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СТАНОВИЩЕ 

от  проф. Нонка Георгиева Матева, дм 

Катедра Медицинска информатика, биостатистика и електронно 

обучение 

Факултет по Обществено здраве 

Медицински Университет - Пловдив 

 

относно материалите, по конкурс, обявен от  Медицински университет – Варна   

в ДВ (бр. 34 / 03.05.2016 г.) за заемане на академична длъжност “ДОЦЕНТ” в 

област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, 

професионално направление  3.7. Администрация и управление, по  научната 

специалност „Организация и управление извън сферата на материалното 

производство (в здравеопазването)”, за нуждите на Катедра “Икономика и 

управление на здравеопазването“ към  Факултет по Обществено здравеопазване 

при МУ-Варна. 

 

1.ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА И ПОЛУЧЕНИТЕ 

МАТЕРИАЛИ 

В научното жури по настоящия конкурс съм включена със Заповед № Р-

109-242 от 29.06.2016г. на Ректора на МУ-Варна, а със Заповед № Р-109-261 от 

15.07.2016г.  съм определена за изготвяне на становище. Всички документи и 

материали за конкурса на единствения кандидат гл.ас. Мария Димитрова 

Рохова- Йорданова, д.и. получих на електронен носител, съгласно Правилника 

за развитие на академичния състав на МУ-Варна.  

 

2.АНАЛИЗ НА КАРИЕРНИЯ ПРОФИЛ НА КАНДИДАТА 

Гл.ас.  Мария Рохова завършва висшето си  образование през 1999 г. в 

Икономически университет – Варна, като придобива  бакалавърска степен  по 

специалност „Маркетинг и мениджмънт“, а през 2001 г.  магистърска степен  по 

специалност „Стопанско управление“. 

Има придобита специалности по „Медицинска информатика и здравен 

мениджмънт“ (2005 г.). Дисертационния и труд за придобиване на ОНС 

„Доктор“ е по професионално направление 3.7. Администрация и управление, 
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научна специалност „Социално управление“. Той е  на тема: „Намаляване на 

неравенствата в достъпа до регионална здравна мрежа“ и е успешно защитен през 

2015 г. . 

Академичното си кариерно развитие кандидатката започва през 2002 г. в 

Катедрата по икономика и управление на здравеопазването, Факултет по 

обществено здравеопазване, Медицински университет – Варна, където 

последователно е асистент, старши асистент и главен асистент.  

Гл.ас.  Мария Рохова има интензивна следдипломна квалификация и 

множество специализации в страната и чужбина (Франция, Германия, САЩ, 

Швейцария и др).  

Владее английски, немски, руски и испански език. 

 

3. ОЦЕНКА НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ НА КАНДИДАТА ЗА ЦЯЛОСТНОТО 

АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ 

За участие в конкурса, гл. ас. Мария Рохова е представила изискуемите 

документи и достатъчно изчерпателен доказателствен материал по точките на 

чл. 90(1) от регламента за заемане на академичната длъжност „Доцент” към 

Правилника за устройството и дейността на МУ-Варна.  Всички представени за 

конкурса документи и материали са изработени акуратно и дават ясна 

представа за учебната, научно-изследователската и административна дейност на 

кандидата.  

Обща характеристика на научната продукция 

За участие в конкурса кандидатката е представила 40 публикации, от 

които 1 монографичен (хабилитационен) труд, 4 монографии и книги, 1 

автореферат на дисертационен труд, 1 учебник и 33 публикации в периодични 

и непериодични издания в България и чужбина. От пълнотекстовите 

публикации, 13 са в български периодични научни списания, а 4 в 

чуждестранни. От представените публикации 11 са написани самостоятелно, а 

29 в съавторство, от които на 9 гл. ас. Рохова е първи автор. 
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Кандидатката активно участва в научни събития в страната (9) и чужбина 

(4). Свидетелство за активното разпространение на научните резултати на 

кандидатката са и  16 пълнотекстовите публикции в сборници  с доклади и 

други непериодични издания.  

Научната активност на гл. ас. Рохова е много богата и като член на 

работни екипи на 9 научно-изследователски проекта, осъществени през 

периода 2004 – 2016 г.  

Оценка на монографичния (хабилитационен) труд  

Хабилитационният труд на гл. ас. Рохова засяга въпроси, свързани с 

миграционните процеси, състоянието и тенденциите на трудовия пазар, 

икономическите процеси, политическите условия и развитието на здравната 

система в Румъния. Систематизирани са основните ефекти на миграцията на 

здравните професионалисти върху състоянието и възможностите за развитие 

на здравната система в Румъния.  

Обща характеристика на научната дейност на кандидата 

 Основните научни изследвания на гл. ас. Рохова са насочени към 

актуални и значими проблеми в общественото здравеопазване, като миграция 

на здравните професионалисти и здравни неравенства и неравнопоставеност в 

здравеопазването.  Нейните приноси в тези направления са добре описани в 

подробната авторска справка, като ще отбележа следните:  

 Разработен е методически инструментариум за изследване на 

връзките между здравните неравенства, неравнопоставеността в 

здравеопазването и разпределението на ресурсите.  

