
СТАНОВИЩЕ 
 

от доц. Искра Славчева Мирчева, д.м. 
за дисертационен труд на Виржиния Атанасова Василева, на тема 

 „Регионални неравенства в смъртността в България”  
за присъждане на  образователната и научна степен „доктор”  

в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”,  
професионално направление 7.4. Обществено здраве и  

научна специалност „Управление на общественото здраве" 
 

Съгласно Заповед № Р-109-54/26.02.2016 г., на Ректора на Медицински 
университет „Проф. д-р П. Стоянов” – Варна и на основание Протокол 98/15.02.2016 г. 
на Факултетния съвет на факултет „Обществено здравеопазване”, съм определена за 
член на научното жури по процедурата за защита на дисертационния труд на Виржиния 
Атанасова Василева, докторант на самостоятелна подготовка в катедрата по Социална 
медицина и организация на здравеопазването за придобиване на образователна и научна 
степен „доктор” в област на висше образование: 7 „Здравеопазване и спорт”, 
професионално направление 7.4. „Обществено здраве“ и научна специалност 
„Управление на общественото здраве". 

На първото заседание на Научното жури съм определена да представя становище 
за дисертационния труд. 

Квалификация на докторантката. Родена на 18.06.1975г. в гр. Провадия. 
Придобива висшето си образование по специалност  „Здравен мениджмънт“, ОКС 
„Магистър“ през 1999г. в Медицински университет – Варна, а през 2007 година 
придобива и магистърска степен по „Обществено здравеопазване“ в същия университет. 
През 2007 година придобива специалност „Медицинска информатика и здравен 
мениджмънт“. 

Гл. асистент Василева е в състава на катедрата по Социална медицина и 
организация на здравеопазването от 1999 година, първоначално като регистратор-
изследовател на епидемиологично проучване „Хранене и инсулти Варна“, финансирано 
от Wellcome Trust London (1999 – 2001 г.), а в периода 2001 – 2003 г. като администратор 
на OSI/ASPHER проект „Развитие на качеството на обучение по обществено 
здравеопазване в страните от централна и източна Европа“. От 2003 година до момента 
е последователно асистент, старши асистент и понастоящем главен асистент в същата 
катедра. Участва в преподаването на различни дисциплини: социална медицина и 
биостатитика за студенти по медицина (българо и англо-езично обучение), компютърна 
техника с биостатитика за студенти по дентална медицина (българо и англо-езично 
обучение), информатика, епидемиология, бази данни и болнични информационни 
системи за студенти по здравен мениджмънт, информатика за специалности медицинска 
сестра и акушерка, медицинска статистика и информатика за специалност управление на 
здравните грижи. Участвала е като лектор и в магистърската програма по Обществено 
здравеопазване, изнесена в Casa College, Никозия, Кипър.  

През 2005 година успешно завършва професионален шестмесечен курс по 
Здравен мениджмънт в Рен, Франция. В периода 2005-2014 преминава редица 
краткосрочни  курсове за повишаване на квалификацията си. Член е на EUPHA и на 
сдружение „Обществено здравеопазване 99“. Владее английски и руски – писмено и 
говоримо. 

Основни характеристики на дисертационния труд. Дисертационният труд 
има класическа структура - литературен обзор, цел, задачи, хипотези, материал и 
методи на проучването, резултати и обсъждане от собствени проучвания, последвани 



от изводи, препоръки (насоки за бъдещи изследвания), приноси и библиография. 
Пропорцията между отделните раздели е спазена. Написан е на 254 стандартни 
страници, с 50 фигури (от които 14 картограми), 29 таблици и 4 приложения. 
Библиографският списък се състои от 253 източника, от които 34 на кирилица и 219 на 
латиница 

Оценка на дисертационния труд.  
Актуалност на темата. Независимо, че през последните десетилетия здравните 

неравенства са във фокуса на научните проучвания в света и Европа, като 
изследователското внимание се насочва към неравенствата на регионално ниво, в 
България те са сравнително слабо проучени. Налични са данни за смъртност по области 
и класове болести, но те се основават на нестандартизирани показатели, не се анализират 
в динамика, нито в сравнителен аспект и в социално-икономически контекст. 
Настоящото проучване е фокусирано върху регионалните различия в смъртността в 
България, като специално внимание е обърнато на изчисляването и анализирането на 
стандартизираната смъртност – обща и по избрани причини на регионално ниво, както и 
на анализирането на регионите по някои социално-икономически показатели. Това ще 
създаде предпоставка данните за смъртността по области да се ползват при планиране на 
децентрализирани здравни стратегии. 

Литературният обзор се основава на 253 литературни източника, от които 34 
на кирилица и 219 на латиница. Разгледани са основни въпроси, свързани не само със 
същността и анализа на регионалните неравенства в смъртността в различни страни по 
света, но и сравняване на региони от повече от една държава. Разгледани са и теоретико-
концептуални и методологични аспекти при изучаване на регионалните различия в 
здравето и смъртността. Проличава задълбоченото познание на авторката към проблема.    

Целта и задачите на дисертационния труд са ясно и точно формулирани, като 
петте задачи са в правилна последователност и отговарят адекватно на целта на 
разработката. Формулирани са четири хипотези, които се проследяват в хода на 
разработката. 

