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РЕЦЕНЗИЯ 

 

От проф. д-р Юлияна Крумова Маринова, дм 

 

 

член на Научното жури, определено със Заповед № Р-109-251 гр. Варна, 22.12.2014 г. 

на проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н. - Ректор на Медицински университет  

„Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна 

 

 

 Относно: конкурс за избор за заемане на академичната длъжност „професор” в 

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

7.1. Медицина и  научна специалност „Социална медицина и организация на 

здравеопазването и фармацията”, към Факултет Обществено здравеопазване, Катедра 

„Социална медицина и организация на здравеопазването” съгласно обявен конкурс в 

Държавен вестник, бр. 94/14.11.2014 год.)  

 

  Кандидат в конкурса: доц. д-р Албена Георгиева Керековска, д.м. 

 

Със Заповед № Р-109-30/21.01.2015 г. на проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н. - 

Ректор на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна съм 

определена за официален рецензент. Рецензията е изготвена въз основа на анализ на 

представената от кандидата документация в съответствие с изискванията и критериите 

на Закона за развитие на академичния състав в Р. България и на Правилника за развитие 

на академичния състав на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – 

Варна.    

 

БИОГРАФИЧНИ ДАННИ ЗА КАНДИДАТА  

Албена Георгиева Керековска е родена в гр. Варна през 1965 г. Завършва Първа 

езикова гимназия гр. Варна с профил „Английски език” през 1983 г. Дипломира се като 

„магистър” по Медицина, Медицински университет - Варна през 1990 г.  Работи като 

лекар - ординатор във Вътрешно отделение на Общинска болница, гр. Балчик две 

години. През периода 1992 – 1995г. е ординатор в  Отдел „Хигиена на труда” в ХЕИ, гр. 

Варна и хонорован асистент към Катедра „Социална медицина“, МУ - Варна от 1994г. 

От 1995 г. е избрана за редовен асистент към катедра Социална медицина и 

организация на здравеопазването, в която работи и до днес. Последователно е заемала 

длъжностите старши асистент (1999 - 2002 г.) и главен асистент от (2002 -2007 г.).  

Избрана е за редовен  доцент по научната специалност: “Социална медицина и 

организация на здравеопазването и фармацията“ през 2007 г. От 2012 г. и до момента е 

заместник Ректор по учебната дейност на МУ - Варна.   

От 1998 г. има призната специалност по „Социална медицина и здравен 

мениджмънт”.  

Притежава научно-образователна степен "ДОКТОР" (PhD) - University of 

Glamorgan, Великобритания от 2004 г.: тема на дисертацята „Strengthening Cross-

Cultural Policy Transfer: The Case of International Health Promotion and Tobacco 

Control”,  легализирана и утвърдена в България през 2005г.: „Международна политика 

за промоция на здраве и контрол на тютюнопушенето – подобряване процеса на 
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транскултурален трансфер” по научната специалност „Социална медицина и 

организация на здравеопазването и фармацията”.  

Има допълнителни квалификации и специализации в страната и чужбина за 

повишаване на професионалната компетентност в областта на общественото 

здравеопазване, модерната епидемиология, здравната политика, медицинската етика, 

както следва: „Изследване на здравните детерминанти и здравното поведение“, 

University of Edinburgh, Великобритания (1994г); „Съвременна епидемиология“, 

Институт по обществено здравеопазване, Cambridge University, Великобритания 

(1995г.); Летни курсове по Клинична епидемиология, Варна (1995 -1996 г.); 

“Сравнителен анализ на здравните системи”, Варна - Семинар за болнично управление 

- съвместно с Швейцарската болнична асоциация (1996 г.); „Обществено 

здравеопазване и здравен мениджмънт“, Факултет по здравни науки, Maastricht 

University и Hogheschoоlе van Amsterdam, Холандия (1996 – 1998г.); Международен 

летен курс „Епидемиология в общественото здравеопазване”, Прага, Чехия (1998г.); 

“Master Philosophy by Research“, задочно обучение по здравна политика в University of 

Glamorgan, Великобритания (1997 – 2000г.); Докторантура - задочно обучение, в 

University of Glamorgan, Великобритания (2000–2004г.); „Модерно обучение за 

съвременна общественоздравеопазна практика”, Залцбург, Австрия (2004г.); 

„Съвременна епидемиология” и „Етични аспекти на медицинските изследвания”, 

Педагогически институт за развитие на факултетите по обществено здравеопазване, 

Дубровник, Хърватска (2005г.); „Здравноинформационни системи в Европа” – курс за 

професионалисти, Варна (2005г.); Обучение за работа с платформа за електронно 

обучение „Blackboard Learn”, Варна (2014г.); „Управление на проекти“, МУ - Варна 

(2014г). 

