
СТА Н О ВИ Щ Е

От проф. д-р Юлияна Крумова Маринова, дм 

Ръководител катедра по Социална медицина, здравен мениджмънт и медицина на 

бедствените ситуации, Медицински факултет, Тракийски университет -  Стара Загора

член на Научно жури, определено със Заповед № 728/05.04.2021 г. на Ректора 

на Тракийски университет -  Стара Загора доц. д-р Д. Ярков

Относно: конкурс за заемане на академичната 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“ Медицински колеж, Тракийски университет -  Стара Загора съгласно 

обявен конкурс в Държавен вестник, бр. 15/19.02.2021 г. на 0.5 щат.

Кандидат в конкурса: магистър фармацевт Валентина Йовчева Белчева, дм

По протокол №1 от проведено първо заседание на Научното жури на 22.04.2021 

г. съм определена да изготвя становище. Становището е изработено въз основа на 

анализ на представените от кандидата документи в съответствие с изискванията на 

Закона за развитие на академичния състав в Р. България, Правилника за прилагането на 

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

-  Стара Загора и свързаните с него изисквания по Приложение 8.3. „Минимални 

национални и допълнителни изисквания към научната и преподавателската дейност 

на кандидатите “.

КАРИЕРЕН ПРОФИЛ НА КАНДИДАТА:

Валентина Йовчева Белчева е родена през 1981 г. в гр. Ямбол. Дипломира се 

като магистър-фармацевт през 2005 г.: Медицински университет -  София. Работи като 

Медицински представител на Astellas Pharma (2005-2006 г.), след което продължава 

последователното си професионално развитие в Sanofi -  Aventis, сектор Фармацевтична 

индустрия: от позиция на Медицински представител до заеманата понастоящем 

позиция на Маркетинг Мениджър за Южна, Източна и Централна Европа с отговорност
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за развитието и прилагането на цялостната маркетингова стратегия, стратегическо 

планиране и развитие на иновации в 9 държави, за повече от 25 марки, повече от 50 

продуктови форми с повече от 20 М€ оборот. От септември 2013 година и до момента 

Валентина Белчева е хоноруван преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“ и в МУ -  

Плевен.

В системата на следдипломното обучение има придобити две специалности: 

„Организация и икономика на аптечната и дистрибуторска практика“ (Фармацевтичен 

факултет, МУ -  София, 2012 г.) и „Икономика на здравеопазването“ (ФОЗ, МУ -  

София, 2017 г.). Притежава допълнителни две ОКС „магистър“: магистър по 

Стопанско управление (Стопански факултет, СУ, 2008 г.); магистър по Обществено 

здраве и здравен мениджмънт (ФОЗ, МУ -  Плевен, 2014 г.) От 2019 г. придобива 

диплома за професионален маркетинг -  Ниво 6 (Chartered Institute of Marketing -  

London, UK).

Валентина Белчева последователно развива своите умения като професионалист, 

изследовател и преподавател и чрез многобройни обучения в системата на 

продължаващото обучение в страната и чужбина (10 сертификата, 7 от които в 

чужбина: Медицинския представител -  консултант; Продажбени умения към лекари; 

Оптимизирани продажбени умения за напреднали; Фармацевтичен маркетинг; 

Портфолио мениджмънт; Основи на маркетинга; Мениджмънт на проекти; 

Презентационни умения; Връзки с обществеността и мениджмънт на репутацията; 

Социални медии и онлайн маркетинг).

Защитава дисертационен труд на тема: „Икономическо въздействие на процеса 

на промяна в режима на предписване и отпускане на лекарствата върху 

общественото здраве“ и притежава ОНС „Доктор“ по научна специалност „Социална 

медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ от 2017 г -  ФОЗ, МУ - 

София.

Отлично владее и ползва в работата си английски език (С2 ниво) и руски език 

(В2 ниво).

НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Количествено представяне: Валентина Белчева представя списъци и справки, 

както следва:
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*Списък на публикациите - 45 броя, представени по следния начин: 1. 

