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Р Е Ц Е Н З И Я 

от  

Проф. маг.-фарм. Илко Николаев Гетов, дф 

Фармацевтичен факултет на Медицински университет – София,  

член на научно жури, назначено със Заповед 728-156/05.04.2021 година  

на Ректора на Тракийски университет – Стара Загора 

на конкурс за „ДОЦЕНТ” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”,  

по професионално направление 7.3 „ФАРМАЦИЯ“, научна специалност:  

„Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“,  

за нуждите на Медицински колеж при Тракийски университет – Стара Загора,  

обявен в ДВ, бр.15 от 19.02.2021 година 

  

 

Научното жури, на своето първо заседание разгледа документите и допусна до 

участие в конкурса за „Доцент” по „Социална медицина и организация на здравеопазването 

и фармацията” един кандидат – маг.-фарм. Валентина Йовчева Белчева, доктор.  

Комплектът документи, с които Валентина Белчева участва в конкурса са представени 

съгласно изискванията, няма липсващи документи, представените доказателства са 

коректни, задълбочени и в съответствие с изискванията на актуалните нормативни 

документи, свързани с развитието на академичния състав.  

Научното жури на свое заседание оцени съответствието с минималните национални 

изисквания и реши да допусне кандидата до оценяване по същество. 

Настоящата рецензия е изготвена в съответствие със Закона за развитие на академичния 

състав в България (ЗРАСРБ), Правилник за приложение на Закона за развитие на 

академичния състав (ППЗРАС) и Правилника за развитие на академичния състав на 

Тракийския университет – Стара Загора. 

 

Професионално развитие 

    Маг.-фарм. Валентина Белчева се дипломира успешно през 2005 г. във Фармацевтичен 

факултет на МУ-София с образователно-квалификационна степен „магистър“ в 

професионално направление „фармация”. Професионалната кариера на кандидата започва в 

аптека за обслужване на амбулаторно болни и граждани и преминава през различни позиции 

в представителства на иновативни фармацевтични компании. От 2010 г. Белчева вече заема 

мениджърски позиции – продуктов мениджър, старши продуктов мениджър, оперативен 

директор, като към настоящия момент повече от 4 години е маркетинг мениджър за 

България и Централна и Източна Европа на френска фармацевтична компания. Тя успешно 

ръководи всички промоционални и пазарни активности за продуктовото портфолио и успява 

да наложи като пазарни лидери водещи търговски марки. От септември 2013 г. досега е 

хоноруван преподавател в Медицински колеж към МУ-Плевен и ФХФ на СУ „Св. Климент 

Охридски“. Кандидатката има придобити няколко допълнителни магистратури: по Стопанско 

управление в Стопанския факултет на СУ ”Св. Климент Охридски ” през 2008 г. и по 

Обществено здраве и здравен мениджмънт във ФОЗ на МУ-Плевен през 2014 г. Има защитен 

докторски труд по докторска програма „Социална медицина и организация на 

здравеопазването и фармацията“ във Факултета по Обществено здраве на МУ-София през 

2017 г. и множество допълнителни квалификационни курсове и обучения, предимно в 
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България, с фокус върху маркетингови умения, подходи за подобряване на продажбите и 

организиране на събития във фармацевтичния сектор. През 2019 г. се дипломира с Ниво 6 в 

The Chartered Institute of Marketing в Лондон, Великобритания. Белчева има признати ТРИ 

специалности за СДО в системата на здравеопазването: “Организация и икономика на 

дистрибуторската и аптечна практика” (2012 г.), ”Икономика на здравеопазването“ (2018 г.), 

„Болнична фармация“ (2021 г.). 

Валентина Белчева има общо над 16 години трудов стаж по специалността, от които като 

преподавател над 2 (две), с което покрива напълно изискванията на основният първи 

критерий, както и може да бъде определена като водещ специалист от практиката. Налице е 

съответствие между научната специалност на конкурса и придобитата образователна и 

научна степен „доктор“.  

Следва да се обърне внимание на придобитата ОНС „доктор“ на Валентина Белчева през 

2017 г. въз основа на успешно защитена дисертация на тема: „Икономическо въздействие на 

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

общественото здраве“, която е изцяло в сферата на научната специалност на конкурса, 

представлява задълбочено проучване във фармацевтичния маркетинг и организацията на 

здравеопазването и фармацията и беше високо оценена от научната общност. 

 

Учебно-преподавателска дейност 

Валентина Белчева участва в обучението на студенти редовна форма, за придобиване 

на ОКС „магистър“ и ОКС „професионален бакалавър“ по няколко специални медико-

социални дисциплини, както и една свободноизбираема. Ръководител е на трима 

специализанти за СДО по „Организация и икономика на дистрибуторската и аптечна 

практика“, зачислени в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна.  

Искам специално да отбележа активното участие на Валентина Белчева в самостоятелното 

организиране и провеждане на учебно-практически стажове на студентите в реална среда. 

