
 
 

  С Т А Н О В И Щ Е 

от проф. д-р Кънчо Трифонов Чамов д.м., член на научно жури със заповед 

№ РД38 -156 / 02.04.2020 г. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски” 

 

 

Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент” по професионално 

направление 7.3. „Фармация” и научната специалност „Социална медицина и организация 

на здравеопазването и фармацията”, обявен в ДВ, бр. 21 от 13.03.2020 г. за нуждите на 

„Факултет по химия и фармация” на Софийски Университет „Св. Климент Охридски”. 

Единствен кандидат в конкурса е  главен асистент Калина Гочева Андреевска, д.ф. 

 1. Професионално развитие на кандидата 

 Главен асистент Калина Гочева Андреевска, д.ф. е родена на 13.01.1972 г.  в гр. 

Средец, обл. Бургас. През 1991 г. завършва Английска езикова гимназия „Гео Милев“ в гр. 

Бургас. През 1994 г. се дипломира като помощник фармацевт в Медицински Колеж „ Й. 

Филаретова” - гр. София. От 1994-2001 г. работи като помощник-фармацевт във 

Фармацевтичен факултет (ФФ) на МУ-София. През 2000 г. завършва задочно с отличен 

успех Фармацевтичния факултет на МУ–София и придобива образователно-

квалификационната степен „Магистър по фармация”. Професионалната си кариера 

започва като научен сътрудник в катедра „Социална фармация“ към ФФ на МУ-София и 

като медицински представител (part time) във Фармацевтична компания „Glaxo 

Wellcome”. От 2001-2008 г. работи последователно като медицински представител и 

продуктов мениджър в Boehringer Ingelheim GmbH. През 2007 г. придобива специалността 

„Организация и икономика на дистрибуторската и аптечна практика“ от Фармацевтичния 

факултет на МУ – София. В периода 2011-2018 г. след спечелен конкурс е съоветно 

асистент и главен асистент в катедра „Фармацевтични науки“ при ФФ на МУ-Пловдив. 

През 2011 г. защитава дисертация на тема „Медико-социални и икономически проучвания 

на лекарствената употреба при пациенти с хронична обструктивна белодоробна болест 

(ХОББ) и придобива о.н.с. доктор по фармация. От 2018 г. до сега е главен асистент в 

катедра „Физикохимия“ на Факултета по Химия и Физикохимия на СУ „Климент 

Охридски“. Гл. Ас. Калина Андреевска, д.ф. е участвала в 8 курса за следдипломна 

квалификация у нас и чужбина, в области като фармацевтичен маркетинг и мениджмънт, 

реклама и информация, лекарствена промоция и др. Кандидатката владее английски и 

ползва руски език. Кратката информация за кариерното развитие на гл.ас. К. Андреевска 

показва стремеж към професионално развитие и усъвършенстване. 

       2. Научно изследователска дейност 

      Гл. ас. К. Андреевска, д.ф. участва в конкурса със 129 научни труда, които не са 

включени в процедурата по защита на дисертационния труд за придобиване на ОНС 

„доктор”.  Цялостната научна продукция на кандидатката включва: 

  Монография на тема: „Фармацевтични грижи във фармацевтичната практика” – 1 

брой. 

   Публикации като самостоятелни глави от колективна монография – 3 броя 



 
 

   Публикации в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази 

данни с научна информация – 21 броя. От тях 11 са в списания с импакт фактор. 

   Публикации и доклади в нереферирани списания с научно рецензиране или 

публикувани в редактирани колективни томове – 94 броя (една под печат). 

   Учебни помагала – 10 броя. 

   Научни активности - участия с доклади в конгреси, конференции и др. – 55 броя 

Участията в научни форуми посочени в последния раздел приемам като свидетелство за 

научната активност на кандидатката по актуални проблеми на фармацевтичната наука и 

практика.  

 Гл.ас. К. Андреевска, д.ф. е самостоятелен и първи автор в 12 (9,3%), втори в 38 

(38,7%), трети и последващавтор в 79 (61,3%) от представените за участие в конкурса 

публикации. Представената от кандидатката справка показва 58 цитирания на нейната 

научна продукция, от които 29 са автоцитирания. Извадката от системата „Авторите“ 

посочва 30 цитирания. Динамиката в публикационната активност на гл. ас. К. Андреевска 

по години е равномерно нарастваща без пикове и спадове, което е доказателство за 

системно и целенасочено научно развитие. 

 3. Тематична насоченост и научни приноси  

 Научната продукция на кандидатката обхваща широк спектър от проблеми в домена на 

научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и 

фармацията” като схематично може да бъде групирана в следните тематични направления: 

 Фармацевтични грижи. 

 Фармакотерапия на социално значими заболявания и клинична фармация; 

 Фармацевтичен маркетинг и мениджмънт. 

 История на фармацията. 

 Лекарствена безопасност. 