Публикации в съвременни български научни издания, реферирани и индексирани 

в световноизвестни бази данни с научна информация: 14 броя (от 1 до 14 в тази част 

на списъка); 2. Статии в реферирани чуждестранни научни издания с научно 

рецензиране: 4 броя (от 1 до 4 в тази част на списъка); 3. Статии в реферирани 

български научни издания с научно рецензиране: 27 броя (от 1 до 27 в тази част на 

списъка, от които една статия е под печат);

*Списък на забелязаните цитирания: съдържа 26 цитирания, от които 5 в 

чуждестранни научни списания; цитирания или рецензии в научни издания, 

реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация или в 

монографии и колективни томове -  11 бр.; цитирания в монографии и колективни 

томове в научно рецензиране -  2 бр; цитирания или рецензии в нереферирани списания 

с научно рецензиране -  13 бр.

*Справка от Централна библиотека на Тракийски университет за публикации 

на д-р Валентина Йовчева Белчева в списания с Импакт фактор /Journal Citation Report/ 

и Импакт ранг /SCOPUS/, съдържаща 4 заглавия, от които 3 публикации в списания, 

индексирани в Web of Science.

*Списък на цитирания в SCOPUS и Web of Science на научни публикации на д-р 

Валентина Йовчева Белчева от Централна библиотека на Тракийски университет: 3 

цитиращи публикации;

*Справка -  декларация за изпълнение на минималните национални изисквания 

за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по област на виеше 

образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация. От 

справката -  декларация е очевидно, че д-р Белчева превишава значително 

минимално изискуемите точки по групи показатели и по безспорен начин доказва 

тяхното изпълнение за заемане на академичната длъжност „доцент“ съгласно ЗРАСРБ.

Авторство на научните трудове: Валентина Белчева е първи или втори автор на 

24 статии, трети и следващ автор на 21 статии. На повече от половината (53,3%) от 

представените научни трудове е първи или втори автор, което е показателно за нейния 

личен принос в тяхното разработване.
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Като съавтор в учебник „Маркетинг на лекарствени продукти“: от разделителния 

протокол е видно, че Валентина Белчева има водеща роля за съставянето на една трета 

от общия обем от 388 страници.

Направления на научно-изследователската дейност и приноси от научните 

трудове:

Научно-изследователската дейност на Валентина Белчева е в предметната 

област на конкурса. Приносите от научните трудове са описани добросъвестно 4 

направления на нейната научно-изследователска работа в представената с документите 

по конкурса „Авторска справка за оригиналните научни приноси в научните 

трудове“. Приемам приносите по начина, по който ги представя д-р Белчева в 

основните тематични направления на нейната научно-изследователска дейност:

- Социална медицина и икономика на здравеопазването (18 публикации); 

Организация на здравеопазването и фармацията (15 публикации);

История на медицината и фармацията (6 публикации)

Болнична фармация и фармакология (6 публикации).

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ:

Валентина Белчева има богат преподавателски опит в обучението на студени и 

специалисти. Хоноруван преподавател е в университетското обучение на студенти в 

СУ „Св. Климент Охридски“ и в МУ -  Плевен от 2013 г. и до момента. Тя ръководи, 

мониторира и обучава екип от продуктови мениджъри и специалисти в 9-те държави на 

южна, източна и централна Европа.

ОЦЕНКА:

Давам комплексна положителна оценка на кандидатурата на д-р Валентина 

Йовчева Белчева, дм за заемане на академичната длъжност „Доцент”. Нейната 

кандидатура безспорно отговаря на изискванията и критериите на Закона за 

развитие на академичния състав в Р. България, Правилника за неговото прилагане и на 

Правилника за развитие на академичния състав в Тракийски университет -  Стара 

Загора.
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ЗА К Л Ю Ч ЕН И Е

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

„ДОЦЕНТ” от д-р Валентина Йовчева Белчева, дм

Убедено препоръчвам на уважаемите членовете на Научното жури да гласуват 

положително д-р Валентина Йовчева Белчева, дм да заеме академичната длъжност 

„доцент” в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално 

направление 7.3. Фармация и научна специалност „Социална медицина и организация 

на здравеопазването и фармацията”, за нуждите на специалност „Помощник- 

фармацевт“, Медицински колеж, Тракийски университет -  Стара Загора съгласно 

обявен конкурс в Държавен вестник, бр. 15/19.02.2021 г. на 0.5 щат.

