
РЕЦЕНЗИЯ 

 

От: доц. Христина Викторова Лебанова, дф 

Факултет “Фармация” при Медицински университет – Плевен 

 

Относно: Конкурс за доцент по научна специалност „Социална медицина и организация на 

здравеопазването и фармацията“, област на висшето образование 7. Здравеопазване и 

спорт, професионално направление 7.3. Фармация, за нуждите на специалност „Помощник 

фармацевт“ към Медицински колеж, Тракийски университет - Стара Загора, обявен в ДВ 

бр.15/19.02.2021г.  

Представям настоящата рецензия в качеството си на член на Научно жури, съгласно 

заповед на Ректора на Тракийски университет (№ 728/05.04.2021 г.) и решение на първото 

заседание на Научното жури от 22.04.2021г. 

I. ЗА КОНКУРСА 
 

Документи за участие в конкурса е подал 1 кандидат с придобита образователна и научна 

степен доктор по „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“- 

маг.фарм Валентина Йовчева Белчева. Представените материали отговарят на изискуемите 

според Правилника за развитие на академичния състав в Тракийски университет – Стара 

Загора, което е установено и при първото заседание на журито. 

Съгласно чл. 81 (3) от ПРАСТрУ, научното жури оценява кандидатите за заемане на 

академичната длъжност "доцент" в съответствие с резултатите от справките за изпълнение 

на минималните национални изисквания, допълнителни изисквания на ТрУ и оригиналните 

научни приноси.  

В Правилника за развитие на академичния състав в Тракийски университет - Стара Загора и 

Приложение 8.3. „Минимални национални и допълнителни изисквания към научната и 

преподавателската дейност на кандидатите за придобиване на научна степен и за заемане 

на академичните длъжности по научни области и/или професионални направления“ няма 



специфични изисквания за професионално направление 7.3. Фармация. Поради тази 

причина при оценката на кандидатa ще използвам и минималните национални изисквания 

към научната и преподавателската дейност на кандидатите за заемане на академичната 

длъжност „доцент“. Изпълнението на минималните национални изисквания е условие за 

участие в процедурите по ЗРАСРБ. 

II. БИОГРАФИЧНИ ДАННИ ЗА КАНДИДАТА 
 

Валентина Белчева се дипломира с отличен успех като магистър по фармация през 2005г. 

от Медицински университет – София. През 2009 г. придобива втора магистърска степен по 

Стопанско управление от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, а през 2014 г. – 

трета магистърска степен по Обществено здраве и здравен мениджмънт от Медицински 

университет – Плевен. През 2019г. получава и диплома по професионален маркетинг (ниво 

6) от Chartered Institute of Marketing (Лондон, Великобритания). Кандидатката има признати 

и 2 специалности – „Икономика на здравеопазването“ и „Организация и икономика на 

дистрибуторската и аптечна практика“, като към настоящия момент е специализант по 

„Болнична фармация“.  

През 2017г. защитава дисертационен труд на тема „Икономическо въздействие на процеса 

по промяна в режима на предписване и отпускане на лекарствата върху общественото 

здраве“ (диплома №502-Д/27.04.2017 г.). 

Професионалното си развитие започва като фармацевт в аптека за обслужване на 

населението, като от 2005 г. до момента заема последователно длъжностите медицински 

представител, медицински представител – болничен бизнес, продуктов специалист, 

продуктов мениджър, старши продуктов мениджър, маркетинг мениджър за Южна, 

Източна и Централна Европа във фармацевтични компании. От 2013 г. към момента 

маг.фарм. Белчева е хоноруван преподавател в Медицински университет – Плевен и 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“. 

Кандидатката владее 2 чужди езика. Член е на Българската асоциация по обществено 

здраве (БАОЗ) и Българския фармацевтичен съюз, основател и председател е на 

Българската асоциация по индустриална фармация (БАИФ). 



III. ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОНС „ДОКТОР“ 
 

Валентина Белчева защитава дисертационен труд на тема: „Икономическо въздействие на 

процеса по промяна в режима на предписване и отпускане на лекарствата върху 

общественото здраве“ през 2017г. и придобива ОНС „доктор“ по „Социална медицина и 

организация на здравеопазването и фармацията“. 

Докторската дисертация на кандидата съответства на научната специалност на обявения 

конкурс. 

IV. МОНОГРАФИЧЕН ТРУД 
 

Маг.фарм. Валентина Белчева е представила монографичен труд на тема „Маркетинг на 

лекарствени продукти“ в обем от 388 страници в съавторство с проф. Тони Веков и проф. 

