
СТАНОВИЩЕ 

Oт: Проф. Валентина Боянова Петкова-Димитрова д.ф., Зам.-декан по МИ. 

Фармацевтичен факултет. Медицински Университет - София, член на научно жури. 

включена сьс Заповед  № Р-109-185/27.05.2015 г. на Ректора на Медицински 

университет – Варна. 
Варна 

Относно: Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в област на висшето 

образование З. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. 

Администрация и управление, по научната специалност „Организация и управление 

извън сферата на материалното производство” 

В обявения конкурс участва един кандидат ас. Антоанета Цветкова, д.и. 

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 данни за кариерното развитие на кандидата. 

Доктор Антоанета Цветкова е родена 1971 г. Възпитаник е на ЕСПУ "В. Левски", 

гр. Шумен. През 1992 г. успешно завършва Медицински колеж на Медицински 

Университет - Варна като професионален бакалавър. През 2007 г. завършва бакалавърска 

програма, а през 2008г. придобива и магистърска степен по Здравен мениджмънт във 

МУ-Варна. Зачислена е за придобиване на специалност по Икономика на 

здравеопазването към Факултет по обществено здравеопазване на МУ-Варна. 

Изключително впечатляващ е широкият профил на следдипломно обучение и 

специализации на кандидата. Последователно тя е преминала курсове на обучение по 

„Европейско фармацевтично законодателство и пазар“ Фармацевтичен факултет на МУ-

София (2012г.): по Фармакоикономика и клинични епидемиология с биостатистика- 

Фармацевтичен факултет на МУ-София (2013 г): „Съвременни аспекти на 
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фармацевтичния маркетинг” Фармацевтичен факултет на МУ-София (2014г.); 

„Основи на академичното преподаване“ - МУ Варна (2014г.) 

Кандидатът е защитил дисертационен труд на тема „Социални и 

фармакоикономически аспекти при употребата на лекарствени продукти отпускани 

без рецепта“ през 2015 година, в резултат на което придобива научна и образователна 

степен „ДОКТОР“, по научната специалност „Организация и управление извън 

сферата на материалното производство”. Шифър 05.02.24. към Катедра по 

„Икономика и управление на здравеопазването“ на МУ - Варна 

Трудовият й път започва като фармацевт във Военноморска болница - Варна. 

След което последователно работи в аптечен склад „Санита Трейдинг“-Варна като 

болничен дилър и логистика български пазар; в аптека „Херба“ във фирма „Явлена“ 

ООД-Варна като офис организатор и мениджър продажби. Работата й във 

фармацевтични фирми дава възможност за натрупване и придобиване на съвременни 

познания и умения в областта на социалната фармация и икономика на 

фармацевтичния сектор (търговия на едро и дребно с лекарствени продукти, 

хранителни добавки и медицински изделия), в съответствие с потребностите на УНС 

„Помощник фармацевт“ във връзка с настоящия конкурс. 

Академичното й развитие започва в Медицински колеж. МУ - Варна. През 

периода 2009-2010 е хоноруван преподавател към УНС „Помощник фармацевт“: От 

2011 г. след конкурс е назначена за асистент в Медицински колеж, МУ-Варна, където 

работи и до сега. Четири години е ръководител на УНС „Помощник фармацевт“ като 

организира учебния процес. Участник е в Програмния съвет на МК-Варна и е член на 

Колежанския съвет. 

Член е на организационния комитет на ежегодната научна конференция на 

Медицински колеж - Варна. Осъществява координация между работодатели и 

студенти, свързана с практическата им подготовка и последващата им професионална 

реализация. Владее английски и руски език. 

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. Доктор Цветкова 
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се явява със значително по обем научно творчество, което напълно покрива 

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

За участие в конкурса са приложени: 

-    едно практическо ръководство,  

- 39 публикации, от които четири са представени при защита на 

дисертационният 

Труд, от които 17 в български научни списания, 5 в международни, 13 

международни с IF (Общата стойност на импакт факторът е 37.958), 

шест участия в научни конференции с пълнотекстови доклади, 

6 резюмета от участия в научни форуми. 

В 20 публикации е първи автор, в 2 е самостоятелен автор, а в останалите е 

съавтор. 

