
РЕЦЕНЗИЯ 
 

по конкурсна процедура за заемане на академичната длъжност 
„професор” 

по област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, 
професионално направление 7.1. Медицина, 

научна специалност Социална медицина и организация на 
здравеопазването и фармацията, 

за нуждите на катедрата 
по Социална медицина и организация на здравеопазването, 

Факултет Обществено здравеопазване 
при Медицински  университет „Проф. П.Стоянов” обявен в ДВ, 

бр.94/14.11.2014 г. 
 

Кандидат: доц. д-р Албена Георгиева Керековска, д.м. 
 
Рецензент: доц. Невяна Фесчиева, д.м.  
 
Със заповед на Ректора на Медицински университет №Р-109-

30/21.01.2015г., на основание на протокол № 1/21.01.2015г на НЖ съм 
определена да изготвя рецензия по конкурсна процедура за заемане на 
академичната длъжност „професор” по научната специалност Социална 
медицина и организация на здравеопазването и фармацията за нуждите на 
катедрата по Социална медицина и организация на здравеопазването при 
факултет Обществено здравеопазване на МУ- Варна. 

Единствен кандидат в конкурса е доц. Албена Георгиева Керековска, дм 
1. Кратки биографични данни, кариерно развитие и специализации на 

кандидатката. Албена Керековска е родена на 13.01.1965 г. в гр. Варна. 
Завършва Първа Езикова гимназия с изучаване на английски език през 1983 г., а 
медицина в МУ-Варна през 1990 г. Професионалния си път започва като 
ординатор във Вътрешно отделение на Районна болница – Балчик (1990-92 г.) и 
продължава от 1992 до 1995 г. като ординатор в отдел „Хигиена на труда” в 
ХЕИ-Варна. Междувременно e и хоноруван асистент в катедрата по социална 
медицина, МУ-Варна, а от 1995 г. след успешен конкурс става част от състава на 
същата катедра. В нея преминава всички йерархични степени на асистент до 
избора ѝ за доцент през 2007г. От 2012 г. е зам. ректор по учебната работа на 
МУ-Варна. Професионалната квалификация на А.Керековска в областта на 
социалната медицина се базира на различни по продължителност и тематика 
курсове: 7-месечен по „Изследване на здравни детерминанти и здравно 
поведение” в  Университета в Единбург, средносрочни курсове по 
епидемиология в Университета в Кеймбридж, Великобритания и в 
Международните летни курсове в рамките на ТЕМПУС проект край Варна 
(1995-1996г.), по „Сравнителен анализ на здравни системи” съвместен проект на 
МУ и Швейцарската болнична асоциация - 1996 г., средносрочни специализации 
по обществено здравеопазване и здравен мениджмънт в Холандия - 
Университета в Маастрихт и Хогескуул, Амстердам - 1996-1998 г. През 1998 г. 



придобива специалност по социална медицина и организация на 
здравеопазването, след което продължава да работи за професионалното си 
усъвършенстване . С най-голяма значимост са:  

 обучението й  в магистратура по здравна политика, задочна форма  
в Гламорганския университет, Великобритания - 1997/2000 и   

 докторантура, задочна форма в същия университет - 2000/2004. Там 
защитава дисертация през 2004 г., легализирана пред Висшата атестационна 
комисия на РБългария. По пътя на краткосрочни курсове и семинари тя 
повишава квалификацията си по епидемиология (Прага, 1998) „Модерно 
обучение за съвременна обществено здравна практика” (Международни 
семинари-Залцбург 2004г.), „Съвременна епидемиология” и „Етични аспекти на 
медицинските изследвания” - (ASPHER, Дубровник, 2005) „Здравно-
информационни системи в Европа”. В последната 2014 година участва в 
проектите: „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение” и 
„Създаване на съвременна система за кариерно израстване на преподавателите в 
МУ-Варна”. Член и председател на Комисията по етика на научните изследвания 
в МУ-Варна. Участва в ръководните органи на МУ. 

Обобщение:Доц. Албена Керековска има впечатляващо възходящо 
професионално развитие в областта на съвременното обществено 
здравеопазване, което е гаранция за професионалния ѝ капацитет.    