Илко Гетов, публикувана през 2021г. Към документите на кандидата е предоставен и 

разделителен протокол между съавторите, в които се декларира, че реалното авторство на 

учебника е разделено по равно, като при 1/3 (една трета) от общия обем от 388 страници 

водеща роля при съставянето има маг.фарм. Белчева. 

Монографията е фокусирана върху маркетинга на лекарствените продукти като са 

изчерпателно представени теоретичните основи на фармацевтичния маркетинг, 

принципите на управление на маркетинга на лекарствените продукти и съвременните 

маркетингови концепции. Последната глава от монографичния труд е насочена към 

практиката и се дискутират въпроси, свързани с практическото приложение на 

стратегическите и тактическите подходи във фармацевтичния маркетинг, промоцията на 

лекарствени продукти по лекарско предписание, анализират се съвременните 

маркетингови подходи. Представен е и задълбочен и критичен анализ на нормативната 

регулация на маркетинга на лекарствени продукти в САЩ и в Германия, Франция, 

Великобритания, Италия, Испания, като и в Източна Европа (Полша, Чехия, Унгария, 

България). Обхванати са едни от най-големите фармацевтични пазари в световен мащаб, 

както и локалните особености в България. Информацията в монографията е теоретично и 



практически полезна, както за студенти по фармация, така и за всички сектори на 

фармацевтичния пазар – производители и търговци на едро и дребно с лекарствени 

продукти.  

V. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ И АКТИВНОСТ 
 

Научни публикации 

Маг.фарм. Валентина Белчева участва в настоящия конкурс с 45 пълнотекстови публикации, 

публикувани в периода 2012г. – 2021г.,  разпределени както следва: 

• 14 публикации в съвременни български научни издания, реферирани и 

индексирани в SCOPUS и Web of science; 

• 4 публикации в реферирани чуждестранни списания с научно рецензиране;  

• 27 публикации и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно 

рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове;  

Представени са и: 

• 1 публикувана книга на база на защитен дисертационен труд за присъждане на 

образователна и научна степен „доктор“;  

• 1 монография/хабилитационен труд.  

Всички публикации са по темата на конкурса „Социална медицина и организация на 

здравеопазването и фармацията“. Съгласно направената справка в НАЦИД 14 от 

публикациите са в реферирани списания (Scopus – 2 броя/Web of science – 14 броя). 3 от 

публикациите са в списания с IF/IR. 

От представените публикации 3 са свързани с дисертационния труд за придобиването на 

ОНС „доктор“ от кандидатката и не се рецензират в настоящия конкурс.  

Валентина Белчева е първи автор в 4 статии, втори в 17 статии и трети и последващ автор в 

20 статии.  

Научните публикации на Валентина Белчева са цитирани общо 26 пъти, като 5 от цитатите 

са в чуждестранни научни списания. 



Друга научна активност 

Маг.фарм. Белчева е посочила и списък с участия в 3 научни форуми в чужбина и 14 прояви 

в България. Кандидатката също така е член на редакционната колегия на научното списание 

European Industrial Pharmacy. Маг.фарм. Белчева е представила и впечатляващ списък със 

сертификати – 23 сертификата от продължаващо обучение (от 2005г. насам), 18 

сертификата за участие в конгреси (от 2003 г. насам), 21 участия в специализирани обучения 

(от 2015 г. насам). 

Основни приноси 

Маг.фарм. Белчева представя научна продукция в областта на настоящия конкурс. 

Приносите могат да бъдат отнесени към няколко направления: 

- Социална медицина и икономика на здравеопазването – анализирани са 

икономически аспекти и взаимовръзките на здравната система с общественото 

здраве (18 публикации) 

- Организация на здравеопазването и фармацията – проведени са проучвания в 

областта на въздействие на промяната на лекарственото законодателство върху 

фармацевтичната практика, изследван е и процеса на прекласифицирането на 

лекарствени продукти (15 публикации) 

- История на медицината и фармацията – това направление е представено от 6 

публикации, като представените трудове съдържат исторически данни за различни 

болести и методи за профилактиката и лечението им. С голяма стойност е статията, 

посветена на историческото развитие на клиничните изпитвания. 

 

VI. СЪОТВЕТСТВИЕ С МИНИМАЛНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 

 

Група показатели А: изискуеми 50 точки 



Представен е дисертационен труд на тема: „Икономическо въздействие на процеса по 

промяна в режима на предписване и отпускане на лекарствата върху общественото здраве“ 

през 2017г. за придобиване на ОНС „доктор“ по „Социална медицина и организация на 

здравеопазването и фармацията“ (диплома №502-Д/27.04.2017 г.). (50 точки) 

Група показатели В – изискуеми 100 точки 

Представен е хабилитационен труд – монография на тема „Маркетинг на лекарствени 

продукти“ (100 точки).  Маг.фарм. Белчева е представила и 10 научни публикации в 

издания, които са реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна 

информация (200 точки). 