Отчитам този факт, като сериозно постижение и форма за адаптиране и сближаване на 

академичните знания и компетенции на студентите към потребностите на реалната среда и 

бизнес. Покриваните теми и усвояването на специфични умения са изцяло в обхвата на 

научните интереси, практически опит и кариера на кандидата и включват: индустриална 

фармация, фармацевтична и лекарствена информация, промоция и реклама, фармацевтичен 

маркетинг и мениджмънт, патентна защита и интелектуална собственост. 

Всичко това показва, че Валентина Белчева е изминала началните етапи и стъпки в 

академичната кариера, има изградено име и се е доказала сред преподавателските екипи и 

студентите на факултетите и колежа, където е привлечена за сътрудничество.  

Сред представените документи са налице и доказателства за активната и задълбочена 

работа на кандидата със студенти и специализанти. Общо 5 (пет) публикации са в 

съавторство с обучаващи се, като някой са публикувани в научни издания, реферирани и 

индексирани в световно известни научни бази-данни.  

Признанието и активната колаборация със студентски колективи спомага за утвърждаването 

на авторитета на академичните преподаватели, привлича млади, амбициозни и отлични 

студенти в научната работа и следва да бъде важен критерий при оценка на постиженията на 

кандидата.  
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От представеният комплект документи е видно, че Белчева владее английски и руски езици, 

има способности и мотивация за лидерство, мениджмънт, отлични комуникационни умения, 

силна личностна адаптация и работа в екип в мултикултурна среда. 

В тази част от рецензията бих препоръчал след хабилитацията Валентина Белчева да насочи 

усилия заедно с останалите колеги от Университета в написването и публикуването на учебни 

помагала за студенти и докторанти – ръководства, практикуми, учебници и др. по 

преподаваните дисциплини, за да утвърди името си като сериозен академичен преподавател 

и да разкрие напълно капацитета си. 

В заключение, оценявам високо професионализма и педагогическите умения, теоретичната и 

практическа подготовка на маг.-фарм. Валентина Йовчева Белчева, доктор. 

 

Научно изследователска дейност 

Валентина Белчева е представила за оценка общо 48 научни труда, в т.ч. 

пълнотекстови публикации, които се класифицират, както следва: 

- Монография/хабилитационен труд на тема: Прекласифициране на лекарствените 

продукти; 

- Участие в колективна монография на тема: Маркетинг на лекарствени продукти; 

- Публикации в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни 

бази данни с научна информация – 14; 

- Публикации и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно 

рецензиране в не реферирани издания – 32; 

 

Основната тематика на публикациите е медико-социална, изцяло попада в обхвата на 

научната специалност на обявения конкурс и потвърждава справката за приносите на автора. 

Бих искал да се спра по-подробно на научните приноси на кандидата, поради категоричния 

факт на надхвърляне в значим размер на минималните национални изисквания за заемане на 

академичната длъжност „доцент“. 

Научните си приноси кандидата представя в ЧЕТИРИ основни групи, като някой от тях са с 

различна тежест, а други групирани по-скоро механично, което отдавам по-скоро на 

неопитност.  

За мен, в рамките на оценяването на публикационната активност на кандидата впечатление 

прави силната, конкурентна и конвертируема научна продукция в следните направления: 

- Приноси от ПЪРВА група – водещи са темите СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА И 

ИКОНОМИКА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, които са подкрепени с общо 18 статии и 

включват разнообразни, задълбочени и национално значими проучвания и 

заключения по различни медико-социални теми в България. Анализирани са също 

и икономическите аспекти и взаимовръзки на здравната система с общественото 

здраве. 

- Приноси от ВТОРА група – водещета тематика е ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ФАРМАЦИЯТА. Тук са обхванати 15 научни статии, които 

представляват задълбочени изследвания на тенденциите при процеса на 

прекласифицирането на лекарства, който има над 40-годишна история и е 

започнал в САЩ. Той обикновено се свързва с множество ползи, но и рискове за 

пациентите, които влияят не само на широката общественост като основен 
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потребител на прекласифицираните продукти, но също така и на други 

ангажирани институции, здравни специалисти – фармацевти и лекари, 

здравноосигурителни дружества и не на последно място – държавата и 

публичните фондове, представлявани от съответните управленски органи и 

организации, разпоредители с бюджетни средства и др. Проведено е проучване  

за проследяване на лекарствената безопасност (pharmacovigilance) в контекста на 

използването на социалните медии и дискусионните форуми като източник на 

информация за нежеланите лекарствени реакции. Реализиран е ретроспективен 

анализ на пазара на реимбурсирани лекарствени продукти за извънболнично 

лечение в България. Няколко статии са посветени на клиничните изпитвания на 

лекарствени продукти и те са със значим принос, поради факта, че за пръв път в 

нашата страна е реализирано анкетно проучване сред болнични фармацевти за 

ефектите от промяната на законодателството, което регулира тази специфична 

дейност. Особено впечатление правят последните статии фокусирани върху 

бългaрскaтa фaрмaцeвтичнa индустрия зa прoизвoдствo нa лeкaрствa зa хумaннa 

упoтрeбa.  