2. Общо описание на представените материали. Доц. Керековска се 
представя в конкурса с общо 144 заглавия, oт които: дисертационни трудове 2 в 
чужбина, монографии-5, (4 в чужбина), учебници и учебни помагала - 8 (1 в 
чужбина), публикации в научни списания – 70 (8 в чужбина), публикации в 
сборници – 22 (7 в чужбина), участия в научни форуми – 37 (21 в чужбина). След 
заемане на академичната длъжност „доцент” научните трудовете са 74 и се 
разпределят на: монографии - самостоятелни и в съавторство - 4, от които 3 в 
чужбина; учебници и учебни помагала - 6; публикации в научни списания - 
41, от които 4 в чужбина; пълнотекстови публикации в научни сборници - 11, 
от които 6 в чужбина; участия в научни форуми с отпечатани резюмета - 12, 
от които 7 в чужбина. 

Представянето на научното творчество на кандидатката в чуждестранната 
литература е много добро – 31,25% от научните трудове са  в чужбина. 

В представената Справка oт библиотеката на МУ-Варна са отбелязани 
само цитиранията в чуждестранни източници, а те са впечатляващ брой 87, 
което е безспорно свидетелство за добро познаване на работите на доц. 
Керековска в международната научна общност. Без специално търсене попаднах 
на още допълнителни 12 цитирания на нейни работи в български източници.,  

Oбобщение: По количествената характеристика на научно-
изследователската си работа доц. Керековска напълно покрива  наукометричните 
критерии, поставени като изискване за заемане на академичната длъжност 
„професор” в Правилника за развитие на академичния състав на Медицински 
университет-Варна. 

3. Качествена оценка на научно-изследователската дейност. 
Публикациите на доц.Керековска покриват широк спектър, актуални за България 
и света, теми от социалната медицина, както и на етичните проблеми на 
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биомедицинските  изследвания. Могат да бъдат групирани в седем основни 
направления.  

 По тематично направление  Здравна политика, промоция на 
здравето и управление на здравеопазването са представени общо 36 
публикации,от които 23 след заемане на академичната длъжност „ доцент”. В 
серия публикации доц. Керековска прави  задълбочени  анализи на здравно-
политически  документи по промоция на здраве и изследва възможностите за 
успешно пренасяне на глобални послания  на национално ниво. Тъй като 
разработките ѝ са абсолютно иновативни, към много от приносите в това 
направление може да бъде добавено: „за първи път”. 

→ Формулиран е подход към изграждане на здравна политика в 
условията на глобализация и Европейска интеграция с акцент върху 
транскултуралния трансфер на глобални  политически послания. 
Идентифицирани са основните ограничения и пречки пред ефективното им 
внедряване на национално ниво. Формулирани са конкретни предложения за 
оптимизиране на този процес (1; 2, 18, 19, 26, 29, 34).  

→ Промоцията на здраве е изведена като специфичен фокус на 
здравната политика в съвременните общества. (1, 2, 28, 32). За първи път е 
направен сравнителен анализ на процесите на формулиране и развитие на 
политиката за промоция на здраве  в различни по социален и културен 
контекст страни- България и Великобритания. Като конкретна област е 
проучена политиката за контрол на тютюнопушенето с оглед на голямата ѝ 
значимост за здравето на населението (1, 2,28, 31, 32).  

→ За първи път са изследвани възможностите за пренасяне на 
глобалната европейска политика за промоция на здраве и контрол на 
тютюнопушенето към конкретен български контекст. Чрез различни методи 
са разкрити трудностите в хода на този процес и е разработен подход за 
подобряване на ефективността му (1, 34, 43, 50, 114). 

→ За първи път в България е осъществено проучване на 
възприемането на международни политически послания от сферата на 
промоцията на здраве и конкретните области на контрол на тютюнопушенето и 
околна среда на локално (общинско) ниво. Обоснована е необходимостта от 
тяхното адаптиране към специфичните местни особености и действителност(1, 
19, 43). 