02.06.2021 г.

гр. Стара Загора
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WRITTEN STATEMENT

From Prof. Dr. Juliana Krumova Marinova, PhD

Head of the Department of Social Medicine, Healthcare Management and Disaster Medicine, 

Faculty of Medicine, Trakia University - Stara Zagora

member of the Scientific Jury, determined by Order № 728 / 05.04.2021 of the Rector of the 

Trakia University - Stara Zagora Assoc. Prof. Dr. D. Yarkov

Subject: competition for the academic position of “Associate Professor” in the 

scientific specialty “Social Medicine and Organization of Health care and Pharmacy”,
field of higher education 7. Health and Sports, professional field 7.3 Pharmacy, for the 

needs of the specialty “Assistant Pharmacist” Medical College, Trakia University - Stara 

Zagora according to a competition announced in the State Gazette, issue 15 / 19.02.2021 at

0.5 staff.

Candidate in the competition: Valentina Yovcheva Belcheva, PhD, MScPharm

According to Report №1 of the first meeting of the Scientific Jury held on 22.04.2021, 

I have been appointed to prepare an written statement. The statement was prepared on the 

basis of an analysis of the documents submitted by the candidate in accordance with the 

requirements of the Law for development of the academic staff in the Republic of Bulgaria, 

the Regulations for application of Law for development of the academic staff of the Republic 

of Bulgaria and the Regulations for development of the academic staff of requirements of 

Annex 8.3. Faculty of Medicine: “Minimum national and additional requirements for the 

scientific and teaching activities o f the candidates

CAREER PROFILE OF THE CANDIDATE:

Valentina Yovcheva Belcheva was born in 1981 in the town of Yambol. She 

graduated as a Master of Pharmacy in 2005: Medical University - Sofia. Valentina Belcheva 

worked as a Medical Representative of Astellas Pharma (2005-2006). After 2006 she 

continued her consistent professional development in Sanofi, Pharmaceutical Industry sector:
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from the position of Medical Representative to the current position of Marketing Manager for 

Southern, Eastern and Central Europe, with responsibility for the development and 

implementation of the overall marketing strategy, strategic planning and development of 

innovation in 9 countries, for more than 25 brands, more than 50 product forms with more 

than 20 M € turnover. Since September 2013 and until now Valentina Belcheva is a part-time 

lecturer at Sofia University "St. Kliment Ohridski ’’and in MU - Pleven.

In the system of postgraduate education she holds two postgraduate 

specializations: “Organization and economics of pharmacy and distribution practice” 

(Faculty of Pharmacy, MU - Sofia, 2012) and “Economics of Health” (Faculty of Public 

Health, MU - Sofia, 2017). She has two additional master’s degrees She is: Master of 

Business Administration (Faculty of Economics, Sofia University, 2008); Master of Public 

Health and Health Management (Faculty of Public Health, MU - Pleven, 2014) Since 2019 

she obtained a diploma in professional marketing - Level 6 (Chartered Institute of 

Marketing - London, UK).

Valentina Belcheva consistently develops her skills as a professional, researcher and 

teacher and through numerous trainings in the system of continuing education in the 

country and abroad (10 certificates, 7 of which abroad: Medical representative - consultant; 

Sales skills to doctors; Optimized sales skills for advanced; Pharmaceutical marketing; 

Portfolio management; Fundamentals of marketing; Project management; Presentation skills; 

with the public and reputation management; Social media and online marketing).

She defended her dissertation on the topic: “Economic impact o f the process o f change 

in the prescribing and dispensing o f drugs on public health’' and has “PhD” in the scientific 

specialty “Social Medicine and Organization of Healthcare and Pharmacy” from 2017 — 

Faculty of Public Health, MU - Sofia.

She is fluent in English (C2 level) and Russian (B2 level).