Владее отлично писмено и говоримо английски език, руски език на много добро 

ниво и немски език на базово ниво.   

 

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

Албена Керековска е представила списък на научните трудове с общо 144 

заглавия в 6 раздела: I. Дисертационни трудове (№ 1 и № 2); II. Монографии (от № 3 до 

№ 7);  III. Учебници и учебни помагала (от № 8 до № 15);  IV. Публикации в 

периодични списания (от № 16 до № 85); V. Пълнотекстови публикации в сборници (от 

№ 86 до № 107); VI. Участия в научни форуми (от № 108 до № 144). Във всеки раздел 

научните трудове са групирани на такива в чужбина и България, преди и след 

придобиване на академичната длъжност „Доцент“.   

1. Количествено описание на публикациите и участията в научни форуми: 

- Дисертационни трудове – 2 в чужбина; 

- Монографии - самостоятелни и в съавторство – 5, от които 4 в чужбина; 

- Учебници и учебни помагала - 8, от които 1 в чужбина; 

- Публикации в периодични научни списания – 70, от които 8 в чужбина;  

- Пълнотекстови публикации в сборници – 22, от които 7 в чужбина;   

- Участия в научни форуми - 37, от които 21 в чужбина. 

 

От тях, научните трудове след придобиване на академичната длъжност 

„доцент“ са общо 74 /повече от половината/ , разпределени по видове както следва: 

- Монографии - самостоятелни и в съавторство – 4, от които 3 в чужбина;  

- Учебници и учебни помагала – 6;  
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- Публикации в периодични научни списания – 41, от които 4 в чужбина;  

- Пълнотекстови публикации в сборници – 11, от които 6 в чужбина;  

- Участия в научни форуми - 12, от които 7 в чужбина. 

 

2. Направления на научно-изследователската дейност и приноси от 

научните трудове: 

Научно-изследователската дейност на Албена Керековска е в предметната 

област на конкурса.  

Научните изследвания покриват широка научна проблематика, насочена към 

актуални и значими проблеми в общественото здравеопазване и научно-

изследователската дейност в България и в глобален мащаб.  

Разпределението на представените научни трудове по основни тематични 

направления на нейната научно-изследователска дейност е както следва:  
 

Тематично направление в 

научните трудове  

№ на публикацията от приложения 

списък с научните трудове 
 

1. Здравна политика, промоция на здраве 

и управление на здравеопазването (36 

бр., от които №1 и № 2 - дисертационни 

трудове и №3 - монография в чужбина) 

 
 

1; 2, 3, 17, 18, 19, 23, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 

35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 49, 50, 52, 

60, 69, 74, 80, 100, 102, 108, 113, 114, 119, 

144 

 

2. Обществено здраве – оценка, 

индикатори и детерминанти (31 бр.) 

2, 3, 5, 16, 24, 38, 39, 51, 59, 62, 64, 65, 66, 

80, 88, 91, 93, 94, 98, 99, 101, 111, 112, 

119, 125, 127, 129, 134, 139, 143, 144 

 

3. Научноизследователска и 

публикационна етика (9 броя, от които  

№ 7 - самостоятелна монография) 

 

7, 55, 56, 57, 67, 72, 77, 79, 107 

4. Неравенства в здравето. Здраве на 

уязвими групи от населението (19 бр.) 
 

4, 6, 20, 21, 22, 30, 44, 53, 63, 76, 85, 87, 

89, 96, 101, 122, 123, 126, 135 

5. Правно-етични проблеми в 

медицинската практика (11бр.) 
 

 

54, 58, 61, 68, 71, 73, 75, 78, 92, 105, 142 

6. Обучение и професионализация в 

общественото здравеопазване (10 бр.) 
 

 

 

25, 27, 83, 95, 115, 120, 121, 128, 130, 132 

 

7. История на медицината и 

здравеопазването (11бр.) 