→ За първи път у нас е проведено проучване сред населението и 
общопрактикуващите лекари върху задълженията на гражданите по опазване 
и промоция на здравето, информираността им в тази област и нагласите за 
здравно-промотивни дейности. Установен е дисбаланс в нормативната регулация 
със значително по-голямо застъпване на правата на гражданите в сравнение с 
регламентирането на задълженията им. тази тема. Налице е противоречие между 
ясно изразените положителни нагласи и готовност за участие от страна на 
общопрактикуващи лекари и граждани и ниската степен на реалното им 
включване в здравно-промотивни дейности (35).    

→ В контекста на нарастващите неравенства в денталното здраве са 
изведени основни насоки за промяна в политическите стратегии в посока 
интегриране на денталното здраве в общата здравна политика, издигането му в 
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национален приоритет, преориентиране към превенция и промоция, изработване 
на популационни стратегии за укрепването на денталното здраве насочени към 
социалните детерминанти и комплексна социо-дентална оценка на 
потребностите от стоматологични грижи (46, 102). 

→ >Принос в научните трудове представлява бързото откликване на 
зараждащи се тенденции с политически приоритет в глобализираното общество, 
както и поставянето, анализът и търсенето на насоки за бъдещи действия у нас 
на съществени и актуални проблеми на глобалната здравна политика, като 
социални неравенства в здравето; мобилност на пациентите в обединена 
Европа; оценка на въздействията върху здравето; оценка на ефективността на 
новите технологии в здравеопазването на съвременните общества; подобряване 
процеса на трансфер на Европейска политика в присъединяващите се страни 
(18, 36, 41, 42, 52, 69). 

→ >Анализирани са международни политически документи - 
глобални и регионални стратегии за борба с хроничните неинфекциозни 
заболявания. Идентифицирани са възможностите за издигане на превенцията и 
контрола на хроничните незаразни заболявания като приоритетен фокус на 
световната и регионалните политики и интегрирането им в националните 
здравни системи и глобалната програма за развитие. Изведени са водещите 
принципи в борбата с хроничните неинфекциозни заболявания (69]. 

→ Направен е сравнителен анализ на програмите за скрининг за рак 
на млечната жлеза (РМЖ) в България и Великобритания и са изведени 
конкретни препоръки за страната. Обоснован е подход за подобряване на 
управлението на скринингови програми за РМЖ в България, основан на 
положително оценен международен опит (45, 49).  

→ За първи път у нас е поставен в  теоретичен и изследователски план 
проблемът за участие и въвличане на гражданите във вземането на решения 
по въпросите на здравеопазването като част от демокрацията в здравната 
политика. Чрез качествено проучване, основано на дълбочинни интервюта сред 
граждани и експерти, е определено нивото на гражданско участие, видовете 
използвани техники и честота на тяхното приложение (23, 60, 74) 

Значими  методологични приноси са: 
→ Приложението за първи път в международните здравно-

политически изследвания на културалният модел на Хофстеде. 
Характеризирайки основните елементи на националните култури на 
Великобритания и България, той е използван като основа за оценяване на 
културните ограничения и възможности за пренасяне на политика за промоция 
на здраве и контрол на тютюнопушенето от Великобритания към различния 
културен контекст на България. За първи път моделът за Комуникационна 
ефективност е приложен в сферата на здравно-политическите изследвания и 
анализ. Методологичен принос е и използването на лингвистичната 
десенсибилизация и контекстуално интерпретиране и адаптиране на 
международните политически послания от областта на здравната промоция към 
социо-културните особености на конкретен национален контекст – неприлаган 
подход в сферата на здравно-политическите изследвания (1, 19, 34, 37, 50). 
Методологичен принос представлява и прилагането на модела на Хофстеде за 
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анализ на мулти-културалните комуникации в процеса на управление на 
международни проекти, включващи българско участие. Идентифицираните 
проблеми и препоръки за отчитане на националните културни особености на 
отделните партниращи страни намират приложение за успешната реализация на 
международните проекти (100).  

→ >За първи път  в България методът „ДЕЛФИ”  е приложен за 
постигане на консенсус относно чувствителността на международните 
политически послания в областта на промоцията  на здраве и адекватността  на 
тяхното адаптиране  към социо-културните специфики на страната. За първи път 
у нас е приложен и моделът на Уолт за политически анализ за анализиране 
процеса на развитие на политиката  за промоция на здраве и контрол на 
тютюнопушенето (1, 2, 19, 43). 

