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РЕЦЕНЗИЯ 

 

Oт:  доц. д-р Александър Иванов Вълков,  

Хабилитиран преподавател по професионално направление 3.8 Икономика, 

научна специалност „Организация и управление извън сферата на 

материалното производство“, редовен преподавател в катедра „Публична 

администрация“ на УНСС - София   

e-mail: alexander_valkov@unwe.bg  

член на научно жури съгласно Заповед на Ректора на МУ – Варна „Проф. д-р  

Параскев Стоянов“ №Р-109-278 / 25.09.2015 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” и научна 

специалност “Организация и управление извън сферата на материалното 

производство (в здравеопазването)”, обявен в ДВ, бр. 52/10.07.2015 г. (с.59) 

 

1. Информация за конкурса 

Конкурсът е обявен за нуждите на катедра „Фармацевтични науки и фармацевтичен 

мениджмънт към факултет „Фармация“ на Медицински университет – Варна. 

В конкурса участва един кандидат – гл. ас. Галина Руменова Петрова, д.и. 

понастоящем преподавател в катедра „Икономика и управление на здравеопазването”, 

факултет „Обществено здравеопазване” на МУ – Варна.  

Всички необходими документи за конкурса, съгласно ЗРАСРБ и Правилника за 

развитие на академичния състав на МУ – Варна, са представени коректно и в изряден вид. 

2. Информация за кандидадатите в конкурса 

2.1. Образование, специализации и обучения 

Кандидат в обявения конкурс за академичната длъжност „доцент“ е гл.ас. Галина  

Петрова, д.и. Тя е „възпитаник“ на МУ – Варна.  

- Завършва висшето си образование през 2002 г. след петгодишен курс на обучение 

(1997/2002 г.) с магистърска степен по специалността „Здравен мениджмънт“ в МУ – 

Варна и професионална квалификация „Мениджър“ (диплом, сер. МУ, у.и.№ 050682, 

рег.№ 158/2002 г.); 

- През периода 2005-2007 г. специализира „Икономика на здравеопазването“ в МУ 

– Варна и след успешно положен държавен изпит от 1.06.2007 г. придобива права по 

същата специалност (свидетелство, сер. МУВ - 2007, рег.№ 012130/5.7.2007 г.); 

- Докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Икономика и управление на 

здравеопазването” (2011-2012 г.). На 8.06.2012 г. защитава пред научно жури 

дисертационен труд  на тема „Стратегически избор и модел за интегрирани здравни грижи 

в Република България в условията на членството ни в Европейския съюз“ и получава от 
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МУ – Варна докторска степен по научната специалност „Организация и управление извън 

сферата на материалното производство (по отрасли и подотрасли)” (диплом №017, изд. на 

18.12.2012 г.). 

2.2. Професионално развитие 

Професионалният път на гл.ас. Г. Петрова е преобладаващо свързан със сферата на 

здравеопазването, което ѝ позволява да трупа полезни за бъдещата академична кариера 

наблюдения и компетнтности. През периода 2005-2006 г. работи на експертна позиция 

като икономист в АМЦСМП „Майчин дом”. Особено ценен е солидният близо 10 годишен 

опит като медицински представител в различни фирми: „Щада Фарма Интернасионал“ 

(2006-2007), „ЮСИБИ“ (2007-2008) и „Натурфарма“ (от 2009 г. насам). Това позволява на 

кандидатката пряко да наблюдава и да участва в процеси, свързани с развитието и 

управлението на фармацевтичния и медицинския пазар. Придобиването на знания в 

практиката (learning by doing), както и на специфични бизнес и комуникационни умения е 

важно за преподаването по здравен мениджмънт, за дисциплиниране, фокусиране и 

прагматизиране на научно-изследователската работа (което се доказва от успешното 

обучение в докторска степен). Професионалният опит се отразява и на нейните научни 

интереси и се капитализира в академичната практика – гл.ас. Г. Петрова участва в 

обучението на магистри по „Фармацевтичен мениджмънт“ в курсове като „Управление на 

продажби и търговско представителство“, „Управление на фармацевтичните организации 

в динамична среда“ и „Дистрибуционна политика на лекарствени продукти“. Всичко това  

подкрепя възможностите на кандидатката да участва в настоящия конкурс за 

академичната длъжност доцент. 