Научните трудове с приложен характер включват учебното ръководство, 

предназначено за практически упражнения по дисциплината „Социална фармация 

и фармацевтично законодателство“ за студенти помощник-фармацевти, което е 

съобразено с учебния план и учебната програма одобрени от акредитационната 

комисия на НАСА. Други трудове с приложен характер разглеждат възможността 

за включване на фармацевтичните грижи в аптечната практика в България. 

Направен е проект за разработване на алгоритъм на терапевтично поведение при 

пациенти практикуващи самолечение при интермитентен АР в помощ на 

фармацевта в аптеката, както и е разработен и тестван алгоритъм за 

фармацевтични грижи при деца с астма. Друга сфера на изследване с приложен 

характер е разработването на дърво на терапевтични решения при пациенти с 

алергичен ринит (дисезионен анализ), използван за практически упражнения. 

Голяма част от публикациите са с теоретичен характер, които разглеждат 

характеристиката, спецификата и предимствата на екстемпоралните лекарствени 

форми; иновативни технологични подходи при приложението на acetylsalicylic 

acid: приложение на икономическата теория към фармацевтичния пазар и 

лекарствената употреба“: проучване нагласите сред общопрактикуващи лекари и 

специалисти относно тенденцията на нарастване на самолечението: фактори, 

повлияващи ЛУ при лечение на детска астма и др. Представени са публикации в 

областта на лекарствената 
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безопасност, които разглеждат предпоставките и последиците от самолечението 

според лекари с практики на територията на град Варна. Проучена е лекарствената 

употреба и съобщаването на HJIP от лекари и фармацевти. Друга насока в 

творчеството на ас. Цветкова е фармацевтичния маркетинг, като са проучени 

статистическите методи за доказване на хипотези относно поведението на 

потребителите на фармацевтичния пазар, спецификата на ценообразуването на 

цените на лекарствени продукти (и в частност на ОТС); нормативната уредба и 

особености на фармацевтичната реклама като маркетингов инструмент. Изследван 

е профила на потребителя на ОТС пазара, като е проведен и сравнителен анализ на 

мненията на лекари, фармацевти и пациенти относно мотивите за покупка на ОТС 

лекарствени продукти. 

Обзорните публикации в областта на разпространение на социално значими 

заболявания проучват нивото на контрола на астмата и качество на живот, както и 

разпространението на АР и БА сред деца в световен мащаб и анализ на 

заболяемостта за България. От голям интерес е обзорното проучване върху 

приложението на ръководството на ARIA във фармацевтичната практика за 

превенция и контрол на алергичен ринит и астма. 

Богатата публицистична дейност на ас. Цветкова показват 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. 

Учебно-преподавателската дейност на доктор Цветкова е в сферата на нейната 

интердисциплинарна подготовка и научни интереси. Тя има шест години 

преподавателски стаж. като според петгодишната справка за аудиторна 

натовареност, нейната значително надвишава утвърдения норматив и варира от 

417ч. до 492ч. За този период тя е водила упражнения в магистърска програма по 

дисциплината Фармакоикономика на ФФ Варна, лекции и упражнения в 

магистърска програма Фармацевтичен мениджмънт на ФОЗ на МУ-Варна по 

дисциплината „Приложни аспекти на икономическата теория в здравния и 

фармацевтичния сектор“, както и упражнения по дисциплините „Социална 

фармация и фармацевтично 
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законодателство“ и „Медицински изделия“ в МК-Варна. Антоанета Цветкова е 

ръководител на преддипломния стаж на помощник фармацевти и учебна практика 

в МК Варна. 

Заключение 

Кандидатът за участие в обявения конкурс надхвърля изискванията на ЗРАСРБ 

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

за заемане на академичната длъжност „Доцент“. Асистент Антоанета Цветкова, 

д.и. участва със 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 ас. Цветкова ми дават основание да дам ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА и убедено 

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

Антоанета Цветкова академичната длъжност „доцент” в област на висшето 

образование 3 .Социални, стопански и правни науки професионално направление 

3.7. Администрация и управление, по научната специалност „Организация и 

управление извън сферата на материалното производство” за нуждите на 

Медицински колеж, Медицински университет-Варна. 

11.06.2015г. 

София 

Рецензент: 

/Проф. В. 
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