 По тематично направление Обществено здраве - оценка, 
индикатори и детерминанти са представени 44 научни трудове, от които 20 
след заемане на академичната длъжност  „доцент.”Макар това направление да е  
първо по време в научното творчество на А. Керековска, публикациите в него 
имат много висока цитируемост - 54 в чуждестранни литературни източници. И 
причината е в тяхната изключително актуална за момента тематика, методическа 
прецизност и зрелост на интерпретациите. Тази група публикации са посветени 
на изследване на промените в здравния статус и във видовете здравно поведение 
на различни популационни групи в началния период на социално-
икономическия преход в България (2, 3,16, 39, 51, 93, 94, 112, 114). 

a) Теоретичен и познавателен принос представляват установените 
промени и тяхната връзка със специфичните условия/фактори на прехода. Като 
резултат от първите изследвания в тази насока, те притежават уникалността да 
са  „хванали момента” на едно ново явление,  което определя  дълготрайното им 
значение и в бъдеще като жалон в анализа на динамиката на здравния статус на  
населението; 

b) Проведено е първото представително сравнително проучване на 
здравните поведения (тютюнопушене, консумация на алкохол, физическа 
активност и консумация на сурови плодове и зеленчуци) сред населението на  
Варна (България) и Единбург и Глазгоу (Шотландия). Установените различия 
и формулираните за тях обяснителни хипотези са приноси с теоретичен и 
познавателен характер относно съществуващата в периода на социално-
икономически преход „пропаст” между здравето и неговите детерминанти в 
Западна и Източна Европа (2, 16, 129); 

c) Приноси с теоретико-познавателен характер са 
→ > доказана е връзка между оценката на социално-икономическия 

статус и рисковите фактори(РФ) за сърдечно-съдови заболявания и установено 
неблагоприятно ниво на РФ при селски жители и с ниско образование (101, 139);  

→ установено влиянието на стреса върху самооценката на здравето и 
върху степента на самоконтрол на върху здравето(34);  

→ направен анализ на динамиката на здравния статус и на социалните 
и поведенчески детерминанти на здравето в период на преход в България в 
сравнителен европейски контекст. (5, Изведените препоръки  за системно 
мониториране на рисковите поведения и техните детерминанти, внедряване на 
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политики и оценка на ефективността на интервенциите има практико-приложен 
характер (3, 16, 51, 112,119). От подобен род са проучванията на здравното 
поведение при студенти  от Медицински колеж и здравния статус и рискови 
фактори при болнични медицински сестри (38, 88, 125). 

Група публикации в това направление за посветени на оценка на 
качеството на живот: при болни от конкретни заболявания (111), общо 
качество на живот при хронично болни с трайна нетрудоспособност (64) и 
качество на живот, свързано със здравето (59, 80, 91, 143, 144). И в трите насоки, 
доц. Керековска има методологически и приложни приноси по валидизиране 
на инструментариума за оценка (бронхиална астма и ХОББ), по разработване и 
приложение на оригинален инструментариум (при полиморбидни пациенти), по 
валидизиране за страната EQ 5D въпросник и приложението му за първи път в 
България, наред с  иновативния последователно-обяснителен  микс-метод дизайн 
за изследване на здравословното състояние на населението на нивото на 
общността (62). За първи път у нас в областта на медицината и здравеопазването 
в теоретичен план е поставена на разглеждане концепцията „социален капитал” 
и анализирана на практика ролята му като детерминанта на здравето(65,66,143) 

 По тематично направление Научно-изследователска и 
публикационна етика са представени 9 разработки, всички от последните пет 
години (7, 55, 56, 57, 67, 72, 77, 79, 107). Между тях  централно място заема 
монографичният труд „Публикационна етика в биомедицинските изследвания. 
Нарушения и стандарти за добра публикационна практика” Стено, 2015г.  

