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С Т А Н О В И Щ Е  

От проф. Стоянка Попова, д.м. 

Специалист по „Социална медицина и организация на здравеопазването и 

фармацията“ 

 

Със заповед на Ректора на Медицински университет- Варна № Р-109-371/ 

20.06.2018 г.  и на основание  на заповед на Ректора № Р-109-204/ 02.05.2018 г. и 

 протокол № 1/19.06.2018 г. на НЖ съм определена  да изготвя становище по 

конкурсна процедура за заемане на академичната длъжност „доцент”  в област на 

висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“, професионално направление 7.1. 

„Медицина“ и научната специалност „Социална медицина и организация на 

здравеопазването и фармацията“ за нуждите на катедра Социална медицина и 

организация на здравеопазването при факултет Обществено здравеопазване на МУ- 

Варна, обявен в ДВ бр.24 от 16.03.2018г. 

В настоящия конкурс участва един кандидат д-р Десислава Иванова Ванкова, 

д.м., гл. асистент в катедрата по социална медицина и организация на здравеопазването 

на Медицински университет- Варна.  Кандидатката е представила всички необходими 

документи за конкурса, предвидени в Закона за развитие на академичния състав в 

Република България,  Правилника към него и Правилника за развитие на научния 

състав в МУ-Варна. 

Кариерен профил на кандидатката 

Д-р Десислава Ванкова е родена 24.04.1968г. в гр.Бургас. През 1987г.  завършва 

Английска езикова гимназия, гр. Бургас със златен медал. През 1993г  се дипломира 

като магистър по медицина - Медицински университет – Варна.    Надгражда „Master of 

Public Health“,  Maastricht University,  Холандия (1998/1999г). През 2000г. придобива 

специалност по „Социална медицина и организация на здравеопазването“. През 2013г. 

защитава дисертационен труд на тема „Качество на живот, свързано със здравето в 

общността” и придобива ОНС „доктор“  по научната специалност: “Социална 

медицина и организация на здравеопазването и фармацията“. Специализира в областта 

на общественото здраве,  съвременната епидемиология, оценка на здравните 

технологии, алтернативни методи на преподаване. 

 Професионалният й път преминава през Вътрешно отделение, Общ. болница - 

М. Търново като ординатор; завеждащ СЗУ и лекар в Бърза помощ - община Аврен, 

Варненска област; Организационно-информационен отдел и  Епидемиологичен отдел 

на ХЕИ- Варна като лекар-ординатор. От 2001/2015г. работи на различни позиции до 

Мениджър ключови клиенти в ГлаксоСмитКлайн-България.  

Академичната й кариера започва от 2000г.  като хоноруван преподавател в 

катедрата по Социална медицина и организация на здравеопазването на МУ-Варна, а 

през 2016г. е избрана за  главен асистент в същата катедра. Д-р Ванкова е и 

ръководител отдел „Академична организация за клинични проучвания“, МУ- Варна.  

Владее отлично английски и руски езици. 

 

Обща характеристика на научно-изследователската и научно- 

приложната дейност на кандидатката 

Д-р Десислава Ванкова участва в настоящия конкурс с 42 заглавия на научни 

труда. Отпадат от  рецензиране автореферат (№2) и  свързаните с дисертационния 

труд 3 публикации в български списания под №11, 13, 14 от списъка и резюме от 
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международно участие под №38. Разпределението в наукометричен аспект на 

останалите 37 публикации е както следва:  

 

 Монографичен труд “ЩАСТИЕ, КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ И ЗДРАВЕ. 

Научно изследване на класическите философски принципи за щастието и 

еволюцията им до оценка на иновативните здравни технологии”. Варна, 

2016, 151 страници, Издателство към Медицински университет- Варна, 

ISBN 978-619-7137-9        - 1 

 Учебни пособия        -1  

 Реални публикации в научни списания      -20 

o В т. ч. в международни списания     - 4 

 Пълнотекстови публикации в сборници                       - 12 

     o В т. ч. в международни сборници                               - 4 

 Резюмета от участия в научни форуми в чужбина   -1 

 Резюмета от участия в научни форуми в България   -2

          

   

Научните трудове на д-р Ванкова са публикувани в реномирани наши 

(Социална медицина, Asklepios Scripta Scientificа Medica, Journal of Biomedical and 

Clinical Research, The Trakia Journal of Sciences, Scripta Scientifica Salutis Publicae) и 

чужди (Health Promotion International, European Journal of Public Health, Internet 

Journal of Public Health Education International Journal of Medicine and Pharmacy) 

издания, съответстващи на разработваната тематика. Част от трудовете са 

публикувани в рецензирани сборници с национално значение, както и в 

международни реферирани сборници, издания на Springer. 