 Въз основа на емпирично изследване за неравенствата в достъпа до 

здравни услуги в България, както и на проучване на мнението на 

експерти в сферата на здравеопазването е разработен 

концептуален модел за разпределение на ресурсите в здравната 

система.  
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 Предложени са препоръки както от методичен характер, свързани 

с изследване на неравнопоставеността в здравеопазването, така и 

практико-приложни за усъвършенстване управлението на 

здравната система в тази област. 

 Разработена е методика за проучване и оценка на мнението на 

заинтересованите страни  и участниците в здравеопазния процес  

относно резултатите от функционирането на здравната система в 

България и начините за преодоляване на нейните дефекти.  

 Разработени са предложения за усъвършенстване на реформата в 

здравеопазването в България. 

Преобладаваща част от приносите на гл. ас. Рохова са с научно-приложен 

характер. 

4. ОТРАЖЕНИЕ (ЦИТИРАНЕ) НА ПУБЛИКАЦИИТЕ В НАЦИОНАЛНАТА И 

ЧУЖДА ЛИТЕРАТУРА 

Публикациите на кандидатката са цитирани от значителен брой 

български и чуждестранни автори, което е косвен индикатор за значимостта и 

актуалността на научната дейност на гл. ас. М. Рохова. Представени са 131 

положителни цитирания от български автори и 186 цитирания от 

чуждестранни автори, като само публикацията : „ Bulgaria: Health system 

review” е цитирана 172 пъти. H-индексът на кандидатката е 3, което показва, че 

3 публикации са цитирани поне 3 пъти.  

5. КОМПЛЕКСНА КАЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА НА УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКАТА 

И ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

От приложените справки е видна високата академична натовареност 

(надхвърляща норматива) на кандидатката при обучението на студенти от 

специалностите „Здравен мениджмънт” (ОКС „бакалавър” и „магистър”), 

„Здравни грижи” (ОКС „бакалавър”), „Фармацевтичен мениджмънт” (ОКС 

„магистър”), „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа“ (ОКС „магистър”) по 

значителен брой дисциплини, като: маркетинг в здравеопазването; маркетинг 
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във фармацевтичния сектор; маркетинг на рекреационните и спа услуги; 

маркетингови анализи и стратегии; въведение в здравния мениджмънт; 

лидерство в здравните организации; бизнес планиране; управление на 

промяната; основи на управлението в здравеопазването. 

Освен това гл. ас. Рохова провежда лекции и упражнения  и в курсове за 

следдипломна квалификация по дисциплините : маркетинг на 

здравеопазването; социален маркетинг и водене на преговори; бизнес 

планиране и акредитация на лечебните заведения. 

Кандидатката е ръководител  на 1 специализант по „Медицинска 

информатика и здравен мениджмънт“ и 3-ма  дипломанти. Научен 

ръководител е на 2 студентски разработки, представени на научни 

конференции и рецензент на 4 дипломни работи. 

6. ОБЩА ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА КАНДИДАТА СПРЯМО 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УСЛОВИЯ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТА ЗА ЗАЕМАНЕ 

НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ДОЦЕНТ” 

От изложената  по-долу съпоставителна таблица се вижда, че гл.ас. 

Мария Рохова  покрива напълно задължителните количествени наукометрични 

критерии, съгласно Правилника на  МУ- Варна за заемане на АД „Доцент” : 

Таблица 1. Количествени критерии  – изискуеми и налични. 

Показател Изискуеми  

количествени 

критерии 

Представени от 

кандидата 

Учебна натовареност (средно-

годишно бр. уч. ч. през 

посредните 5 години) 

360 508  

Публикуван монографичен 

(хабилитационен) труд 

1 1  

Научни публикации   

 

25 33 публикации + 4 

монографии и книги 
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7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представените от гл.ас. Мария Рохова, д.и. материали по конкурса 

отговарят напълно на изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и ПРАС в МУ-

Варна за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ“. Въз основа на горния 

анализ убедено давам своята положителна оценка и препоръчвам  на 

уважаемото жури да предложи на Факултетния съвет на Факултета по 

Обществено здравеопазване при МУ-Варна да избере гл.ас. Мария Рохова- 

Йорданова на академична длъжност “ДОЦЕНТ” в област на висше образование 

3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление  3.7. 

Администрация и управление, по  научната специалност „Организация и 

управление извън сферата на материалното производство (в 

здравеопазването)”, за нуждите на Катедра “Икономика и управление на 

здравеопазването“ към  Факултет по Обществено здравеопазване при МУ-

Варна. 

 

 

22.08.2016 г. 

гр. Пловдив      проф. Нонка Матева, дм 