RESEARCH ACTIVITY

Quantitative presentation: Valentina Belcheva presents lists and references as 

follows:

*List of publications - 45 issues, presented as follows:
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1. Publications in contemporary Bulgarian scientific journals, referenced and indexed 

in world-famous databases with scientific information: 14 issues (from 1 to 14 in this part of 

the list);

2. Articles in referenced foreign scientific journals with scientific review: 4 issues 

(from 1 to 4 in this part of the list);

3. Articles in refereed Bulgarian scientific journals with scientific review: 27 issues 

(from 1 to 27 in this part of the list, of which one article is in print);

*List of observed citations: contains 26 citations, 5 of which in foreign scientific 

journals; citations or reviews in scientific journals, referenced and indexed in world-famous 

databases with scientific information or in monographs and collective volumes -11; citations 

in monographs and collective volumes in scientific review - 2 pcs .; citations or reviews in 

unreferred journals with scientific review - 13 pcs.

*Reference from the Central Library of the Trakia University for publications of Dr. 

Valentina Yovcheva Belcheva in journals with Impact Factor / Journal Citation Report / and 

Impact Rank / SCOPUS /, containing 4 titles, of which 3 publications in journals indexed in 

Web of Science.

*List of cited in SCOPUS and Web of Science of scientific publications of Dr. 

Valentina Yovcheva Belcheva from the Central Library of the Trakia University: 3 cited 

publications.

*Reference - declaration for fulfillment of the minimum national requirements for 

participation in a competition for the academic position of “associate professor” in the field of 

higher education 7. Healthcare and sports, professional field 7.3. Pharmacy. From the 

reference - declaration it is obvious that Dr. Belcheva significantly exceeds the minimum 

required points by groups of indicators and indisputably proves their fulfillment for the 

academic position of “associate professor” according to Law for development of the academic 

staff of the Republic of Bulgaria.

Authorship of scientific papers: Valentina Belcheva is the first or second author of 

24 articles, third and subsequent author of 21 articles. More than half (53.3%) of the presented 

scientific papers are the first or second author, which is indicative of her personal contribution 

to their development.
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As a co-author of the textbook “Marketing of Medicinal Products”: the separation 

protocol shows that Valentina Belcheva has a leading role in compiling one third of the total 

volume of 388 pages.

Areas of research and contributions from scientific works:

Valentina Belcheva's research activity is in the subject area of the competition. The 

contributions from the scientific works are described in good faith in 4 directions of her 

research work in the “Author’s reference for the original scientific contributions in the 

scientific works” presented with the documents from the competition. I accept the 

contributions in the way Dr. Belcheva presents them in the main thematic areas of her 

research:

- Social medicine and health economics (18 publications);

- Organization of healthcare and pharmacy (15 publications);

- History of medicine and pharmacy (6 publications)

- Hospital pharmacy and pharmacology (6 publications).

TEACHING ACTIVITY:

Valentina Belcheva has extensive teaching experience in the training of students and 

professionals. He is a part-time lecturer in the university education of students at Sofia 

University “St. Kliment Ohridski” and in MU - Pleven from 2013 until now. She leads, 

monitors and trains a team of product managers and specialists in the 9 countries of southern, 

eastern and central Europe.

ASSESSMENT:

I give a comprehensive positive assessment of the candidacy of Valentina 

Yovcheva Belcheva, PhD, MScPharm for the academic position of “Associate Professor”. 

Her candidacy undoubtedly meets the requirements and criteria of the Law for the

Development of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria, the Regulations for its 

implementation and the Regulations for the Development of the Academic Staff at the Trakia 

University - Stara Zagora.
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CO N CLUSIO N

I give my positive vote “Yes” for holding the academic position “ASSOCIATE 

PROFESSOR” by Valentina Yovcheva Belcheva, PhD, MScPharm

1 strongly recommend to the esteemed members of the Scientific Jury to vote positively 

Valentina Yovcheva Belcheva, PhD, MScPharm to take the academic position of 

“Associate Professor” in the field of higher education 7. Health and Sports, professional field 

7.3. Pharmacy and scientific specialty “Social medicine and organization of health care and 

pharmacy”, for the needs of the specialty “Assistant pharmacist”, Medical College, Trakia 

University - Stara Zagora according to a competition announced in the State Gazette, issue. 

15 /19.02.2021 at 0.5 staff.

02.06.2021

Stara Zagora
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