Оценка на монографичния труд. Безспорно  насочването на доц. 
Керековска към тази  нова тематична област има „родствена връзка” с  
компетентността ѝ по медицинска етика и здравна политика, със значителния ѝ 
опит като председател на Комисията по етика на научните изследвания в 
Медицинския университет-Варна, а така също и с широко известните последици 
на силно преувеличената роля на количествените критерии за академично 
издигане.Те  не само стимулират  интензивно публикуване, но  и създават среда, 
особено в епохата на  интернет технологиите, за разнообразни отклонения от 
морално – етичните правила при научно-публикационната дейност. Наличието 
на търпимост сред българската медицинска общност към проявите на неетично 
публикационно поведение, неразпознаването на етичните нарушения, липсата на 
сериозни етични регулации показват навременността на монографичния труд.    

 Доц.Керековска има заслугата първа в българската научно- 
медицинска литература да постави и критически да обсъжда публикационната 
етика при биомедицинските изследвания..  

 За първи път в България е направен задълбочен анализ на 
различните отклонения от добрата публикационна практика. Запознаването с 
нарушенията - научна грешка и научна измама, научно плагиатство, 
систематично публикационно изкривяване,  дублиращо публикуване, изкуствено 
„раздробяване” на публикации, недобросъвестно научно цитиране, проблеми с 
определяне на  авторството, недеклариран конфликт на интереси - има 
изключително познавателно и практическо значение. За всяко от тях са 
разработени: определения, описания на популярни случаи от световната 
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практика, причини и предразполагащи фактори, неблагоприятни последици, 
мерки за противодействие и механизми за контрол на нарушенията. 

 За създаване на устойчиви условия, насърчаващи етично съобразени 
научно-публикационни практики, А.Керековска  детайлно представя, с авторски 
коментар, най-добрите  в света ръководства и стандарти по проблема. Така 
трудът  ще бъде ценен източник на информация и ръководство за непрекъснато 
обучение на участниците на всички нива в научно-изследователския и 
публикационен процес. 

 Обоснована е необходимостта от публикационна политика, 
насочена към предотвратяване, разкриване и контрол на недобросъвестното 
научно публикуване. Предлага се основните й елементи да бъдат част от 
цялостна национална политика за развитие на научните изследвания у нас. 
Направените от авторката предложения носят голям заряд за практическа 
дейност по формулиране, утвърждаване и прилагане на общи етични правила и 
стандарти. 

  Трудът на доц. Керековска  отваря една врата, останала 
незаслужено затворена и неговият „живот” тепърва започва. Подробното 
запознаване с него не остава съмнение, че той ще има принос за повишаване 
чувствителността на научно-медицинската общност към всякакви форми на 
неетично публикационно поведение и за формиране на култура на нетърпимост 
спрямо тях..  

Монографичният труд „Публикационна етика в биомедицинските 
изследвания. Нарушения и стандарти за добра публикационна практика” по 
своята актуална  тема,  богато съдържание, препоръки, позоваване на голям брой 
източници - 575, от които 28% са от последните 5 години, напълно отговаря  на 
изискванията на МУ-Варна, поставени в Правилника за развитие на академичния 
състав.   

 С практическо значение  са работите на кандидатката, анализиращи 
възможностите на местните комисии по етика на научните изследвания към 
медицинските университети да допринасят за поддържане на високи академични 
стандарти на научната дейност в условията на  конкурентна среда. Очертани са 
конкретни насоки за оптимизиране и подобряване на дейността им(56,57). 

 По тематично направление Неравенства в здравето. Здраве на 
уязвими групи от населението са представени 20 публикации, от които 15, 
след заемане на академичната длъжност „доцент”: 

→ теоретичен и приложен принос са разгледаните за първи път у нас 
регионални различия във възрастово стандартизираната смъртност по причини 
на умиране  в светлината на социално-икономическите неравенства между 
отделните области (22, 63, 122); 

→ >за първи път е анализиран потенциалът за подобряване на 
първичната индивидуална профилактика въз основа на абсолютния 
индивидуален сърдечен-съдов риск сред селското население като високорискова 
популация. (20); 

→ >практико-приложен принос имат публикациите, посветени на нов 
за страната и региона проблем- имигрантите като уязвима група от 
населението: идентифицирани са основните проблеми, в т.ч. бариерите за достъп 
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до адекватни здравни грижи и направени предложения за  внедряване на  
интервенции и добри практики, свързани със здравето им(6, 53, 87, 124, 126); 

→ >социално –икономическите неравенства в здравето са трайно 
присъстваща тема в изследователския профил на доц. Керековска: проучвани са 
както в исторически аспект, така по отношение достъп до медицинска помощ в 
зависимост от местоживеене, етническа принадлежност, образование.Направени 
са теоретични обобщения и изведени практически 
препоръки.(21,30,76,101,122,123,135). 