 

33, 47, 48, 90, 103, 106, 109, 110, 116, 133, 

137 

 

1. Приноси в тематично направление „Здравна  политика, промоция на здраве, 

управление на здравеопазването“ (36 научни трудове, от които №1 и № 2 - 

дисертационни трудове и №3 - монография в чужбина) 
 

 Формулиран е подход към изграждане на здравна политика в условията на 

глобализация и Европейска интеграция с акцент върху транскултуралния трансфер. 

Идентифицирани са основните ограничения и пречки при пренасянето на глобални 

политически послания и ефективното им внедряване на национално ниво [1; 2, 18, 19, 

26, 29, 34].  

 Промоцията на здраве е изведена като специфичен фокус на здравната 

политика в съвременните общества. Анализирани са основните й концепции и 
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принципи и тяхната еволюция във времето [1, 2, 28, 32]. Осъществен е критичен 

анализ на възникването, определението и приложението на концепцията „качество на 

живот“ в развитието на общественото здравеопазване и по-специално на „качеството на 

живот, свързано със здравето“ [80, 144].  

 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 й 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 [1, 34, 43, 50, 114]. 

 За първи път в България е проучено 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 с обосновка 

на  необходимостта от тяхното адаптиране към специфичните местни особености [1, 19, 

43]. 

 За първи път в международните здравно-политически изследвания е приложен 

културалният модел на Хофстеде. 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 [1; 19; 34, 37, 50]. Методологичен принос представлява 

и прилагането на модела на Хофстеде за анализ на мултикултуралните комуникации в 

процеса на управление на международни проекти, включващи българско участие 

[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 за културните характеристики на България. За първи 

път у нас е приложен и моделът на Уолт за политически анализ [1; 2; 19; 43].  

 За първи път у нас е поставен и анализиран проблемът за участие и въвличане 

на гражданите във вземането на решения по въпросите, свързани със 

здравеопазването. Чрез качествено изследване, основано на дълбочинни интервюта 

сред граждани и експерти, е определено нивото на гражданско участие, видовете 

използвани техники и честота на тяхното приложение; идентифицирани са най-

значимите бариери, както и факторите, стимулиращи и подпомагащи участието на 

гражданите [23, 60, 74]. 

 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 [35].    

 Непосредствено след въвеждане на здравната реформа в първичната здравна 

помощ е направен критичен анализ на законодателните основи и възможностите за 

внедряването им в практиката. Разгледани са проблемите на организацията на 

първичната здравна помощ в условията на здравната реформа [3, 17, 108, 119]. 
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Очертани са противоречията, които могат да възникнат в реформиращата се здравна 

система в България между здравните професионалисти, работещи в различните й 

сектори [113].  

 Идентифицирани са предизвикателствата и 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 [69]. 

 На базата на теоретичен анализ на международната литература в областта на 

“оценката на въздействията върху здравето” (health impact assessment) е обосновано 

значението й за формиране на конкретни политически решения и адекватно управление 

на програми и проекти с цел оптимизиране на ефекта им върху здравето [41]. 

 Представена е новоутвърждаващата се в съвременното общество експертна 

дейност по “оценка на технологиите в здравеопазването” (health technology 

assessment) и са изведени основните й елементи в посока подобряване на управленските 

решения [36].    

 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, изработване на популационни 

стратегии, насочени към социалните детерминанти и комплексна социо-дентална 

оценка на потребностите от стоматологични грижи [40, 46, 102].  

 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 с обоснован подход за подобряване на управлението на скринингови програми 

[45, 49].  

 

2. Приноси в тематично направление „Обществено здраве – оценка, индикатори и 

детерминанти“  (31 бр. научни трудове) 
 

 Проведено е представително срезово проучване на здравното поведение на 

жителите на град Варна в началния период на социално-икономическия преход в 

България. Установено е въздействието на промените в социално-демографските 

характеристики върху конкретни видове здравно поведение: тютюнопушене, 

консумация на алкохол, физическа активност и консумация на сурови плодове и 

зеленчуци [2, 16, 93].  

  Проведено е представително сравнително проучване на здравните 

поведения (тютюнопушене, физическа активност, консумация на алкохол и на плодове 

и зеленчуци) сред населението на Варна (България) и Единбург и Глазгоу 

(Шотландия). Установени са различия между двете страни, които могат да имат 

принос за формулиране на обяснителни хипотези за различието на здравето и 

неговите детерминанти в Западна и Източна Европа през периода на социално-

икономически преход [2, 16, 129]. 

