
Становище 
От доц. Димитър Димитров, д.м. 

Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна 

Медицински Колеж УНС“ Помощник-фармацевт“ 

Член на Научно жури по заповед /Р-109-185/27.05.2015 г./ 

Относно 

Конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент“ в област на висшето 

образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. 

Администрация и управление, по научна специалност „Организация и управление извън 

сферата на материалното производство" към МУ-Варна, Медицински колеж, УНС 

„Помощник-фармацевт“, съгласно обява в Държавен вестник, бр. 23 от 27.03.2015 година 
Документи за участие в конкурса е подала ас. Антоанета Здравкова Цветкова, 

Д.и. 

Предоставените документи са подадени в срок и съответстват на изискванията на 

Закона за развитие на академичния състав на Република България чл.24 ал.1. ПРАСРБ и 

правилника за развитие на академичния състав на МУ-Варна „Проф. д-р Параскев Стоянов“ -

Варна 

Данни за кариерното развитие на кандидата 

Кандидата придобива през 2015г. образователната и научна степен „доктор“ по 

научната специалност „Организация и управление извън сферата на материалното 

производство". 

През 2015г. завършва специализация по „Икономика на здравеопазването“ в катедрата 

„Организация и управление на здравеопазването“ във ФОЗ към МУ-Варна. 

През 2008г. придобива магистърска степен по „Здравен мениджмънт“ във Факултета 

по обществено здраве на Медицински университет - Варна. 

2002-2007г. бакалавър “Здравен мениджмънт“ Медицински университет-Варна. 

1990-1992г. „Помощник-фармацевт“ в Медицински колеж-Варна. 

Професионалните и научни компетенции развива и доусъвършенства с участие в 

курсове за СДО в областта на Икономика на здравеопазването и в частност 

Фармакоикономика, Социалната фармация и фармацевтично законодателство, 

Фармацевтични грижи и Фармацевтичен маркетинг. Владее английски език ниво-В1 и руски 

-добро. 

Трудовият й стаж в различни фармацевтични фирми дава възможност за натрупване и 

придобиване на съвременни практически познания и умения в областта на социалната 

фармация и икономика на фармацевтичния пазар. Работила е като болничен фармацевт във 

Военноморска болница -Варна. В аптечен склад “Санита Трейдинг“ Варна като болничен 

дилър и отдел логистика-български пазар. Работи в аптека от открит тип- „Херба“. 

Познавам кандидатката от началото на академичното и развитие. Работим съвместно в 

областта на Социалната фармация, Фармацевтични грижи, Медицински изделия. В 

съавторство сме разработили учебно помагало, учебни програми за образователна степен 

професионален бакалавър за специалност „помощник- фармацевт“ съгласно ЕДИ, (лекции, 

упражнения и семинарни занятия). Академичното развитие на кандидата започва през периода 

20010-2011г, като хоноруван преподавател към УНС „Помощник фармацевт“ на Медицински 

Колеж. 



След успешно издържан конкурс през 09. 2011 г към настоящия момент е назначена в 

Медицински Университет-Варна Медицински колеж на длъжност асистент, ръководител УНС 

“Помощник фармацевт“. Четири години като ръководител на УНС „Помощник фармацевт“ 

организира успешно учебния процес. Участник в програмния съвет на МК-Варна и член на 

Колежанския съвет. Член на организационния комитет на ежегодната научна конференция на 

Медицински колеж Осъществява координация между работодатели и студенти свързана с 

практическата им подготовка и последващата им професионална реализация. 

Обща характеристика на научните публикации на кандидатката 

Кандидатката е представила материалите за участие в конкурса съгласно изискванията 

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

Съавтор в практическо ръководство за помощник-фармацевти, свързано с учебно- 

преподавателската дейност по дисциплината „Социална фармация и фармацевтично 

законодателство“ за специалност „ Помощник-фармацевт“ . Публикации в научни списания и 

сборници от конференции. 

Публикациите са 39, от които четири са представени при защита на дисертационният 

труд в конкурса за доцент участва с 35 публикации с общ обем 228 страници ,от които 17 в 

български научни списания, 5 в международни, 13 международни с IF и шест участия в научни 

конференции с пълно текстови доклади. В 17 публикации е първи автор в 2 от тях е 

самостоятелен автор, а в останалите е съавтор. Общата стойност на публикациите с импакт 

фактор е 37.958. 