2.3. Академично развитие 

От Удостоверението за стаж (№099-1870) е видно, че към 16.7.2015 гл.ас. Галина  

Петрова има общо 9 г., 1 м. и 18 дни стаж по специалността (икономика на 

здравеопазването), който включва работата ѝ в АМЦСМП и в МУ – Варна. 

Преобладаващата част от него се формира от преподавателския стаж (от общо 7 г., 4 м. и 

25 дни), съответно на академичните длъжности „асистент“ (от 21.2.2008 г. до 10.10.2013 г. 

стаж от 5 г., 7 м. и 19 дни) и „главен асистент“ (от 10.10.2013 г. и понастоящем) в катедра 

“Икономика и управление на здравеопазването”, Факултет „Обществено здравеопазване”, 

МУ – Варна. Налице е съответствие на кандидата съгласно чл. 24, ал. 1, т. 2а от ЗРАС и 

чл. 88, т. 4 на ПРАС на МУ  - Варна. 

3. Научно-изследователска, проектна и педагогическа дейност 

3.1. Научно-изследователска дейност 

Гл. ас. Галина Руменова Петрова се представя в този конкурс с общо 27 научни 

публикации (без дисертационния труд). Всички посочени в справката публикации са 

обособени в 5 рубрики и са след придобиване на ОНС „Доктор“, т.е. те не съвпадат със 

списъка на публикациите по дисертационния труд (вж. автореферат, с. 48). Публикациите 

са показани коректно в предоставените на CD материали. Една от публикациите е под 

формата на ръкопис на учебник за студенти по здравен мениджмънт, в който тя е съавтор 

(Костадинова, Т., Г. Петрова. Рекреативен мениджмънт.). За предстоящото му издаване е  
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налице уверение (изх.№ 099-2900/4.9.2015 г.), подписано от Ректора на МУ – Варна, че 

учебникът е приет за печат и ще бъде публикуван в УИ на МУ – Варна до края на 2015 г.  

3.1.1 Обобщени количествени данни за научната продукция, с която гл.ас. Г. 

Петрова участва в конкурса са показани по-надолу, които заедно материалите 

предоставени от кандидата дават основание за констатации по отношение на 

количествените параметри за съответствие на конкурснат длъжност: 

- Общият брой на публикациите, предмет на рецензиране, както и тяхната 

структура  - един хабилитационен труд, едно съавторство в учебник и 25 научни 

публикации в наши и чужди научни издания съответстват на условията на МУ – Варна за 

заемане на академичната длъжност „доцент“ (ПРАС на МУ – Варна, чл. 88, тт. 2 и 3); 

- Участието в конкурса е на базата на самостоятелен монографичен труд 

(Интегрирани грижи. Съвременни подходи за здравни, фармацевтчни и социални грижи в 

областта на хроничните заболявания. ИК СТЕНО, МУ-Варна, 2015, ISBN 978-619-7137-

58-3, ISBN 978-954-449-823-8, 175 с.), който продължава и развива научните търсения на 

авторката по тематичното направление, зададено от изследванията в докторската 

дисертация. Обемът на хабилитационният труд е близо ½ от обема на цялата научна 

продукция, с която кандидатката участва в конкурса; 

- В ръкописа на учебника, който предстои да бъде издаден, гл.ас. Г. Петрова 

участва като автор на 6 от общо 12 теми (или ½ от учебното съдържание). Учебникът ще 

бъде използван за обучение по едноименната (свободно избираема) дисциплина за 

студенти в ОКС „Бакалавър“ по „Здравен мениджмънт“, в преподаването на която участва 

и кандидатката; 

-  Всички представени публикации (вж. Списък на научните публикации) се 

отнасят за периода 2014 – 2015 г., като преобладаващата част от тях (хабилитационен 

труд, участие в учебник и 21 публикации  в научни издания) са през 2015 г. (което 

представлява 85% от броя и 93% от обема, в страници, на всички научни публикации).   