 

Общо в подкрепа на формулираните приноси на кандидата в конкурса са представени 45 

публикации, реално по темата са 39, които признавам за съответни. За периода след 

придобиване на ОНС „доктор“, Белчева има сериозна публикационна активност – 30 статии и 

участия в научни форуми. Средната месечна публикационна активност е 0,65 статии/участия, 

което е доказателство са сериозно отношение и високо приоритизиране на научната дейност 

и ангажираност на кандидата.  

В 6 (13,3%) от тези публикации Белчева е първи автор, преобладаващо втори в останалите, 

като ясно са очертани водещите сфери на нейната компетентност и специфични умения. Пет 

от публикациите са в списания с оповестен импакт ранг. 

Справка за открити цитирания показва наличие на 26 положителни цитирания върху научната 

и публикационна активност на кандидата, като 4 от тях са в реферирани списания, 

индексирани в Scopus и Web of Science.  

При проверка на кандидата за цитирания в базата данни Google Scholar, са открити 16 такива, 

както и може да се отбележи, че личния показател h-индекс e 2. 

 

Приемам представянето на приносите по научни направления и приоритети. Същевременно 

би било много разумно за обективната оценка на трудовете, приносите да се структурират 

като научно-теоретични, научно-приложни, приноси за развитието на образованието и 

образователните институции и приноси към регулаторната и фармакотерапевтична 

практика. От представените направления и водещи приноси искам да акцентирам на 

важността на научно-приложните приноси на автора за проучването на съвременните 

тенденции при прекласифицирането на лекарства, проведените проучвания в областта на 

болничната фармация и моделите и подходите за управление, маркетинг и взаимовръзки 

между отделните клонове на съвременната социална фармация. 

 

Представени са данни за участие в два проекта: Международния научен проект PHARMINE 

WP7 “Pharmacy education & training in Bulgaria” и образователния Проект BG05M2OP001-



5 

 

2.013-0001 "Студентски практики – Фаза 2“ по Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“. 

 

Административна дейност 

Валентина Белчева има многостранен и задълбочен бизнес, административен и 

съсловен опит и изяви. От 2013 г. тя умело съчетава дейностите на преподавател, 

изследовател и бизнес ръководител. В продължение на 14 години е председател на 

неправителствената организация Българската асоциация по индустриална фармация 

(БАИФ) и член на множество научни и професионални организации. 

Тези разнородни по своя характер и обхват позиции, многобройни дейности и задължения, 

заедно с натрупания солиден опит, позволяват на Белчева да разгърне широко потенциала 

си на организатор и мениджър на средно и високо ниво. Като ръководител и представител 

на неправителствени организации и сдружения, Валентина Белчева е участвала в 

многобройни, отговорни, национални и международни срещи, работни групи, комитети и 

съвети, които за целите на рецензията не е необходимо и възможно да бъдат изчерпателно 

изброявани.  

 

Заключение 

Представените документи и факти доказват, че маг.-фарм. Валентина Белчева, доктор 

е изградена академична личност, експерт и специалист в обхвата на научната специалност на 

конкурса, който успява да съвмести учебно-преподавателската и научна работа с 

отговорностите на бизнес ръководител. Г-жа Белчева е преминала постепенно през 

стъпалата на академичното си развитие, като винаги е участвала активно и отговорно в 

учебната и научната дейност на различни университети в страната.  

Въз основа на изложените в рецензията факти, личните ми впечатления, публична и 

професионална дейност, мненията и оценката на морално-етичните качества на кандидата, 

считам, че преподавателската и научна дейност на маг.-фарм. Валентина Йовчева Белчева, 

доктор отговарят напълно на изискванията за заемане на академичната длъжност „ДОЦЕНТ” 

по „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” за нуждите на 

Медицински колеж при Тракийски университет – Стара Загора и давам изцяло 

положителната си оценка.  

 

На основание на ЗРАСРБ, Правилника за приложението му и Правилника за развитие 

на академичния състав на Тракийския университет – Стара Загора, предлагам на членовете 

на ПОЧИТАЕМОТО НАУЧНО ЖУРИ да гласуват положително и да предложат на Академичния 

съвет на ТрУ да избере за „Доцент” маг.-фарм. ВАЛЕНТИНА ЙОВЧЕВА БЕЛЧЕВА, доктор, по 

„СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ФАРМАЦИЯТА” в 

област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3 

„Фармация“, за нуждите на Медицински колеж при Тракийски университет – Стара Загора 

(обявен в ДВ, бр.15/19.02.2021). 

 

     Рецензент: 

        Проф. Илко Николаев Гетов, дф 
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