 Проведено е сравнително проучване върху оценка на социално-

икономическия статус и връзката му с рискови фактори за сърдечно съдови 

заболявания (ССЗ) при градски и селски жители на Варненска област. Най-

неблагоприятно ниво на рисковите фактори за ССЗ е установено при селските жители с 

ниско образование [101, 139].  
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 Направен е анализ в динамика на здравния статус и на социалните и 

поведенчески детерминанти на здравето в периода на преход в България, поставящ ги 

в сравнителен Европейски контекст. Резултатите са приложени за извеждане на 

препоръки за формулиране на здравна политика за устойчиво подобряване на здравето 

на българското население [3, 16, 51, 94, 112, 119]. 

 С наукометричен и съдържателен анализ са разкрити и систематизирани 

основните връзки между безработица и здраве, като е поставен акцент върху 

методологичните проблеми. Установено е голямо несъответствие между слабата 

проучвателна  дейност в тази посока и  размера на проблема в съвременното българско 

общество [39].  

 Оценяването на качеството на живот в човешките популации с приложение 

на трите подхода е принос с методологически и приложен характер. Оценено е общо 

качество на живот (при хроничноболни полиморбидни пациенти с трайна 

нетрудоспособност [64], качество на живот за конкретно заболяване (бронхиална 

астма и ХОББ) [111] и качество на живот, свързано със здравето. За първи път в 

България е изследвано здравословното състояние на населението на нивото на 

общността чрез използване на инструментариум за оценка на качеството на живот, 

свързано със здравето [64, 80, 59, 91, 127, 143, 144].  

 За първи път у нас е проследено развитието на концепцията „социален 

капитал“ и е анализирана ролята му като детерминанта на здравето [65, 66, 143]. 

 В рамките на срезово проучване сред жители на Варненска област е 

изследвано влиянието на стреса върху самооценката на здраве и върху степента на 

самоконтрол върху здравето [98, 99].  Разгледана е ролята на стреса като детерминанта 

на здравето, обуславяща различия в здравето на населението в европейските страни 

[134].  

 Като част от сравнително международно проучване са изследвани конкретни 

рискови поведения, свързани с тютюнопушене, консумация на алкохол и употреба на 

психоактивни вещества в периода на сциално-икономическия преход в България. 

Изведени са препоръки за системно мониториране на рисковите поведения и техните 

детерминанти, внедряване на политики, базирани на доказателства и оценка на 

ефективността на интервенциите [5]. 

  Проведено е проучване върху здравното поведение на студенти от 

Медицински колеж – Варна. Резултатите намират приложение за активизиране на 

интервенционни действия сред студентите – бъдещи здравни професионалисти и 

промотори на здраве сред населението [38]. Оценени са и здравният статус и 

здравното поведение на болничните медицински сестри в България [88, 125]. 

  На базата на проведено проспективно кохортно проучване са 

идентифицирани рискови фактори за неблагоприятната динамика на гуша през 

бременността. Резултатите дават възможност за сформиране на високорисков 

контингент сред бременни жени,  подлежащ на системен контрол и ефективна 

профилактика [24]. 

 
3. Приноси по тематично направление „Научноизследователска и публикационна 

етика“ (9 броя, от които  № 7 - самостоятелна монография) 
 

 В това тематично направление се отнася хабилитационния труд на Албена 

Керековска „Публикационна етика. Нарушения и стандарти за добра публикационна 

практика“ [7]. За първи път в българската научномедицинска литература са 

поставени и критично обсъдени проблемите, свързани с публикационната етика 
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при биомедицинските изследвания. За първи път у нас е направен задълбочен 

анализ на различните отклонения от добрата научнопубликационна практика, 

систематизирани като: научна измама; плагиатство; публикационна систематична 

грешка; многократно и дублиращо публикуване; изкуствено „раздробяване” на 

публикации и фрагментирано публикуване; недобросъвестно цитиране; нарушения, 

свързани с определяне на авторския статус; недеклариран конфликт на интереси. За 

всяко от тези етични научнопубликационни нарушения са представени определения, 

описание на същност, форми, разновидности и популярни случаи от световната 

практика. Изследвани са причините и предразполагащите ги фактори; анализирани са 

неблагоприятните им последици. Особено ценни са посочените мерки за 

противодействие и механизми за контрол на тези нарушения [7, 55, 67, 72, 77, 79, 107].  