 
 По тематично направление „Правно-етични проблеми в 

медицинската практика“ се представят 12 публикации, всички след заемане на 
академичната длъжност „доцент” 

 
 
→ За първи път у нас е въведено изследване на правното съзнание 

при пациенти, което представлява теоретико-познавателен принос.  
Проучванията са насочени към оценка на правното съзнание за евтаназия при 
уязвима група от обществото –  полиморбидни пациенти с  трайна 
нетрудоспособност. Изследвани са правната информираност, отношението и 
готовността за вземане на решение за евтаназия, както и  демографските 
детерминанти на правното съзнание за легализирането ѝ. Оценена е връзката 
между качеството на живот и вземане на решение за евтаназия. Публикациите от 
тази група слагат началото на проблемен кръг - евтаназията  през призмата на 
медицината и правото,който има своето място в продължаващия обществен 
дебат „за” и  „против” нея(58, 61, 64, 68, 71, 73, 75, 78, 92).  

→ Идентифицирани са основните проблеми и предизвикателства пред 
органното донорство и трансплантации в Европейския съюз. Очертани  са 
организационните модели с доказано висока ефективност и най-добри резултати 
по отношение на органното донорство в Европа. Очертани са съвременните 
приоритети за политически действия и насоки за активно сътрудничество и 
споделяне на добри практики между държавите-членки на Европейски съюз (54, 
105, 142).  

 
  По тематично направление „Обучение и професионализация в 

общественото здравеопазване“ се представят 10 публикации, като само 2 са 
след доцентурата 

 
 
→ >Доц. Керековска има принос  за научно обосноваване 

потребностите от професионализация в областтта на общественото 
здравеопазване в България и  изясняване  за първи път у нас на профила на 
специалиста по обществено здравеопазване, приложен в последствие при 
разработването на магистърската програма по Обществено здравеопазване към 
МУ-Варна. Идентифицирани са областите за реализация на съвременните 
професионалисти по обществено здравеопазване. (25, 27, 95, 120, 121).  
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→ Проучени са нуждите от обучение по обществено здравеопазване  
за първи път в България и установени: неадекватно разбиране на същността на 
общественото здравеопазване като сфера на практическа и научна дейност, 
недостиг на квалифицирани специалисти в екипите вземащи решения в 
здравеопазването на регионално ниво, осъзнаване на необходимостта от 
обучение по обществено здравеопазване в България и ясно изразена готовност от 
страна на работодателите за стимулиране квалификацията на специалистите в 
тази сфера. В последващо проучване са разкрити положителни тенденции към 
подобрено разбиране и популярност на общественото здравеопазване у нас и 
нараснали възможности за реализация на специалистите в тази област. 
Резултатите от двете проучвания са послужили при разработката и 
непрекъснатото усъвършенстване на учебния план на магистърската програма по 
обществено здравеопазване при МУ- Варна, както и за популяризиране на 
обучението сред обществеността (25, 27, 95, 115, 120, 121, 130, 132). 

→ Оценена е адекватността на обучението на магистър-
фармацевти към изискванията на фармацевтичния бизнес и съвременните 
потребности на пазара на труда и са изведени препоръки за актуализиране на 
учебните планове и програми с акцент върху практическите умения и 
придобиване на нови компетенции, както и засилване на партньорството в 
процеса на обучение с практикуващи професионалисти, работодатели и 
професионални организации  (83).  

→ Разработен е експериментален мултинационален курс за 
специализирано продължаващо обучение на сестри, отчитащ 
мултикултурните характеристики на съвременното глобално общество (128). 