Този пик на публикациите е израз на научни натрупвания през последните години и на 

целенасочена и фокусирана научна активност; 

- Обяснение на горното може да се намери и в това, че представените 25 

публикации в научни издания (статии в научни списания и др. издания с общ обем от 121 

страници, вж. Обобщена таблица за обема на публикациите) са плод на екипна работа. 

Това е показателно за формирана устойчива нагласа и умения за колаборация при 

провеждане на научни изследвания и колегиални публикации. Справката за публикациите 

показва, че кандидатката си партнира с общо 21 души в различните екипи (най-често от 3-

ма съавтори). Обединяването на усилията на различни автори е необходимост в 

съвременната наука, което позволява да бъде мултиплицирана и публикационната 

активност при представяне на резултатите от научните изследвания. Наред с това гл.ас. Г. 

Петрова показва и способност за провеждане на пълномащабно и задълбочено собствено 

изследване. Публикациите с дефинитивно разграничение на авторството (хабилитционен 

труд и съавторство в учебник) са 68% от общия обем на публикациите, с които тя участва 

в конкурса. Увеличаването на самостоятелните публикации в научни издания е 

възможност, която следва да бъде използвана много по-активно и смело в бъдеще и която 



4 
 

несъмнено ще допринесе за съзиждане на научен авторитет в национален и международен 

план; 

- Като позитивен следва да се отчете факта, че  всяка втора публикация в научни 

издания е на чужд език (56%). Това е особено важно за научната видимост на идеите, 

защитавани от кандидата. От общо 25 публикации, всички в съавторство, (вж. Списък на 

научните публикации) 5 са публикации на чужд език в научни издания в страната, а 9 са в 

пълнотекстови публикации в международни научни издания (4 статии в международни 

списания, 2 статии в сборници в чужбина и 3 публикации са в издания от участия в научни 

форуми; 

Научни публикации 
Посочени в  

справката 

Приети за  рецензиране 

Общо,  

в т.ч: 

самостоя-

телни 
на чужд език 

Дисертационен труд 1 - - - 

Хабилитационен (монографичен) труд 1 1 1  

Монографии, книги, учебници 1 1 - - 

Публикации в списания и сборници 25 25 - 14 

Общо (без дис.труд) 27 27 1 14 
 

- Структурата публикациите в научни издания според участието в авторските 

екипи (поредността на авторите) е показателна за „научния принос/тежест“ в рамките на 

екипите, в които участва кандидатката. В 11 от посочените в следващата таблица 

публикации тя е водещ автор (или 44%), а в 9 е втори/основен автор (или 36%). В 

представените за рецензиране 9 международни публикации гл.ас. Г. Петрова е водещ 

автор в 3 и втори/основен автор в 6 от тях. Въз основа на този „критерий“ посочените 

публикации следва да се характеризират като представяне на научни резултати, получени 

с решаващия принос на кандидата за конкурсната длъжност - в 80% от публикациите тя е 

водещ и основен автор; 

Публикации в/на: Общо 
Авторство 

1-ви 2-ри 3-ти + 

   - научни списания 20 10 8 2 

   - научни сборници 2 1 1 - 

   - издания от научни форуми 3  - - 3 

Общо 25 11 9 5 

 - в т.ч. в международни издания 9 3 6 -  
 

- Разпределението на научната продукция на представените за рецензиране 

публикации дава съдържателно обяснение на горния коментар (вж. Списък на научните 

публикации и Обобщената таблица за научната продукция). Гл.ас. Г. Петрова е водещ 

автор именно в публикациите, свързани с най-значимите теми на заявен научен интерес: 

напр. от общо 9 публикации в научни издания посветени на интегрираните грижи в 7 от 

тях (от които 4 са на чужд език) кандидатката е водещ автор; забележимо е мястото на 

кандидатката в публикациите в областта на дистрибуционната политика и оценката на 

