
 

СТАНОВИЩЕ 

 

 

 

От доц. Искра Славчева Мирчева, д.м. 

р-л катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването” , МУ - Варна 

 

 

 

Относно: обявен конкурс за заемане на академична длъжност „професор” по научна 

специалност “Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” в 

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

7.1. „Медицина“, към Катедра Социална медицина и организация на здравеопазването, 

Факултет Обществено здравеопазване, съгласно обява в Държавен вестник, бр. 94 от 

14.11.2014 г. 

 

 В настоящия конкурс участва един кандидат: доц. д-р Албена Георгиева 

Керековска, доцент в катедрата по Социална медицина и организация на 

здравеопазването, понастоящем зам. Ректор по учебната дейност. 

 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. 

Доц. Албена Керековска завършва Медицинския университет в гр. Варна през 1990г. 

От 1995 г. е съответно асистент и главен асистент в катедрата по Социална медицина и 

организация на здравеопазването. От 2007г. е доцент в същата катедра, а от 2012г. е зам. 

Ректор по УД в МУ – Варна. През 1998г. придобива специалност по Социална медицина. 

През 2004г. защитава дисертационен труд за придобиване на научно-образователна степен 

“Доктор” в Гламорганския Университет, Великобритания.   

            Доц. Керековска работи целенасочено за повишаване на  квалификацията си 

преминавайки през редица специализации у нас и в чужбина. Участва в няколко 

международни курса по съвременна епидемиология –  в Единбург и Кеймбридж, 

Великобритания, Прага, Чехия; курсове по клинична епидемиология във Варна (с 

международни лектори); Обществено здравеопазване и здравен мениджмънт“, Факултет по 

здравни науки, Университета в Маастрихт и Университета в Амстердам, Холандия и др. 

 

1. Обща характеристика на научно-изследователската и научно - приложната 

дейност на кандидата  

 

Доц. Албена Керековска  участва в настоящия конкурс със 144 научни труда. От 

тях, научните трудове след придобиване на академичната длъжност „доцент“ са общо 74. 

Разпределението им в наукометричен аспект е както следва: 

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

- Учебници и учебни помагала – 6;  

- 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. 

  

Доц. Керековска  е самостоятелен или първи автор на 38.3% от пълнотекстовите 

публикации. Научните изследвания на доц. А. Керековска покриват широка научна 

проблематика в областта на социалната медицина и организацията на здравеопазването. 

Изследователската работа и основните й научни  приноси  са фокусирани в следните 

тематични направления:  



1. Здравна политика, промоция на здраве и управление на здравеопазването.   

Включва критичен анализ на възникването, определението и приложението на 

концепцията “качество на живот, свързано със здравето” в развитието на общественото 

здравеопазване; пренасяне на глобалната европейска политика за промоция на здраве; 

проблеми на участието и въвличането на гражданите във вземането на решения по 

въпросите, свързани със здравеопазването; анализ на мултикултуралните комуникации в 

процеса на управление на международни проекти; актуални проблеми на глобалната здравна 

политика, като социални неравенства в здравето; мобилност на пациентите в обединена 

Европа; трансфер на Европейска политика в присъединяващите се страни, глобални  и 

регионални стратегии за борба с хроничните неинфекциозни заболявания; основни насоки за 

промяна в политическите стратегии в посока интегриране на денталното здраве в общата 

здравна политика; подходи за оценка на потребностите от стоматологични здравни грижи. 

2. Обществено здраве – оценка, индикатори и детерминанти. 

  Aнализ в динамика на здравния статус и на социалните и поведенчески детерминанти 

на здравето в периода на преход в България; подходи за оценка на качеството на живот в 

човешките популации; общо качество на живот при хроничноболни полиморбидни пациенти 

с трайна нетрудоспособност и други конкретни заболявания (бронхиална астма, ХОББ);  

изследвано е здравословното състояние на населението на нивото на общността чрез 

използване на инструментариум за оценка на качеството на живот, свързано със здравето; 

проследено е развитието на концепцията “социален капитал” и е анализирана ролята му като 

детерминанта на здравето; оценени са здравният статус и здравното поведение на 

болничните медицински сестри в България.  

3. Научноизследователска и публикационна етика.  

За първи път в българската научномедицинска литература са поставени и критично 

обсъдени проблемите, свързани с публикационната етика при биомедицинските изследвания; 

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; представена е ситуацията с публикуване на 

биомедицинските изследвания в глобализирания научен свят като конкретни предложения и 

препоръки са адресирани към различните нива в научнопубликационния процес; обоснована 

е нарастващата значимост на местните комисии по етика на научните изследвания към 

медицинските университети и необходимостта от поддържане на високи академични 

стандарти на научната дейност в условията на конкурентна среда 

4. Неравенства в здравето. Здраве на уязвими групи от населението.  

Анализ на регионалните различия във възрастово-стандартизираната смъртност по 

причини на умиране в България в светлината на социално-икономическите неравенства 

между областите в страната; социално-икономическите неравенства в здравето са 

разглеждани и през призмата на болестността и контрола на захарен диабет по степен на 

образование и заетост при селското население, както и чрез различията в достъпа до 

медицинска помощ в зависимост от етническа принадлежност на майки от града; анализиран 

е нов, с нарастваща значимост за страната и региона проблем,  имигрантите, като уязвима 

група на населението; проведен е систематичен анализ на състоянието, тенденциите и 

предизвикателствата в съвременното развитие на имиграционните процеси у нас и са 

идентифицирани основните проблеми и предизвикателства; неравенствата в здравето и 

достъпа до здравни грижи на жени и млади момичета са оценени в рамките на сравнително 

проучване в няколко европейски страни; анализирани са основните детерминанти на 

здравето на застаряващото население като уязвима категория. 

