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РЕЦЕНЗИЯ 

 

по конкурс за академичната длъжност “професор” по специалността “Социална 

медицина и организация на здравеопазването и фармацията”,  съгласно обявата 

в ДВ бр. 36 от 27.04.2018 г., с кандидат:  доц. д-р Лора Христова Георгиева, д.м.,  

доцент в катедра “Социална  медицина  и организация на здравеопазването” на  

МУ – Варна 

 

 Рецензент:  д-р Асен Петков Петков, д.м.н., професор в катедра “Военна медицина”   

                      към Военномедицинска академия - София 

 

 Доц. Лора Георгиева завършва средно образование със златен медал и 

Медицинския университет във Варна с отличен успех. През 1992 г. започва трудовия 

си стаж като участъков лекар в Четвърта поликлиника – Варна. От 1995 до 1997 г. заема 

същата длъжност в Суворово, Долни Чифлик и Аврен. През 1997 г. отново се връща 

във Варна и последователно изпълнява длъжностите цехов лекар, участъков лекар, 

лекар в МСЦ „Лазур” и в ХЕИ. От 2003 до 2012 г. е асистент, старши асистент и главен 

асистент в Катедра по Социална медицина и организация на здравеопазването на МУ 

– Варна, а от 2012 г. до сега е доцент към същата катедра по научната специалност 

„Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията".  

Доц. Георгиева има призната специалност по Социална медицина и здравен 

мениджмънт от 2006 г. През 2009 г. придобива научно-образователна степен „доктор” 

по научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и 

фармацията”. 

Кандидатът участва в следните форми на следдипломно обучение в България и 

чужбина:   

1. Четвърто лятно училище по въпросите на общественото здраве организиран в 

Москва в сътрудничество с Израел и Световната здравна организация през 2004 г. 

2. Десето международно лятно училище “Политики на околната среда в Нова Европа” 

организиран от редица международни и национални организации в Горица, Италия 

през 2004 г. 

3. Единадесето международно лятно училище “Управлението в Нова Европа. 

Гражданските и политическите общества в действие”, Горица, Италия, 2005 г. 

4. Тренировъчен семинар, организиран от Научния институт на Немската медицинска 

асоциация, Бон, Германия, 2009 г.  

5. Курс по абдоминална ехография. Варна, 1998. 

6. Курс „Първична и вторична профилактика на сърдечно-съдови и други социално 

значими заболявания”. Фондация “Академия кардиология“, Варна, 14.11.2004. 

7. Курс „Влагалищна екосистема. Лечение на желязодефицитните анемии с железен 

глюконат. Локалните спермициди – съвременен метод на контрацепция“. Варна, 

02.12.2004. 
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8. Семинар „Емпирично лечение на възпалителни заболявания на дихателната система. 

Лечение и профилактика на грип“. Варна, 07.12.2004. 

9. Симпозиум „Винаги правилно ли преценяваме вредата и ползата от 

полимедикаментозната терапия“, организиран от БАН, Българска лига по хипертония, 

Български национален кардиологичен клуб, Дружество на кардиолозите в България. 

Варна, 12.12.2004. 

10. Образователен курс по клинични изпитвания, организиран от МУ – Варна, 

съвместно с международни организации, 2005 г. 

11. Курс за обучение на обучители „Контрол и ограничаване на употребата на 

тютюневи изделия в лечебните и здравни заведения в Република България“, 

организиран от МЗ, НЦООЗ и СЗО. София, 30.05-01.06.2005. 

12. Курс „Зората на нови надежди за профилактика на исхемичните инсулти“. 

Варна, 09.04.2005. 

13. Курс „Артериалната хипертония – водещ рисков фактор за исхемични мозъчни 

инсулти. Профилактична невропротекция с Кавинтон“. Варна, 30.09.-01.10.2005. 

14. Обучителни модули: 

  Комуникативни умения и работа в екип. 

  Функции и дейности на местната власт в областта на здравеопазването. 

  Законодателство в областта на здравеопазването и неговото практическо 

прилагане. 

  Достъп до обществена информация и механизми за осъществяване на контрол 

върху администрацията. 

15. Фондация „Електронно здравеопазване България“, по проект „Повишаване на 

капацитета на структурите на гражданското общество в сферата на здравеопазването 

за ефективно взаимодействие и сътрудничество помежду им и с администрацията“ (ЕС, 

ЕСФ, ОПАК), София, 23-24.02. 2009 г. 

16. Обучителен семинар: „Балинтов подход и балинтови групи“, организиран от БЛС 

и Българско Балинтово общество. Варна, 2014. 

 

1. Общо описание на представените материали.  

 Доц.  Георгиева участва в конкурса със 123 научни труда, представени  в списък 

от 3 раздела. Научните трудове включват: 

 Дисертация и автореферат на дисертацията за придобиване на научно-

образователна степен „доктор”, посветени на научно изследване на здравните 

потребности на възрастни пациенти след активно стационарно лечение. 

 Три самостоятелни монографии и три – в съавторство, посветени на здравните 

потребности, на проблемите на здравните професионалисти и на въпроса за 

глобалното здраве. Три от монографиите са отпечатани в чужбина. 