достъпността, нагласите и готовността за ползване на медико-лабораторни услуги. 
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3.1.2. Във връзка с рецензираните публикации могат да се отбележат още 3 по-важни 

момента в съдържателен план, които характеризират кандидатката като изследовател и 

преподавател в областта на здравния мениджмънт: 

(1) Тематично разнообразие на публикациите. Публикациите покриват няколко 

основни тематични направления, в които кандидатката комбинира научна експертиза и 

натрупан практическия опит. Те могат да се обобщят така: 

Основни тематични направления 
Брой 

публикации 
Забележка 

В т.ч. 

международни 

- интегрирани грижи 10  в т.ч. монография 3 

- дистрибуция на лекарства 6  - 

- ползване на медико-лабораторни услуги 4  4 

- здравен мениджмънт и маркетинг 4  2 

- здравен и медицински туризъм 3 в т.ч. съавтор в учебник - 
 

Широкото публикационно портфолио позволява кандидатката да работи в различни 

екипи и да развива модерни предметни области с висока степен на научна и практическа 

полезност за управлението на здравната система; 

(2) Баланс между теоретични и практически фокусирани изследвания. 

Запознаването с представените научни трудове, макар и с голяма доза приближение дава 

основание за „делене“ в посочената схема: с моделна значимост и теоретична стойност 

изпъква монографичното изследване (в което присъстват и редица полезни за здравните 

политици практически решения) и доминираща практическа ориентация в публикациите в 

научни издания, което  е резултат от работата по конкретни изследователски проекти. 

(3) Приемственост в изследвателскат работа. В количествен аспект най-ясното 

доказателство за това са публикациите (след 2013 г.) в областта на интегрираните грижи (те 

представляват 36% от броя на всички публикации и 58% от обема, в страници, на всички 

публикации). Това е темата, в която гл.ас. Галина Петрова се заявява с последователност 

и завидна упоритост като изследовател (видно по-горе и от публикациите в научните 

издания) - защитава докторска степен и представя тук самостоятелно монографично 

изследване. Трябва да се подчертае, хабилитационният труд не е реплика на защитеното 

през 2012 г. дисертационното изследване и далеч надхвърля заявената в него целева рамка и 

резултати/приноси (вж. Автореферат, с. 6 и с.44-47)! Във връзка със законовото изискване 

на чл. 24, ал. 1, т. 3 следва да се отбележи, че монографията е актуален авторски оригинален 

научен продукт, което развива убедително в теоретичен и практикоприложен план 

предметната област на интегрираните грижи за хронично болни лица.  

Кои са основните маркери в предложеното изследване?  

Като стъпва на вече натрупаното (към 2012 г.), монографията предоставя по-високо 

равнище на теоретичен синтез по темата за интегрираните грижи в контекста на ключови 

здравнополитически, демографски и социални проблеми и тенденции (гл.1). Концепцията 

за интегрираните грижи е представена комплексно и пълноценно в няколко аспекта: 

съдържателно – чрез извличането на техните същностни характеристики, функционално – 

чрез моделите за интеграция на грижите; инструментално – чрез средствата за постигане 

на мултидисциплинарно сътрудничество; институционално – чрез развитие на програмите 

за управление на хроничните заболявания; операционално – чрез механизмите за 



6 
 

финансиране; технологично – чрез широкото прилагане на телемедицина, информационни 

системи и мрежи. Монографията обогатява разбирането за интегрираните грижи като 

добавя към тях фармацевтичните грижи, разглеждайки ги като специфично 

сътрудничество между фармацевта и пациента, и други професионалисти по повод 

проектирането, изпълнението и мониторинга на терапевтичния план.  

Колизията между така очертаната концепция за интегрирани грижи и 

съществуващата у нас институционална структура на здравната система е неизбежна (гл. 

