 

 

Кратки биографични данни за кандидата: 

Маг. фармацевт Анна Тодорова придобива висшето си образование по специалност 

фармация през 2004г. във Фармацевтичен факултет на Медицински университет - София. 

След дипломирането си работи във Варна в аптека за обслужване на населението. През 

2011г. печели конкурс за асистент към Фармацевтичен факултет на МУ – Варна, катедра 

„Фармацевтични науки”. Участва в преподаването по дисциплината „Социална 

фармация и фармацевтично законодателство” и е и ръководител на преддипломния стаж 

на студентите по фармация. Преминава редица краткосрочни курсове за повишаване на 

квалификацията: в областта на фармакоикономиката, организирани от Международното 

общество за фармакоикономически проучвания и анализи - ISPOR (International Society 

For Pharmacoeconomics and Outcomes Research) – секция България, обучения по 

„Фармакоикономика и клинична епидемиология с биостатистика“ през 2013г.; 

„Ценообразуване и реимбурсиране“ и „Оценка на здравните технологии“ през 2015г. и 

квалификационен курс по „Интерактивни методи на обучение“, организиран от МУ –

Варна 2014г.  

През 2016г. 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”. През същата година придобива 

специалност „Организация и икономика на дистрибуторската и аптечна практика“. 

 

Обща характеристика на научно-приложната дейност на кандидата 

Приложените за участие в конкурса документи доказват високата научна активност 

на кандидата – изследователски, публикационен и научно-приложен. Магистър 

фармацевт Тодорова се явява с достатъчно по обем научно творчество, което напълно 

покрива изискванията на Правилника за развитие на академичния състав в МУ-Варна. 

За участие в конкурса са приложени: 

- Една монография,  

- 38 публикации в пълен обем, от които 7 в български научни списания, 8 в 

международни, 15 международни с IF и 8 участия в научни конференции с пълно-

текстови доклади.  

- 5 участия с публикувани резюмета,  

- съавторство в 1 учебник по „Социална фармация и фармацевтично 

законодателство“ за магистър- фармацевти, 1 практическо ръководство, свързано 

с учебно-преподавателската дейност по дисциплината „ Социална фармация и 

фармацевтично законодателство“ за специалност „ Помощник фармацевт“. 

В 16 публикации е първи автор, в 1 е самостоятелен автор, в 14 втори автор, а в 

останалите последващ съавтор.  

Общата стойност на  публикационния импакт фактор е 48,543, като при 

изчисляването му е взета предвид годината на публикуване на отделните трудове.  

Открити са 7 цитирания в национални научни издания, за което е представена 

академична справка.  

Представеният монографичният труд в детайли анализира спецификата на 

фармацевтичните грижи при пациенти с алергични заболявания на дихателните 

пътища. Настоящото проучване проследява ролята на фармацевтичните грижи за 



подобряване качеството на живот при пациенти с интермитентен и лек персистиращ 

алергичен ринит, които се самолекуват и търсят консултация в аптеката, след 

провеждане на специализирани фармацевтични грижи и отпускане на подходящи 

ОТС продукти. Разработеният алгоритъм за консултация на пациентите е 

практически инструмент, който би улеснил фармацевтите в ежедневната им работа 

от една страна и би стандартизирал качеството на предлаганата услуга – от друга. В 

монографията са засегнати основните стъпки при провеждането на Фармацевтични 

грижи, както и специфичността им при хроничните заболявания, в това число и 

алергичния ринит. С богат доказателствен материал е защитена тезата за нужда от 

по- специално обучение на тези хронично болни пациенти, като се преследва 

основната цел – подобряване на качеството им на живот. Тази книга се явява едно 

продължение на проучванията, проведени в тази насока от школата във 

Фармацевтичен факултет – София, като безспорен е техния практически подход. 

Считам че този труд е един навременен и много нужен практически инструмент за 

приложение в съвременната аптечна практика.  

Богатата публицистична дейност на магистър фармацевт Тодорова показва 

нейната задълбоченост като изграден учен и възможностите й да провежда научни 

експерименти от социално значение, както и да изследва практическото приложение 

на различни модели за подобряване лекарственото и здравното състояние на 

населението. 

Оценка на учебно-преподавателската дейност на кандидата 

Преподавателската дейност на главен асистент Тодорова от общо 5 години 

отговаря на изискванията за преподавателски стаж на МУ Варна. Предоставените 

служебни бележки за учебната натовареност показват, че за тези пет години тя е 

надвишавала изискуемата натовареност.  

 

Заключение 

Кандидатът за участие в обявения конкурс отговаря на изискванията на ЗРАСРБ 

и Правилника за развитие на научния състав на Медицински Университет –Варна за 

заемане на академичната длъжност „доцент“. Магистър фармацевт Анна Тодорова 



участва с задълбочена и актуална научна продукция, показваща значим теоретичен, 

теоретично-практически и практически принос, което доказва високата й 

квалификация и професионална подготовка. 

Професионалното развитие, преподавателската дейност и научната реализация на 

доктор Тодорова ми дават основание да дам ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА и убедено 

да предложа на уважаемите членове на Научното жури да присъдят на доктор 

Тодорова академичната длъжност „доцент“ по докторска програма „Организация и 

икономика на дистрибуторската и аптечна практика“. 

 

 

19.05.2016г.     Рецензент:  

София       /Проф. В. Петкова, дфн./ 

 

 