 Три учебника.  

 112 публикации в български (86) и чужди (26) научни списания и сборници. 

 Участия в 57 научни форума, от които 32 международни – в чужбина или в 

България. 
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  От всички представени публикации, научните трудове след придобиване на 

академичната длъжност „доцент“ са общо 69, разпределени по видове както следва: 

- Монографии - самостоятелни и в съавторство – 3, от които 2 в чужбина;  

- Учебници – 2;  

- Публикации в периодични научни списания – 58, от които 14 в чужбина;  

- Пълнотекстови публикации в сборници – 6, от които 1 в чужбина;  

    Участия в научни форуми - 42, от които 4 международни, 13 национални с 

международно участие. 

Доц. Лора Георгиева е самостоятелен и първи автор в 59 (49%) от 

пълнотекстовите публикации, а втори автор в 52 (42%). 

По-голямата част от представените ми публикации са направени след 

хабилитирането й за доцент. 

Според мен кандидатът покрива наукометричните изисквания за академична 

длъжност „професор” по показателя значимост на научните трудове, тъй като много от 

тях са публикувани в известни чужди и български научни издания. 

 

2. Обща характеристика на научната и  научно-приложната дейност.  

Доц. Георгиева има разностранни интереси в сферата на общественото 

здравеопазване, които обуславят  следната класификация по тематика: 

1. Демографски процеси и проблеми на стареенето (А. 1, 5, 6, 10, 16, 17, 18, 21, 23, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51. Б. 1, 2, 4, 5, 

46, 47, 50, 51, 52, 53, 55, 62, 65, 67). 

2. Здравно поведение и промоция на здраве (А. 8, 11, 14, 15, 19, 38. Б. 17, 23, 30, 32, 

40, 45, 49, 54, 59, 60, 64, 66, 68). 

3. Образование и професионализация в здравеопазването (А. 3, 3а, 3б, 4, 7, 12, 13, 

20, 35, 52, 53. Б. 12, 13, 21, 30, 37, 43, 59). 

4. Здравни потребности и организация на здравеопазването (А. 1, 2, 9, 21, 22, 24, 

26, 36. Б. 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 24, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 

44, 48, 56, 58, 63). 

5. Глобализация и здраве (А. 31, 47, 48, 49, Б. 1, 2, 3, 6, 11, 12, 25, 26, 57, 61, 69). 

Кандидатът участва общо в 8 проекта, от които 5 - международни.  

 

3. Педагогическа дейност на кандидата.  

 Доц. Георгиева  има значителна учебна натовареност с общ преподавателски 

стаж от 15 години. За последните четири години средногодишната й заетост възлиза на 

555 учебни часа, от които 280 – лекции.  

      Ръководи занятия по следните дисциплини: Обществено дентално здраве 

(българо- и англоезично обучение), Здравна и социална политика, Професии в 

здравеопазването, Организация на медицинската помощ и лечебните заведения, 

Специални здравни потребности на населението, Организация на здравната помощ, 

История на здравеопазването и здравните грижи, История на управлението в 

здравеопазването и здравните грижи, Глобални тенденции на общественото здраве, 
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Оценка на здравни потребности,  Концепции за здраве, естетика и уелнес, Здравни 

потребности на населението, здравно и естетическо възпитание, Здравно-политически 

стратегии, Здравни нужди на лица със зависимости, Социална значимост на 

естетичните грижи, Структура и организация на лечебната дейност, Обществено-

икономическа структура на Република България, Геронтология и гериатрични грижи 

със студенти от различни специалности: дентална медицина, здравен мениджмънт, 

медицински сестри, управление на здравните грижи, магистри по Опазване и контрол 

на общественото здраве, специалности от Медицинския колеж, както и рускоезично 

обучение на магистри по Обществено здравеопазване и здравен мениджмънт.  

              Тя е съавтор в 3 учебника. 

              Доц. Георгиева е ръководител и рецензент на 1 специализант и 20 дипломанти.  

 Под нейно ръководство са защитили успешно двама докторанти, а в момента е 

научен ръководител на петима докторанти. 

   През 2017 и 2018 г. е била организатор и лектор в четири обучителни курса. 

 

6. Основни научни и научно-приложни приноси. 

 В представените ми за рецензиране научни трудове се открояват следните по-

важни приноси от научен характер: 
 

1. За първи път в страната е направен детайлен анализ на глобалното здраве, като са 

проследени историческите и съвременните фактори за глобализация, обстойно е 

изяснен понятийния апарат и са описани глобалните здравни политики и 

транснационалните рискове за здравето (А31, Б1). 

2. За първи път в България е проучено мнението на студентите за влиянието на 

глобализацията върху ежедневното битие и здравето (А1).  

3. Под ръководството на Научния институт на Немската медицинска асоциация доц. 

Георгиева участва активно в мащабно проучване на международната миграция на 

здравни специалисти в 25 държави в Европа. Това проучване е особено актуално за 

България, тъй като тя се явява страна-донор на медицински специалисти и негативните 

последици от този факт вече са налице в системата на здравеопазването (Б3). 