 Направен е международен преглед на утвърдените в света ръководства и 

стандарти за добра научнопубликационна практика; изведени са задълженията и 

отговорностите на основните участници в научнопубликационния процес [7, 107]. 

 Представена е ситуацията с публикуване на биомедицинските изследвания в 

глобализирания научен свят. Критично е анализирано състоянието на проблема за 

публикационната етика в биомедицинските изследвания в България. Посочени са 

мерки за насърчаване на добрата публикационна практика у нас - като условие за 

подобряване на качеството на биомедицинската научна литература в България и 

интергрирането й в световните научни информационни бази. Конкретни предложения и 

препоръки са адресирани към различните нива в научнопубликационния процес [7, 55, 

67, 107]. Те могат да бъдат ценен източник на информация и ръководство за 

непрекъснато обучение на всички участници в научно-изследователския и 

публикационен процес.  

 Обоснована е нарастващата значимост на местните комисии по етика на 

научните изследвания към медицинските университети и необходимостта от 

оптимизиране на дейността им в контекста на повишени изисквания за регулация на 

научните изследвания върху хора и предизвикателствата за поддържане на високи 

академични стандарти на научната дейност в условията на конкурентна среда. 

Представени са ролята и функциите на комисиите като експертен и консултативен 

орган за извършване на начална етична оценка, периодичен надзор и предоставяне на 

становище относно етичните аспекти на научните изследвания върху хора, провеждани 

в институцията. Идентифицирани са основните проблеми и предизвикателства пред 

оптималното им функциониране. Потърсени са реални възможности и са очертани 

конкретни насоки за оптимизиране и подобряване на дейността им [56, 57].  

 
4. Приноси по тематично направление „Неравенства в здравето. Здраве на 

уязвими групи от населението“ (19 бр.) 

 

 За първи път у нас здравните неравенства и техните измерения са проучени 

на регионално ниво [30].. В поредица от публикации са разгледани регионалните 

различия във възрастово-стандартизираната смъртност по причини на умиране в 

България [22, 63, 122].  

 Социално-икономическите неравенства в здравето са разглеждани 

устойчиво освен в регионален и исторически аспект, също и през призмата на 

болестността и контрола на захарен диабет по степен на образование и заетост при 

селското население, честотата на рискови фактори за ССЗ  по социално-икономически 
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статус, както и чрез различията в достъпа до медицинска помощ в зависимост от 

етническа принадлежност на майки от града [21, 30, 76, 101, 122, 123, 135]. 

 За първи път е анализиран потенциалът за подобряване на първичната 

индивидуална профилактика на ССЗ въз основа на абсолютния индивидуален 

сърдчено-съдов риск сред селското население като високорискова част от 

популацията [20]. 

 Принос в научните трудове е насочването към един нов за страната и региона 

проблем – имигрантите, като уязвима група на населението с нарастваща 

значимост; към тяхното здраве и готовността на здравната служба за предоставяне на 

адекватна здравна помощ [6, 53, 87, 124, 126].  

 Проучени са базови потребности на жени с физически увреждания, както и 

проблемите на тяхната социална адаптация. Направени са предложения за подпомагане 

на социалната им интеграция [96]. 

 Принос към здравето на жените е и проучването на информираността и 

нагласите за участие в скринингови програми за рак на млечната жлеза сред 

медицински професионалисти и подлежащ на скрининг контингент, както и 

формулираните на тази основа насоки за оптимизиране на скрининга у нас [44]. 

Неравенствата в здравето и достъпа до здравни грижи на жени и млади момичета са 

оценени в рамките на сравнително проучване в няколко европейски страни [4].  

 Направен е обзор на демографските тенденции, свързани със застаряването на 

населението в сравнителен контекст. Сравнително за България и ЕС са анализирани 

основните детерминанти на здравето на тази уязвима категория от населението. 

Очертани са предизвикателствата и перспективите за развитие на политики в ЕС и 

България [85, 89].  