Кандидатката е самостоятелен автор в  18% от публикациите, първи автор в 

41%, втори автор в 28%; трети и следващ автор в 13%, което демонстрира водещия 

принос на д-р Ванкова в разработването им.  

 

Приносите в трудове на гл. ас. Ванкова могат да се отнесат към следните 

основни научни направления: 

Значителна част от изследванията са посветени на много актуалните, модерни и 

с изследователски дефицит у нас теми - Качество на живот, свързано със здравето и  

Промоция на здравето (№№ 1, 2, 5, 6, 7, 10, 12, 18, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 32, 38, 39). 

Подчертан теоретичен и научно-приложен принос в представените проучвания е 

развитието на индикаторите за позитивно здраве, допълващи картината на здравия 

статус на населението. Те засягат оценката на субективното здраве - качеството на 

живот, свързано със здравето. Обвързват се концепциите за щастие, качество на живот 

и здраве.   Новост в нашата литература е изследването качеството на живот, свързано 

със здравето на ниво общност. Към това направление се отнася и представеният 

монографичен труд “ЩАСТИЕ, КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ И ЗДРАВЕ. Научно 

изследване на класическите философски принципи за щастието и еволюцията им до 

оценка на иновативните здравни технологии” – първият в нашата лтература труд 

свързващ концепциите „качество на живот”, „промоция на здраве”, „детерминанти на 

здравето”, „общност“ и „социален капитал“, доказващ ролята на качеството на живот в 

медицината и общественото  здравеопазване. Разглеждайки качеството на живот и 

здраве на индивидуално и обществено ниво, връзката здраве и общност, съшност и 

значение на  социалния капитал, д-р Ванкова се представя като водещ автор по въпроса 

у нас. 
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 Второ направление в изследователската дейност на д-р Ванкова е 

Здраве на възрастните и  инвалидността като социално-медицински проблеми (19, 

21, 22, 24, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 40). Тази тема също се разглежда в контекста на 

промоцията на здравето. Обект на изследване са активното стареене, ролята на 

ценностите в обществото за здраве.  

 Образование и научни изследвания, и оценка на здравните 

технологии обединявам  в трето направление. Тук се отнасят проучвания върху 

образованието по обществено здраве, разработване на иновативни  методи на 

преподаване; методология на научните изследвания в областта на социалната 

медицина;  наукометрия и отворен достъп в медицинската наука (публикации с №№  

3, 4, 8, 15, 20,26, 39, 41, 34, 36). Те са с определени теоретични, практико-приложени и 

методологични приноси: приложението на микс-метод дизайн в общественото 

здравеопазване и клиничната медицина у нас; разработения теоретичен модел на 

Делфи-проучване на здравни въпроси, засягащи живота в общността; приложен 

интеркритериален анализ качеството на живот. 

Научната активност на д-р Ванкова се изразява в участия в 11 научни 

форуми, от които 4 в чужбина; изследовател и ръководител  в 2 международни и 5 

национални и локални проекта. 

Член на редакционната колегия на научното списание на Асклепий. 

 

Отражение на публикациите на кандидата в националната и 

чуждестранна литература. Издирени са 40 цитирания (по справка от Библиотека 

на МУ-Варна), доказателство за актуалността и високата научна стойност на 

научните изследвания. Импакт фактор – 4.473 отразява реномето на списанията, 

публикували статии на д-р Ванкова. 