4. За първи път са анализирани детайлно здравните професии в България и е проучено 

тяхното развитие, характеристики, образование и етични принципи (А3, 3а,3б). 

5. За първи път е направен сравнителен анализ на учебните програми със социална 

насоченост на всички университети и колежи в България и са очертани перспективите 

за развитие на социалните професии (А52). 

6. Въз основа на международния опит е разработена учебна програма за пилотен 

випуск „медицинска козметика, уелнес и спа” (А20). 

7. За първи път е обоснована необходимостта от професионално полагане на грижи и 

значението на обучението на здравни асистенти и болногледачи в медицинска среда 

(А53). 

8. За първи път са изследване възможностите за постигане на кодове за спешност за 

спешните екипи (Б27). 
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9. За първи път са изследвани неравенствата в стандартизираната смъртност между 

България, Гърция и Европейския регион и е анализирана ролята на икономическото 

състояние, както и рисковите и протективните фактори. (А. 40, 41, 42, 44, 50). 

10. Доказано е отрицателното влияние на резките политически и икономически 

промени върху здравния статус на населението в Руската Федерация (А. 49; Б. 2). 

11. За първи път в България е проследен пътят на възрастния пациент в системата на 

медицински и социални грижи в следхоспитализационния период (А1). 

12. Направен е задълбочен анализ на влиянието на болката върху физическите и 

психическите функции на възрастни хора – над 65 г. (А. 1, 29). 

13. Извършено е обемно изследване на причините за разпространение на вредни навици 

сред подрастващите (А8,11,14,15). 
 

  Освен тези основни приноси в научната дейност на кандидата се очертават и 

други приноси - главно с практико-приложен характер. 

 

5. Отражение на научните публикации на кандидата в нашата и чуждестранна 

литература (по негови данни):  

Доц. Лора Георгиева отговаря на изискванията, залегнали в Правилника на МУ-

Варна по отношение на импакт фактора - общ  импакт фактор – 13.730 и ИФ в РИНЦ – 

1,954. 

В представената ми справка са посочени 147 цитирания, от които 55 - в чужди 

източници. 

 

6. Нямам критични бележки към кандидата. 

 

7. Лични впечатления на рецензента за кандидата и други данни. 

 Познавам доц. Лора Георгиева от няколко години по повод научни форуми и 

оценяване кандидати за научни степени и академични длъжности. Тя притежава 

завидно трудолюбие и задълбоченост в изследваните проблеми, което  е видно и от 

качеството на нейните трудове. 

Член е на редколегии на списанието Scripta Scientifica Salutis Publicae. Рецензент 

е в две чужди и две български научни списания. 

Кандидатът има активно участие в четири български и четири чужди научни 

организации: Член на БЛС, като в периода 2012-2014 г. е била член на 

Акредитационния му съвет; Член на комисията по Образование в глобалното здраве 

към Европейския академичен алианс за глобално здраве, на Европейската асоциация 

по обществено здраве (EUPHA), на Асоциацията по обща медицина в Югоизточна 

Европа, на Балканската асоциация по история и философия на медицината, на 

Българската асоциация по обществено здраве, на Българското научното дружество по 

обществено здраве, съучредител е на Националната мрежа по глобално здраве.  
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Свидетелство за активната и всеотдайна дейност на доц. Георгиева като учен и 

преподавател в сферата на общественото здравеопазване е вписването й в 

биографичния справочник Who’s Who in the World и многобройните награди: Почетен 

знак с лента на кмета на община Варна за принос в развитието на научната специалност 

„Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ и за 

монографията „Здравни потребности на населението“, Почетен знак със синя лента на 

МУ-Варна за успешно осъществяване на проекта „Мобилност на здравните 

професионалисти“ и издигане международния авторитет на Университета, Награда за 

най-добро представяне на международната конференция “Public Health and Health Care 

in Greece and Bulgaria: the Challenge of the Cross-border Collaboration” в Гърция, Награда 

за заслуги в обучението по спешна медицинска помощ, Награда за специални заслуги 

и принос в развитието на Регионалната колегия на Българската асоциация на 

професионалистите по здравни грижи – Варна и други. 

 

8. Заключение.  

  Научната и учебно-преподавателската дейност на доц. д-р Лора Христова 

Георгиева, д.м. отговаря напълно на качествените и количествени критерии за развитие 

на академичния състав, посочени в приложенията на Правилника на МУ - Варна за 

заемане на академичната длъжност „професор”. Доц. Георгиева има значителна 

аудиторна натовареност и педагогически опит. Знанията и практическата й дейност в 

различни области на общественото здравеопазване, както и опита от заеманите от нея 

длъжности я правят интересен лектор, а различните форми на следдипломно обучение 

у нас и в чужбина й позволяват да прилага успешно нови знания в преподаваните от 

нея дисциплини. 

         Това ми позволява убедено да предложа на уважаемите колеги, членове на 

научното жури да изберат доц. д-р Лора Христова Георгиева, д.м. за заемане на  

академичната длъжност „професор” по професионално направление 7.1 „Медицина” 

и научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и 

фармацията”. 

 

 

                                                                                     Рецензент:  

дата 25.07.2018 г. 