 

5. Приноси по тематично направление „Правно-етични проблеми в 

медицинската практика“ (11 бр. научни трудове) 
 

 За първи път у нас е проведено изследване на правното съзнание при 

пациенти. Методологичен принос е разработването и приложението на оригинален 

инструментариум с висока степен на надеждност. Проучванията са насочени към 

оценка на правното съзнание за евтаназия при уязвима група от обществото – 

пациенти с полиморбидност и трайна нетрудоспособност. Публикациите от тази група 

поставят началото на комплексно изследване на евтаназията с представяне на този 

научен въпрос през призмата на медицината и правото [58, 61, 64, 68, 71, 73, 75, 78, 92].  

 На базата на обширен съдържателен анализ на международни документи, 

насочени към органното донорство, и преглед на политическите действия в сферата на 

донорството и трансплантацията, са идентифицирани основните проблеми и 

предизвикателства пред органното донорство и трансплантации в Европейския съюз. 

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].  

 
6. Приноси по тематично направление „Обучение и професионализация в 

общественото здравеопазване“ (10 бр. научни трудове) 
 

 На базата на анализ на международния и национален контекст са обосновани 

потребностите от професионализация в областтта на общественото здравеопазване 

в България. За първи път у нас е изяснен профилът на специалиста по обществено 
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здравеопазване – приложен в последствие при разработването на магистърската 

програма по Обществено здравеопазване към МУ-Варна. Идентифицирани са 

областите за реализиране на съвременните професионалисти по обществено 

здравеопазване [25, 27, 95, 120, 121].  

 Проведено е конкретно проучване относно нуждите от обучение по 

обществено здравеопазване в България сред експерти, професионалисти 

(потенциални работодатели) и участници в първата магистърска програма по 

Обществено здравеопазване на МУ-Варна. В последващо проучване са разкрити 

положителни тенденции в посока 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.  На тази основа 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].  

 Обоснована е необходимостта от отчитане на специфичните културални 

особености при оказване на сестрински грижи за хроничноболни пациенти в 

мултикултурна среда. Разработен е експериментален мултинационален курс за 

специализирано продължаващо обучение на сестри, отчитащ мултикултурните 

характеристики на съвременното глобално общество [128]. 

 
7. Приноси по тематично направление „История на медицината и общественото 

здравеопазване“ (11 бр. научни трудове) 
 

 За първи път е направен сравнителен исторически анализ на развитието на 

медицинската социология в България, САЩ и Великобритания като научна област, 

учебна дисциплина и практическа дейност [48].  

 Анализиран е 11-годишен опит на експериментален лекарски участък за 

семейно здравно обслужване за периода 1967-1978г., като е направена оценка на 

организацията на работа, здравните резултати и удовлетвореността на пациентите [47].  

 Анализирано е развитието на болничното дело в България от 

Освобождението до наши дни с акцент върху законодателство, собственост, 

мениджмънт и иновации. Специално внимание е отделено на периодите на дълбоки 

организационни промени – 1950-1960г. и 1991-2000г. Направена е периодизация на 

развитието на болничното дело и са изведени изводи за еволюцията на болницата в 

общата здравна система [103, 110, 116].  

 На базата на проучване за 100-годишен период е разгледан процесът на 

феминизация на медицинската професия в България по периоди, фактори и 

специалности. Разкрито е влиянието на общи за Европа и специфични за страната 

фактори, влияещи върху този процес. Определено е мястото на България сред 

останалите европейски страни [33, 109, 137].  

 Осъществен е исторически преглед на развитието на училищното 

физическо възпитание в периода от Освобождението до Втората Световна война в 
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контекста на здравните грижи за подрастващите у нас. Изведен е ценен за бъдещото 

развитие на училищната здравна служба исторически опит [106].   

  Чрез анализ на международната дейност на катедрата по Социална медицина и 

организация на здравеопазването към МУ-Варна за периода 1991-2001г. е оценен 

приносът на международните проекти върху развитието на преподавателите и 

изследователска работа в МУ-Варна [133].  

  Чрез исторически преглед е анализирано влиянието на царската фамилия от 

Сакскобурготската династия върху зараждането на сестринското обучение в 

България и развитието на благотворителността [90]. 

 

 Обобщено приносите в научните трудове на Албена Керековска могат да се 

определят като иновативни в познавателен, методологически и практико-

приложен контекст в направленията на нейната впечатляваща научно-изследователска 

дейност. Така се определя нейния профил като задълбочен, добросъвестен, с широки 

интереси в областта на общественото здраве изследовател, с ориентация към 

приоритетни проблеми на здравната политика в контекста на съвременните реалности.  