Материал и методи. Проучването е на база данни за броя на населението и данни 
за умиранията по области в България, получени от НСИ за периода 2000-2012 година. 
Данните са структурирани в пет-годишни възрастови интервали, съответстващи на 
интервалите за броя на населението, общо и по пол за всички 28 области в страната. 
Данните за умиранията по причини са обобщени по основни класове в хармонизиран 
кратък списък от 65 причини, разработен от Евростат и са представени по пол, 
възрастови групи, причина за смъртта на национално ниво и NUTS - 3. Адекватно са 
избрани 12 причини за смърт: новообразувания (8), болести на органите на 
кръвообращението (3), болести на дихателната система (1) и външни причини за 
заболеваемост и смъртност (1). За характеристика на областите са използвани основни 
социално-икономически показатели: брутен вътрешен продукт  на човек от населението, 
относителен дял на бедните спрямо линията на бедността, средно-годишен коефициент 
на безработица на населението на 15 и повече навършени години, относителен дял на 
население в градовете, относителен дял на отпаднали от основното и средно 
образование, относителен дял на население 25 - 64 години с висше образование, 
население на един общопрактикуващ лекар, относителен дял здравно осигурени лица. 
Използваните статистически методи са съвременни и адекватни за провеждания анализ: 
изчисляване на пряко стандартизирани показатели за смъртност (за стандарт е 
използвано Европейското стандартно население – предложено от Евростат), изчисляване 
на интервалите на доверителност на стандартизираните показатели за смъртност, 
изчисляване на относителен риск, със съответните 95% интервали на доверителност, 
изчисляване на абсолютен риск, със съответните интервали на доверителност. За 



статистическа оценка на разликите между нестандартизираните и стандартизираните 
показатели е използван непараметричен Wilcoxon rank тест. За анализ на зависимостите 
между социално-икономическите показатели и стандартизираните показатели за 
смъртност са приложени корелационен анализ на Пиърсън и линеен регресионен анализ 

Резултати и обсъждане. Проучването представлява систематичен анализ на 
регионалните здравни неравенства в България за периода 2000 - 2012г. Получените 
резултати са изключително интересни и където е приложимо, статистически обосновани. 
Прави впечатление задълбоченото проучване и анализ на резултатите, като използваните 
статистически методи и онагледяването на изводите от тях значително допринасят за 
доброто оформление на работата. Междурегионалните различия в смъртността са 
проучени с нестандартизирани и възрастово-стандартизирани показатели. Установени са 
различия между областите в смъртността, както от всички причини, така и по 
специфични причини при използване и на двата типа показатели. Представена е посоката 
на тенденцията за смъртността от всички причини, както и при разглежданите 
специфични причини. Установен е системен градиент север-юг с по-високи стойности 
на стандартизираната смъртност в северната част на страната от всички причини и някои 
специфични причини за умиране, както и градиент столица - периферия. Обособени са 
райони ("неблагоприятни зони за живеене"), неблагоприятни по отношение на риска за 
смърт. Установено е, че различните социално-икономически фактори имат специфична 
връзка с разглежданите причини за смърт. Резултатите доказват необходимостта от 
рутинно провеждане на стандартизация на показателите за смъртност. 

Изводи. Много ясно и конкретно докторантката е направила седем основни 
извода, които следват логично, както целта и задачите, така и представените резултати. 
Те са ясно формулирани и естествено се свързват с приносите на докторантката. 

Препоръки. Те са представени под формата на „насоки за бъдещи изследвания“. В 
приложен аспект настоящото проучване може да се разглежда като начало на устойчиво 
проследяване на регионалните здравни профили в България, започващо с представяне на 
междурегионалните варирания в смъртността. 

Приноси. Повечето от научно-теоретичните приноси, посочени от докторантката, 
са с оригинален характер. Научно-приложните приноси също са с оригинален характер. 
Резултатите могат да се използват от здравните политици на всички нива за по-адекватна 
оценка на смъртността в различните региони на страната, тенденциите, причините, както 
и определяне на  регионите с неблагоприятни зони за живеене.  

 
Във връзка с дисертационния труд са приложени три пълнотекстови публикации 

и една публикация, представена на международен научен форум. 
Авторефератът е изготвен според изискванията и отразява съдържанието на 

дисертационния труд. 
Данни за процедурата. Цялата процедура по зачисляване, полагане на 

докторантски изпит, отчисляване и насочване към публична защита е съобразена със 
законовите изисквания и Правилника за РАС на МУ-Варна. 

Лични впечатления. Като научен ръководител на докторантката високо 
оценявам нейното изключително трудолюбие, амбиция и последователност, както и 
способността й за самостоятелна научна работа за достигане до дълбочината на проблема 
и неговата многоаспектност. Откритият й характер, способността да наблюдава и 
анализира също допринасят за реализирането на представения дисертационен труд. 

Заключение. Дисертационният труд на Виржиния Атанасова Василева 
представлява един задълбочен анализ на регионалните неравенства в смъртността в 
България, както и обосноваването на необходимостта от рутинно провеждане на 



стандартизация на показателите за смъртност с оглед оценка на междурегионалните 
различия в смъртността и проследяване на регионалните здравни профили. 

 По значимост, актуалност, мащабност и оригиналност трудът притежава всички 
достойнства на дисертация за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”. 
Всичко това ми дава основание с абсолютна увереност да подкрепя присъждането и да 
предложа на членовете на научното жури да гласуват положително за присъждането на 
образователната и научна степен „Доктор” по научната специалност „Управление на 
общественото здраве ” на  гл. асистент Виржиния Атанасова Василева. 

 
 
 
08.04.2016 г.     Изготвил становището:   

          
 