 По направление История на медицината и общественото 
здравеопазване,представените 11 (3 след доцентурата) публикации и участия са 
посветени на новата история на здравеопазването, при  това на малко изследвани 
теми, с приноси към здравно-политически решения в настоящето и бъдещето.  
Между тях са:  

→ Анализ и периодизация на развитието на болничното дело в 
България, с акцент върху периодите на дълбоки променени (103, 110, 116); 
анализ на дейността на експериментален лекарски участък  за семейно здравно 
обслужване(1967-1978г.)  с адрес към съвременния ОПЛ (47); 

→ За първи път направен сравнителен исторически анализ на 
развитието на  медицинската социология в България, САЩ и Великобритания 
като научна област, учебна дисциплина и практико-приложна дейност(48);  

→ На базата на проучване на феминизацията на лекарската професия  
за  100-годишен период са разкрити общи за Европа и  специфични за България, 
фактори, влияещи върху този процес и е доказано ранното  за Европа навлизане 
на българските  жени в лекарската професия,(33,109,137) 

→ Проучено е развитието на училищното физическо възпитание от 
Освобождението до Втората световна война, установени са оригинални форми 
на сътрудничество между физическото възпитание в училищата и лекарите,  
институционализиране на здравните грижи,научно-изследователското им 
обезпечаване, както и приноса им  за подобряване здравното състояние на 
учениците (106)  
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• Обобщение: Научната продукция на доц. Керековска обхваща 
значими области на социалната медицина, здравната политика и общественото 
здравеопазване. Научните й трудове са  не само на актуални теми, но в много 
направления, те са изпреварващи, пионерски. Налице са значителни по брой и 
тежест теоретико-познавателни приноси,  доставящи  на нови  научни знания, 
както и основа за  формиране на здравно-политически предложения и решения. 
Налице са оригинални методологични приноси. 

4. Оценка на учебно-преподавателската дейност 
Доц. Керековска има 19- годишна преподавателска дейност с трайно 

висока учебна натовареност. В издадената от Медицински университет-Варна  
Справка е отбелязана учебна натовареност за последните три години , съответно 
776, 323, 249 часа, при норматив 90 часа. Тя води задължителни лекционни 
курсове по социална медицина, медицинска етика, епидемиология на социално-
значими заболявания при студенти по медицина и дентална медицина, вкл. и в 
англоезичното обучение, по здравен мениджмънт, по управление на здравни 
грижи, при акушерки, инспектори по ОЗ, рехабилитатори, зъботехници.  
Преподава в магистърска програма по ОЗ, изнесена в Никозия, Кипър. Лектор в 
Училището по Обществено здравеопазване в Рен, Франция. Била е гост- лектор  
в Гламорганския университет, Великобритания (2009, 2010 г.) и в Егейския 
университет - Измир, Турция. 

Научен ръководител е на четирима докторанти, всички успешно защитили  
дисертации. Има голям опит в ръководство (над 30 дипломанти) и рецензиране 
на дипломни  проекти. 

Участва в осем учебници и учебни ръководства, които се използват 
успешно от студенти от бакалавърска и магистърска степен, за които са 
предназначени. 

Обобщение: Доц. Керековска е утвърден преподавател, ръководител на 
докторанти дипломанти, автор на учебници. По количествени и качествени 
показатели на своята учебна дейност, кандидатката напълно съответства на 
критериите за заемане на академичната длъжност „професор.” 

5. Лични впечатления. Познавам доц. Керековска от постъпването ѝ в 
МУ-Варна и съм свидетел на израстването ѝ като професионалист, ерудиран 
изследовател, авторитетен преподавател. Съчетанието на способности, 
перфекционизъм в работата, изключителна етичност и деликатност в 
отношенията са я изградили  като еталон на университетски преподавател, лекар 
и колега. 

Заключение. Анализът на цялостната научно-изследователска и 
преподавателска дейност на доц. Албена Георгиева Керековска, дм  показва, че 
тя напълно покрива критериите на Закона и Правилника за развитие на 
академичния състав на МУ-Варна за заемане на академичната длъжност 
„професор”, поради което давам своята положителна оценка и с огромно 
удоволствие  препоръчвам на членове на Научното жури да гласуват доц. 
Албена Керековска да заеме академичната длъжност „професор” 

 
Рецензент:  

доц.Н.Фесчиева, дм 
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