 

 С документите по конкурса Албена Керековска представя Академична справка за 

цитиранията на публикациите, изготвена въз основа на автоматизираната 

информация от чуждите бази данни Web of Science, Scopus и Google Scholar, в които са 

открити 87 цитирания в чужди източници - безспорно потвърждение за 

международно признание и качество на нейните научни трудове.  

 

 Справката за импакт фактор на Албена Керековска сочи общ импакт фактор 

11.643. 

              

3. Научно-изследователски проекти, докторанти, специализанти: 

Албена Керековска участва в работата на 19 дългосрочни проекта, повечето от 

които международни. Ръководител е на три от тях: Проект „Глобална и европейска 

здравна политика – транскултурален трансфер към България” (съвместно с Уелски 

институт за здравни и социални грижи, Гламоргански университет: 2000 – 2004г.; 

Проект BG051PO001-4.3.04-0068 „Развитие на електронни форми на дистанционно 

обучение в системата на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – 

Варна“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2012 – 2014г.; 

Проект BG051PO001-3.1.07-0046 „Актуализиране и апробиране на учебните планове и 

програми на Факултета по фармация при Медицински университет – Варна в 

съответствие с потребностите на фармацевтичния бизнес и изискванията на пазара на 

труда“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2013 – 2015г.  

Албена Керековска е научен ръководител на 4 докторанти, успешно защитили 

дисертации в периода 2013 и 2014 г: д-р Параскева Манчева Драганова, тема на 

дисертационния труд  „Правно съзнание за легализиране на евтаназията и качеството 

на живот при полиморбидни пациенти с трайно намалена работоспособност“, 2013г.; д-

р Десислава Иванова Ванкова, тема на дисертационния труд  „Качество на живот, 

свързано със здравето в общността“, 2013г.; Десислава Атанасова Атанасова-Пийтърсе, 

тема на дисертационния труд  „Въвличане на гражданите във вземане на решения, 

свързани със здравеопазването на местно ниво“, 2014г.; Светлана Гогова Попова, тема 

http://mu-varna.bg/BG/bg051po001-4-3-04-0068
http://mu-varna.bg/BG/bg051po001-3-1-07-0046
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на дисертационния труд  „Личностни ресурси за по-високи нива на субективното 

благополучие и промоция на здравето“, 2014г.  

По Закона за развитие на академичния състав в Р. България Албена Керековска 

участва като член на научно жури по конкурси за присъждане на образователна и 

научна степен „доктор“ и академичните длъжности „доцент“ и „професор“. 

Участва в редакционните колегии на списание „Варненски медицински 

форум“, издание на МУ-Варна и списание Scripta Scientifica Salutis Publicae, издание на 

МУ-Варна. 

  

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ:  

Албена Керековска има почти 20–годишен преподавателски стаж в катедрата по 

Социална медицина и организация на здравеопазването. Провежда лекционни курсове 

по: Социална медицина на студенти по Медицина, Дентална медицина, 

(включително и англоезично обучение), акушерки, инспектори по обществено здраве, 

рехабилитатори и зъботехници;  Медицинска етика на студенти по Медицина, 

Дентална медицина и Здравен мениджмънт;  Въведение в епидемиологията на 

студенти по Здравен мениджмънт; Епидемиология на социалнозначимите 

заболявания на студенти по Здравен мениджмънт;  Епидемиология на здравето на 

студенти по Управление на здравните грижи;  Промоция на женското здраве на 

акушерки;  Въведение и оценка на общественото здраве в Магистърската програма 

по Обществено здравеопазване, изнесена в Casa College, Никозия, Кипър - англоезично 

обучение; Лектор в курса за професионално обучение по здравен мениджмънт 

(Health Care Management Professional Course (Teaching Unit 4 - Health Law and 

Bioethics: A European Perspective) по EUROPHAMILY/ AESCULAPIUS Leonardo da 

Vinci Programme в Училището по Обществено здравеопазване в Рен, Франция;  2005г. и 

2006г.; 

Албена Керековска е гост-лектор в Гламоргански университет, Великобритания 

по Програма ЕРАЗЪМ, 2009г. и 2010г. и гост лектор в Егейски университет, Измир, 

Турция по Програма ЕРАЗЪМ, 2011г. Това е потвърждение за нейното признание и 

авторитет като ерудиран преподавател, ползващ се с международен авторитет.  