Група показатели Г – изискуеми 200 точки 

Представена е книга на база на защитен дисертационен труд за присъждане на 

образователна и научна степен „доктор“ на тема „Прекласифициране на лекарствените 

продукти“ (40 точки). По показател 7 - публикации и доклади, публикувани в научни 

издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация, 

кандидатката е представила 5 публикации, от които 2 с IR и 1 с IF (общо 126,6 точки). По 

показател 8 - публикации и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно 

рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове, маг.фарм. Белчева има 

245,5 точки от 30 публикации. В авторската справка за съответствие с минималните 

изисквания за заемане на академичната длъжност доцент, маг.фарм. Белчева е посочила 

268 точки от 33 статии по показател 8, тъй като са включени 3 от публикациите от 

дисертационния труд, което приемам за незначителна техническа грешка, предвид 

големия брой на представените научни публикации. 

Група показатели Д – изискуеми 50 точки 

По показател 10 (цитирания или рецензии в научни издания, реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни с научна информация или в монографии и колективни 

томове) маг.фарм. Белчева има 165 точки, по показател 11 (цитирания в монографии и 



колективни томове с научно рецензиране) – 20 точки и по показател 12 (цитирания или 

рецензии в нереферирани списания с научно рецензиране) – 65 точки. 

Група показатели Е – изискуеми 40 точки 

По показател 15 (придобита медицинска специалност) – 80 точки от две специалности; по 

показател 16 (участие в национален научен или образователен проект) – 15 точки, по 

показател 17 (участие в международен научен или образователен проект) – 20 точки и 30 

точки от показател 22 (обучение на стажанти, специализанти и докторанти (семинари и 

практически занятия). 

Съгласно минималните национални изисквания и допълнителни изисквания на ТрУ , 

маг.фарм. Валентина Белчева има общо 1250,60 точки при минимално изискуеми 440 

точки. 

Група от 
показатели 

Съдържание Доцент Валентина Белчева 

A Показател 1 50 50 

Б Показател 2 - - 

В Показател 3 или 4 100 300 

Г Сума от показателите от 5 до 9 200  505,60 

Д Сума от показателите от10 и 12 50 250 

Е Сума от показателите от 13 до 
края 

Т. 15 – 40  145 
 

Общо  440  1250,60 

 

VII. ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 
 

Маг.фарм. Белчева е хоноруван преподавател в Софийския университет „Св. Климент 

Охридски“ за периода 2017г. – 2020г. и Медицински университет – Плевен за академичните 

2013г./2014г. и 2014г./2015г. и 2020г./2021г. за дисциплините Социална фармация и 

фармацевтично законодателство, Медицински изделия и История на фармацията.  В 

документите на кандидатката не е предоставена справка за учебната натовареност за 

посочените периоди. Считам, че преподавателският опит на кандидатката е напълно 



достатъчен за провеждането на обучението на помощник-фармацевти към Медицински 

колеж на Тракийски университет. 

Маг.фарм. Белчева е ръководител и на трима специализанти по „Организация и икономика 

на дистрибуторската и аптечна практика“ към Медицински университет – Варна. Ментор е 

и по образователния Проект BG05M2OP001-2.013-0001 "Студентски практики – Фаза 2“ по 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. 

Маг.фарм. Белчева е участвала в 1 международен проект, финансиран от Европейската 

комисия (LLL programme, Erasmus) през 2012г. - PHARMINE (PHARMacy education IN Europe). 

VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

Маг.фарм. Валентина Белчева изпълнява минималните изисквания за заемане на 

академичната длъжност доцент съгласно Правилника за развитие на академичния състав 

към ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав на Тракийски университет – 

Стара Загора. Научното и професионално развитие на маг.фарм. Белчева е изцяло в 

областта  на настоящия конкурс. Представената документация е изчерпателна и коректна и 

свидетелства за качествата на кандидата. Маг.фарм. Белчева има необходимия 

преподавателски опит, достатъчен брой научни публикации и цитирания, монография и 

участия в научни проекти. 

Възоснова на гореизложеното, убедено предлагам на Научното жури да избере маг.фарм. 

Валентина Йовчева Белчева, дф на академична длъжност „доцент“ по научна специалност 

„Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“; област на 

висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. 

Фармация, за нуждите на специалност „Помощник фармацевт“ към Медицински колеж, 

Тракийски университет - Стара Загора. 

03.06.2021 г.   

Рецензент: 

Доц. Христина Лебанова, дф 