2). Натрупването на опит по програми за мониторинг и контрол на хроничните 

заболявания не е достатъчен за преодоляване на разделението между социални и 

медицински услуги при грижите за възрастни и хронично болни хора. Данните проведени 

с участието на автора нови проучвания очертават следното: познаване на ключови идеи от 

концепцията, очакване за ясен финансов ангажимент от държавата и по-категорична 

нагласа за участие в мултидисциплинарните екипи. Авторката дава израз на своята 

представа за необходимите комплексни институционални и организационни промени като 

предлага Програма за интегрирани грижи за управление на ХНЗ.  

Изучаването на чуждите добри практики за интегрирани грижи е необходимо 

условие за промени в здравната система. Монографията (гл. 3) обобщава множество факти 

и международния опит в тази област на 10  страни, категоризирани в три групи, според 

вида интеграция. На този „фон“ инициативите и практиките у нас са инцидентни, с 

реализация на местно ниво под формата на проекти в областта на социалните услуги.  

3.1.3. В документите е приложена справка, която детайлизира приносите съобразно 

тематичната насоченост на научните трудове. Основните теоретични, методологически и 

практико-приложни решения, които обогатяват научното знание и подпомагат 

управлението могат да се обобщят така:  

- С теоретичен принос са изследванията за: причините, съвременните 

тенденции и ползите от интегрирани грижи за пациентите с хронични заболявания; 

изясняване на различни страни от концепцията за интегрирани грижи; включването на 

фармацевтичните грижи като елемент на интегрираните грижи; оценка на съвременните 

тенденции в лабораторните изследвания; 

- С научно-методичен принос са: разработените организационни и 

функционални аспекти на програма за управление на ХНЗ; обобщаването на практики по 

създаване и работа на мултидисциплинарни екипи за интегрирани грижи в областта на 

кардиологията, лечението на сънна апнея и др.; адаптирането на съвременни методи за 

анализ на дистрибуционната политика на търговците на едро на лекарствени продукти;  

- С научно-приложно значение са: проучванията за удовлетвореност - в 

здравеопазването и здравния туризъм; достъпността, нагласите и готовността за ползване 

на медико-лабораторни услуги; изясняването на факторите за покупка на лекарства в 

таблетна форма.  

Резюметата на научните трудове представят коректно основните моменти от научно-

изследователската работа на кандидатката. 

3.2. Проектна активност 
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- През периода 2007-2015 г. гл.ас. Галина Петрова участва в общо 13 научни 

форума, половината от които са след завършване на докторантурата (в периода 2013-2015 

г.). През 2015 г. взема участие в научен форум в чужбина (10-14 август, Жилина, 

Словакия) и публикува в съавторство (втори автор) три научни доклада/съобщения 

издадени в материалите от конференцията (публикации №№ 23, 24 и 25, вж. Списък с 

научните публикации); 

- Гл.ас. Галина Петрова има участия в 9 проекта. Като асистент/главен асистент 

в катедрата по „Икономика и управление на здравеопазването“ (от 2008 г. насам) тя 

активно участва като обучител/експерт в 4 проекта по ОПРЧР. Член е на изследователския 

екип в Проект „Общи действия за планиране и прогнозиране на човешките ресурси в 

здравеопазването“ (Joint Action), финансиран по програма „Здраве“ на Европейската 

комисия, 2014 – 2016 г. Участията в проектни дейности и особено в изследователски 

проекти е особено важно за всеки академичен изследовател, което открива сериозна ниша 

за бъдещо развитие. 

Видове проекти Участия Позиция 

- Научни 1 Член на изследователски екип 

- Обучителни  4 Обучител, експерт, академичен наставник 

- Приложни 4 Координатор 
 

3.3. Педагогическа дейност 

Гл.ас. Галина Петрова работи като преподавател в катедрата по „Икономика и 

управление на здравеопазването“ в МУ-Варна от 21.2.2008 г. първоначално като асистент, 

а след това като главен асистент и към 16.07.2015 г. има преподавателски стаж от 7 г., 4 м. 

и 25 дни.  