Албена Керековска участва в Държавни изпитни комисии за държавен изпит и 

защити на дипломни работи на дипломанти от специалностите „Медицина“, „Здравен 

мениджмънт“, „Управление на здравните грижи“, „Обществено здравеопазване“. 

Ръководител е на над 30 специализанти по специалността „Социална медицина и 

здравен мениджмънт“. Участва в разработка и актуализация на учебни планове и 

програми на различни специалности към Факултетите по Обществено здравеопазване, 

Медицина, Дентална медицина, Фармация и Медицинския колеж на Медицински 

университет – Варна.  

Албена Керековска е съавтор в 3 отделни учебника със самостоятелни глави в 

тях. Автор е на 2 учебни помагала, от които 1 по биоетика в чужбина, достъпно в 

интернет: Bioethics and Biolaw: Current Problems and Future Trends. Teaching Unit 4: 

Health Law and Bioethics (session III). The European Management Training Course for 

Health Service Professionals. EEUROPHAMILI/AESCULAPIUS, Leonardo da Vinci II 

Program, Rennes, 2005 (http://platform.europhamili.org/index.php). 

През периода 2008 - 2012г. Албена Керековска е председател на Комисията по 

етика на научните изследвания към МУ-Варна; член на Научния съвет към МУ - Варна 

http://platform.europhamili.org/
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от 2011г.; член на Комисията по етика на научните изследвания към МУ-Варна от 2012 

г.; член на Академичния съвет на МУ – Варна от 2012 г.; член на програмния съвет на 

специалност „Обществено здравеопазване“  и специалност „Здравен мениджмънт“. 

За периода 2006 - 2010г. е „Visiting Fellow” на University of Glamorgan, UK; и 

2011 - 2015г.: „Visiting Fellow” на University of South Wales, UK.   

Експертна дейност: Албена Керековска е експерт по биоетика към UNESCO от 

2007; експерт към Комисията по етика на научните изследвания към МУ-Варна от 

2008г.; експерт за България пред Европейския институт за здраве на жените (European 

Institute of Women’s Health, Ireland) за подготовката на доклад пред Европейския 

Парламент на тема „Дискриминация на жените в здравния сектор”, 2007г.;  експерт в 

работата на комисията по подготовка на Правила за добра медицинска практика, 

включваща представители на медицинските университети в страната и на Българския 

лекарски съюз, 2005г.; експерт по оценяване и акредитация на лечебни заведения по 

Наредба №18/2005г на МЗ за критериите, показателите и методиката за акредитация на 

лечебните заведения от 2009г.  

Членува в научни и професионални и организации: Европейска асоциация по 

обществено здравеопазване (EUPHA), Българската асоциация по здравен мениджмънт, 

Научното дружество по социална медицина, Съюз на учените в България, Сдружение 

„Обществено здравеопазване’99“ – Варна, Български лекарски съюз. 

Имам отлични лични впечатления за Албена Керековска.  

 

ОЦЕНКА: Давам комплексна висока оценка на кандидатурата на доц. д-р 

Албена Георгиева Керековска, д.м. за заемане на академичната длъжност „Професор”. 

Със своята впечатляваща като обем и качество научна продукция, иновативността на 

приносите в научните трудове, разкриващи нови широки изследователски полета, 

компетентността, авторитета и международното признание на нейната изследователска 

и преподавателска дейност, тя далеч надвишава формалните рамки на такова 

оценяване. Албена Керековска е образец за облика на добросъвестния и отговорен 

изследовател, преподавател и ръководител.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Давам своя положителен вот „Да” за присъждане на академичната длъжност 

„ПРОФЕСОР” на доц. д-р Албена Георгиева Керековска, д.м. 

Убедено препоръчвам на уважаемите членовете на Научното жури да изберат 

доц. д-р Албена Георгиева Керековска, д.м. на академичната длъжност „професор” в 

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

7.1. Медицина и научна специалност „Социална медицина и организация на 

здравеопазването и фармацията”, към Факултет Обществено здравеопазване, Катедра 

„Социална медицина и организация на здравеопазването” съгласно обявен конкурс в 

Държавен вестник, бр. 94/14.11.2014 год.)  

 

01.02.2015 г.    Рецензент:    

гр. Стара Загора         

       Проф. д-р Юлияна Кр. Маринова, д.м. 