Публикациите са в престижни български и международни издания: “Здравнаикономика 

и мениджмънт“,,Детски болести“ „Известия на съюза на учените - Варна“, ,,GP News“, 

“Социална медицина“, „Scripta Scientifica Pharmaceutica“, MU - Varna, 'International Archives of 

Integrated Medicine (IAIM)“, “World Journal of Pharmaceutical Research” , „World journal of 

pharmacy and pharmaceutical sciences”, “Merit Research Journal of Medicine and Medical Sciences”, 

“International Journal of Recent Scientific Research“, „International Journal of Information Research 

and Review „ 

Участва в научни конференции и като организатор и като участник, за които са представени 

съответните сертификати. 

Научните публикаци се характеризират с актуалност и мултидисциплинарност на третираните 

проблеми. Отразяват промените във фармацевтичната политика и практика. 

Основни области и направления на научните публикации на кандидатката бих 

групирал по следния начин: 

Научни трудове с приложен характер: Учебно ръководство : Ръководство е 

предназначено за практически упражнения по дисциплината „ Социална фармация и 

фармацевтично законодателство“(208 с.) за студенти помощник-фармацевти и е съобразено с 

учебния план и учебната програма одобрени от акредитационната комисия на НАОА. 

Учебна дисциплина “Фармацевтични грижи“: 22- разработване алгоритъм на 

терапевтично поведение при пациенти практикуващи самолечение при интермитентен АР в 

помощ на фармацевта в аптеката. 28-разработен и тестван алгоритъм за фармацевтични грижи 

при деца с астма 

„Социална фармация и фармацевтично законодателство“ приложение на 

икономическата теория към фармацевтичния пазар. 11-Разработване на „дърво на терапевтични 

решения“ при пациенти с Алергичен ринит (дисезионен анализ), 30- 



 

Учебна дисциплина „Технология на лекарствените форми“: -32,35 

„Социална фармация и фармацевтично законодателство“-лекарствената 

употреба 2,4,6,7,12 ,13,17,19,20,24,25, 34 

Фармацевтични грижи: 8,9,24,26,29,33 

Публикации в областта на лекарствената безопасност: 10,21 

Фармацевтичен маркетинг: 14,15,16,23,27 

Обзорни публикации в областта на разпространение на социално значими 

заболявания: 1,3, 5 , 1 8  

Учебно преподавателска дейност: 

За последните пет години от справката на МУ- Варна кандидатката има 

натовареност със студентите при утвърдена норма съгласно правилника на МУ-Варна 

от 360ч.(като ръководител УНС-324ч.) 2010/2011-320ч.(хонорар), 2011/2012-417ч., 

2012/2013-432ч., 2013/2014-492,2ч., 2014/2015-550ч. 

През изминалия период е водила упражнения в магистърска програма по 

дисциплината Фармакоикономика на Фармацевтичен факултет 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“, упражнения по дисциплините „Социална фармация и 

фармацевтично законодателство“ „Медицински изделия“ в МК-Варна, ръководител на 

преддипломния стаж на помощник-фармацевти и учебна практика в МК-Варна. 

Организира тематични лекциионни модули по основни дисциплини „Фармацевтични 

грижи“, „Социална фармация и фармацевтично законодателство“, „Технология на 

лекарствата“, „Фармакоикономика“ с гост водещи лектори в съответната област с цел 

повишаване качеството на обучение на студентите от УНС “Помощник-фармацевт“. 

Участва в комисията по изготвяне на акредитационни и постакредитациионни доклади 

за специалност „ Помощник-фармацевт“. 

Заключение 

Кандидатката за участие в конкурса покрива изискванията на ЗРАСРБ и 

Правилника за развитие на научния състав на МУ- Варна за заемане на академична 

длъжност „Доцент“. Асистент Антоанета Здравкова Цветкова предоставя актуална и 

задълбочена, достатъчна по обем научна продукция с широк интердисциплинарен 

обхват. 

Цялостната оценка на професионалното развитие, учебно-преподавателски и 

административно-организационен опит и научните изяви на кандидатката ми дават 

основание да дам положително становище и да предложа на уважаемите членовете 

Научното жури да присъдят на асистент Антоанета Здравкова Цветкова, д.и. на 

академична длъжност „Доцент“ в област на висшето образование 3. Социални, 

стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и 

управление, по научна специалност „организация и управление извън сферата на 

материалното производство" към МУ-Варна, Медицински колеж, УНС „Помощник- 

фармацевт“, съгласно обява в Държавен вестник, бр. 23 от 27.03.2015 г. 

Член на Научното жури: 

доц. Димитър Димитров, д.м. 

16.06.2015 година 

 