 

 Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата 

Д-р Ванкова има близо 24 години общ трудов стаж. Педагогическият й стаж 

включва 3 години като хоноруван асистент и 1г. и 7 мес. като главен асистент в 

катедрата по социална медицина на МУ-Варна. ( Допусната до участие в конкурс 

за заемане на АД   „Доцент“  по специалност „Социална медицина и организация 

на здравеопазването и фармацията“ съгласно решение на Академичния съвет при 

МУ-Варна, по протокол № 36/ 18.06.2018г.)  Годишната аудиторна натовареност по 

данни на справка от Учебен отдел на МУ-Варна отговаря на приетия норматив. Д-р 

Ванкова води упражнения по няколко дисциплини на студенти от различни 

специалности и ОКС: Социална медицина и биостатистика за студенти по медицина 

– българо- и англоезично обучение; Социална медицина и медицинска етика за 

студенти по дентална медицина- българо- и англоезично обучение. 

От учебната 2016/17г. участва в лекционното обучение на студенти от 

специалност Оптометрист, ОКС „Магистър”, а през настоящата учебна година 

разработва и осъществява лекционен курс по Социална медицина за специалност 

„Медицинска сестра” и по Социална медицина и промоция на здравето за специалност 

„Акушерка”. Подготвила е 2 модула, част Обществено здраве (Public health modules) –

от Blackboard-базиран Master Class of Optometry- специализиран курс по оптометрия за 

лекари офталмолози -  англоезична програма.   

  Обща оценка за съответствието на кандидата спрямо задължителните 

условия и наукометрични показатели – МУ-Варна. 
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 Научната продукция на д-р Ванкова надхвърля наукометричните критерии 

за заемане на академичната длъжност “доцент” посочени в ЗРАСРБ и Правилника 

за развитие на научния състав в МУ- Варна. Научните изследвания, впечатляващи 

със сериозността и актуалността на разглежданата тематика са с определени 

теоретични, приложни и методологични приноси към общественото здраве. 

От април т.г. е ръководител на един докторант Антония Кондова, мф с тема 

"Фармацевтични грижи при хора с разстройства от тревожно-депресивния спектър" 

към катедра “Социална медицина и организация на здравеопазването “ 

Членува в Българска Асоциация по Обществено Здраве (БАОЗ), EuropeanPublic 

Health Association (EUPHA), Българското научно дружество по обществено здраве 

(БНДОЗ). 

 

Лични впечатления: Познавам д-р Десислава Ванкова от първите й 

контакти с катедрата по Социална медицина (1998г.), особено по времето на 

нейната докторантура, а от 2016г. като щатен преподавател в катедрата. Въпреки, 

че академичната й кариера започва по-късно, д-р Ванкова винаги е проявявала 

интерес към социално-медицинските изследвания и е участвала в такива, както и в 

много форуми по социална медицина, привличана е като хоноруван преподавател.  

Д-р Ванкова, според ме, е човек с много широк периметър на полезрение, което е в 

основата на ориентацията й към общественото здравеопазване и още повече да се 

насочи към нетрадиционни и „неразорани” полета.  За формиране на нейното 

отношение към социално-медицинските проблеми несъмнен принос има 

завършената магистратура по Обществено здраве в университета – Маастрихт, и 

продължилите след това връзки с катедрата, придобитата специалност по социална 

медицина и организация на здравеопазването и фармацията, разработеният и 

защитен в тази специалност дисертационен труд. В резултат на всичко това мога да 

определя д-р Ванкова като изграден специалист, изследовател и преподавател в 

областта на социалната медицина и общественото здраве, с изразен стремеж и 

потенциал за научно развитие, с научна и преподавателска дейност отговаряща 

напълно да заеме академичната длъжност „доцент”. 

         Заключение:  Въз основа на гореизложеното намирам за основателно да 

предложа гл. ас. д-р Десислава Иванова Ванкова, д.м. да заеме академичната 

длъжност „доцент" в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, 

професионално направление 7.1. Медицина и научната специалност „Социална 

медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за нуждите на 

катедрата по социална медицина и организация на здравеопазването на 

Медицински университет-Варна. 

 

 

 

Дата: 25.06.2018г.                                      ЧЛЕН НА ЖУРИТО: 

                                                                     /проф. Ст. Попова, д.м./ 