- Кандидатката покрива норматива на МУ – Варна за аудиторна натовареност от 

220 ч. Приложената справка (№112-309/7.9.2015) показва, че за периода уч. 2010/2011 – 

2014/2015 г. общата учебна натовареност нараства над два пъти (от 162 ч. на 369 ч.);  

- Гл.ас. Галина Петрова участва в преподаването на 9 учебни дисциплини - води 

лекции и упражнения по: Организационно поведение, Управление на човешкит ресурси, 

Рекреативен мениджмънт, Стратегическо управление и контролинг, Здравен и социален 

маркетинг, Интегрирани грижи, Управление на продажбите и търговско 

представителство, Упавление на фармацевтичните организации в динамична среда и 

Дистрибуционна политика на фармацевтични продукти. Логистика. Учебните курсове по 

които преподава отразяват областите на научен интерес и на публикациите. Наличието на 

практически опит се отразява позитивно върху качеството на обучение.  

- От 2015 г. тя е научен консултант на докторант, която разработва дисертация 

на тема „Възможности за управление на промянат в болницата чрез проекти и развитие на 

проектна култура (на примера на УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна)“; 

- За периода 2004 – 2015 г. гл.ас. Г. Петрова е била научен ръководител на 5 

дипломанти, научен консултант на 1 дипломант и е била рецензент на 4 дипломни работи.  

3.4. Отражение на публикаците на кандидата в националната и чуждестранна 

литература 
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В справката за цитиранията от български и чуждестранни автори (предоставена от  

библиотеката на МУ – Варна) за публикациите на гл.ас. Галина Петрова са отбелязани 

общо 26 цитирания (преобладаващата част в дипломни разработки и едно позоваване на 

разработка извън обхвата на рецензираните публикации).  

Доказателствата по този критерий са косвени. Публикациите на гл.ас Г. Петрова 

(преобладаващата част, от които са през 2015 г.) са в престижни наши и чужди издания, 

което гарантира видимост на нейната изследователска дейност: Здравна икономика и 

мениджмънт; Варненски медицински форум, Социална медицина, Scripta Scientifica 

Pharmaceutica, Scripta Scientifica Salutis Pubicae, International Bulletin of Otorhinolaryngology, 

Journal of IMAB (Scientific Papers) и др. Посоченото по-горе тематично разнообразие на 

публикациите, както и партньорството в изследователската и публикационната дейност,  

показва, че тя е добре приета в национална академична среда, а публикациите в 

престижни национални издания говорят за добра оценка от научната общност в сферата 

на здравеопазването.  

Научната активност, академичната добросъвестност и практическият опит на 

кандидатката в сравнително нови за страната, но с нарастваща практическа значимост 

предметни области са основания, че научната продукция и резултатите от нея ще намерят 

подобаващо отражение и в международна академична среда. 

4. Заключение 

Налице е пълно съответствие с формалните изисквания и критерии дефинирани в 

ЗРАС и ПРАС на МУ – Варна за заемане на конкурснат длъжност „доцент“: академичен 

опит и достатъчна по обем, жанрово разнообразие, тематика и решения научна продукция, 

която представя кандидатката като цецен за науката и практиката експерт в областта на 

икономиката и управлението на здравеопазването.  

Научните изследвания на кандидатката предоставят валидни теоретични обобщения, 

научно-методични и практико-приложни решения. Кандидатката има ясно заявена и 

аргументирана публична позиция по важни въпроси на здравнат политика. Научно-

изследователската, проектната и преподавателската дейност на кандидатката са основа за 

преподаване и обучение в бакалавърска и магистърска степен. 

Въз основа на гореизложените данни, констатации и оценки за постиженията в 

научната и преподавателската дейност предлагам на Научното жури да присъди на гл. ас. 

Галина Руменова Петрова, д.и. академичната длъжност „доцент“ в Медицински 

университет - Варна в област на висше образование „3. Социални, стопански и правни 

науки”, по професионално направление „3.7 Администрация и управление”, научна 

специалност “Организация и управление извън сферата на материалното производство (в 

здравеопазването)”. 

 

Дата: 02.10.2015 г.  ЧЛЕН НА ЖУРИТО:  

(доц. Александър Вълков, д.и.) 