5. Правно-етични проблеми в медицинската практика. 

Публикациите от тази група поставят началото на комплексно изследване на 

евтаназията с представяне на този научен въпрос през призмата на медицината и правото. 

Изследвано е правното съзнание при пациенти като проучванията са насочени към оценка на 

правното съзнание за евтаназия при уязвима група от обществото – пациенти с 

полиморбидност и трайна нетрудоспособност; изследвани са правната информираност, 



отношението и готовността за вземане на решение за евтаназия, както и демографските 

детерминанти на правното съзнание за легализирането й; оценена е връзката между 

качеството на живот и вземане на решение за евтаназия; като алтернатива на евтаназията е 

предложено изграждането на подкрепяща среда и предлагането на качествени палиативни 

грижи за тежко и нелечимо болните в България. Идентифицирани са основните проблеми и 

предизвикателства пред органното донорство и трансплантации в Европейския съюз както и 

политически действия и насоки за активно сътрудничество и споделяне на добри практики 

между държавите-членки на Европейски съюз в тази област.  

6. Обучение и професионализация в общественото здравеопазване. 

Анализирано е обучението по обществено здравеопазване: цели, институционални 

структури за реализирането му, предизвикателства и съвременни тенденции за промяна в 

световен и национален мащаб; проведено е конкретно проучване относно нуждите от 

обучение по обществено здравеопазване в България. Оценена е адекватността на обучението 

на магистър-фармацевти към изискванията на фармацевтичния бизнес и съвременните 

потребности на пазара на труда. Обоснована е необходимостта от отчитане на специфичните 

културални особености при оказване на сестрински грижи за хронично болни пациенти в 

мултикултурна среда. Разработен е експериментален мултинационален курс за 

специализирано продължаващо обучение на медицински сестри, отчитащ мултикултурните 

характеристики на съвременното глобално общество. 

7. История на медицината и общественото здравеопазване. 

Анализирано е развитието на болничното дело в България и процесът на феминизация 

на медицинската професия в България. Осъществен е исторически преглед на развитието на 

училищното физическо възпитание в периода от Освобождението до Втората Световна 

война - в контекста на здравните грижи за подрастващите у нас. Чрез исторически преглед е 

анализирано влиянието на царската фамилия от Сакскобурготската династия върху 

зараждането на сестринското обучение в България и развитието на благотворителността. 

  

 Научните публикации на доц. Керековска имат 87 цитирания в чужди източници. 

Представеният импакт фактор е  11.643. 

Всички наукометрични показатели отговарят на заложените в Правилника за РАС на 

МУ-Варна. 

 

2. Оценка на учебно - преподавателската дейност 

Доц. Керековска има голяма учебна натовареност със студенти и стажанти - води 

пълен курс лекции по 7 дисциплини (Социална медицина, Медицинска етика, Въведение в 

епидемиологията, Епидемиология на социалнозначимите заболявания, Епидемиология на 

здравето, Промоция на женското здраве, Въведение и оценка на общественото здраве) със 

студенти от различни специалности:  медицина, дентална медицина (българо и англоезично 

обучение), здравен мениджмънт (ОКС магистър и бакалавър), медицински сестри, 

акушерки, управление на здравните грижи (ОКС магистър и бакалавър). Участва и в 

обучението в Магистърската програма по Обществено здравеопазване (англоезично 

обучение), изнесена в Casa College, Никозия, Кипър. Гост-лектор е в Гламорганския 

университет, Великобритания по Програма ЕРАЗЪМ, 2009г. и 2010г.и в Егейски 

университет, Измир, Турция по Програма ЕРАЗЪМ, 2011г.  

Доц. Керековска има над 30 ръководства на специализанти по специалността 

„Социална медицина и здравен мениджмънт“, дипломанти в магистърските програми на 

специалностите по „Здравен мениджмънт“, „Управление на здравните грижи“ и 

„Обществено здравеопазване“. Под ръководството на доц. Керековска са защитили успешно 

четирима докторанти. 

Доц. Керековска е член на множество научни организации у нас и в чужбина: 

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. Член на АС, ФС, 2 Програмни съвета в МУ - Варна.  

Тя е експерт по биоетика към UNESCO – (от 2007 г. и продължава); Експерт към 

Комисията по етика на научните изследвания към МУ-Варна (от 2008г. и продължава); 

Участва като 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 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. 

Участва в над 17 научни и образователни международни проекта. Ръководител е 

на два проекта по програма ОП „Развитие на човешките ресурси“.  

    

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Считам, че високата квалификация в областта на социалната медицина и 

организацията на здравеопазването, научната и учебно-преподавателска дейност на доц. 

Керековска покриват препоръчителните критерии и изисквания посочени в ЗРАСРБ и 

Правилника за развитие на научния състав в МУ - Варна.  

 Въз основа на запознаването с представените научни трудове, тяхната значимост, 

съдържащите се в тях научно-приложни приноси, учебната и цялостната дейност намирам за 

основателно да предложа доц. д-р Албена Керековска да заеме академичната длъжност 

„професор" в професионалното направление “Медицина” по специалността “Социална 

медицина и организация на здравеопазването и фармацията” в МУ - Варна. 

 

 

 

27.01.2015 г.         Подпис:   

Гр. Варна 