 Фармакоикономика 

Преобладаващ дял в научните интереси на гл. ас. К. Андреевска, д.ф. заемат областите: 

фармацевтични грижи – 27 публикации; разработки върху ХОББ  и астма – 22 

публикации; фармацевтичен маркетинг – 19 публикации; история на фармацията – 14 

публикации. Първите три тематични направления са най обстойно разработени в научно-

изследователската дейност на кандидатката. Научните приноси в тези тематични области 

са свързани с: 

 анализи и обобщения на теоретичните постановки и приложните подходи на 

концепцията „фармацевтични грижи” като самостоятелно научно направление; 

 разработка и апробиране на модели за въвеждане на фармацевтичните грижи в 

аптечната практика, както и за високо рискови групи пациенти с насоченост към 

педиатричната и гериатричната терапия в България;   



 
 

 разработка на правила и подходи за етично професионално поведение на 

фармацевтите и за оптимизиране на взаимоотношенията фармацевт – пациент – 

лекар; 

 оригинални анализи и оценки на съвременна медикаментозна терапия на ХОББ, 

диабет, астма и ССЗ в различните им клинични проявления – социални, 

икономически,  фармацевтични  грижи  и фармакотерапия; 

 разработен е маркетингов подход за въвеждането на нови фармацевтични продукти 

на пазара; предложени са маркетингови концепции за оптимизиране продажбите на 

на лекарства за лечение на ХОББ, ОТС и др. 

Публикациите в тези тематични направления се характеризират с прецизност на 

методичния инструментариум, достоверност на получената информация и аналитично-

приложен характер. 

 Публикациите на кандидатката в тематичните направления лекарствена безопасност и 

история на фармацията имат висока приложна и научно-информативна стойност. 

4. Учебно-преподавателска дейност 

 Гл. ас. К. Андреевска участва в обучението на студенти в професионално направление 

фармация по следните дисциплини: социална фармация и фармацевтично 

законодателство; фармакоикономика; фармацевтични грижи; и история на фармацията. 

Ежегодната учебна натовареност на кандидатката е съответно: за 2018 – 2019 г. - 274,5 

часа учебна заетост, от които  225 часа аудиторна заетост и за 2019 - 2020 г. - 305,6 часа 

учебна заетост, от които 210 часа аудиторна заетост. Отбелязано е участието на 

кандидатката в разработката на учебни програми по дисциплините: „Фармацевтични 

грижи”, „Социална фармация и фармацевтично законодателство”, „Фармакоикономика” и 

„История на фармацията”. 

 Документирани са доказателства за активна работа на кандидатката със студенти и 

включването им в преддипломна научна и публикационна дейност. Представени са 5 

публикации в научни списания и 9 доклада от участия в научни форуми в съавторство със 

студенти от ФХФ на Университета. 

 5. Членство в творчески и/или професионални организации 

 Кандидатката членува в следните организации: 

 От 2011 - Член на Balkan Medical Union  

 От 2016 - Член на Управителния съвет на Balkan Medical Union  

 От 2014 - Член на контролнта група на Българска Асоциация за Лекарствена 

Информация. 

6. Участие в международни и национални научни проекти 

Гл.ас. К. Андреевска е участник в следните два научни проекта: 



 
 

 Проект: „Фармако-социално, фармакотехнологично и фармакоикономическо 

проучване на лечението на ХОББ“. Договор 36/2013, Медицински Университет – 

София.   

 Проект „Проучване на системата за докладване на нежелани лекарствени реакции 

сред фармацевти и пациенти в България 2017 г.” по договор с Университетски 

фонд за научни изследвания. ФХФ, СУ ”Климент Охридски”, София  

7. Съответствие с националните минимални изискванията за развитието на 

академичния състав в република България 

Доказателства за съотвествие с изискванията: 

Група А – изпълнена – 50 точки; 

Група В – изпълнена–  132,6 точки; 

Група Г– изпълнена –   864,3 точки 

Група Д – изпълнена –  245 точки 

Общ брой точки:     1291,9 точки 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

       В настоящия конкурс за присъждане на академичната длъжност „доцент” участва като 

единствен кандидат гл. ас. Калина Андреевска, д.ф. Оценката на научната продукция и 

учебната дейност на кандидатката показва: приносен характер на представените научни 

трудове; публикувани резултати от проучвания с научна и практическа стойност; 

публикуван монографичен труд, съавторство в учебници и монографии, както и участие в 

научни проекти; пълно съответствие с минималните изисквания на ЗРАСРБ.  В 

съответствие с постановките на Закона за развитие на академичния състав в Република 

България и Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане 

на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски” подкрепям кандидатурата и ще 

гласувам положително за присъждането на гл. ас. Калина Гочева Андреевска, д.ф. 

академичната длъжност  „доцент“ по професионално направление 7.3. „Фармация” и 

научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и 

фармацията” за нуждите на ФХФ при СУ „Св. Климент Охридски”. 

 

10.09.2020 г                                                            Изготвил становището: 

София 

                                                                                   

      Проф. д-р Кънчо Чамов, д.м. 
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