


по учебната дейност и евроинтеграцията при Факултет „Обществено здраве“, 
Медицински университет -  Плевен. От 2022 г. и до момента е ВРИД ръководител 
катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт -  ФОЗ, МУ -  Плевен. В системата 
на СДО има признати специалности по: „Социална медицина и здравен мениджмънт -  
Медицински университет, Плевен - 2002 г. и специалност „Икономика на 
здравеопазването“ - Медицински университет, Плевен - 2018 г. Притежава ОКС 
„Магистър“ с професионална квалификация Здравен мениджмънт - Медицински 
университет, Плевен -  2003 г. Владее отлично писмено и говоримо английски, на много 
добро ниво писмено и говоримо руски и на добро ниво говоримо френски чужди езици.

Притежава образователна и научна степен „Доктор“ по научната специалност 
„Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията'’ от 2014 г. с 
успешно защитен дисертационан труд на тема: „Рискови фактори за раждане на 
недоносени деца и влиянието им върху здравните и социални потребности при 
развитието на децата до 3-годишна възраст“ -  Медицински университет - Плевен. Доц. 
д-р Мариела Камбурова притежава многобройни -  над 50 курса и специализации в 
България и чужбина за повишаване на професионалната, педагогическата и 
компютърна квалификация. Има реализирани участия в национални и международни 
изследователски и образователни проекти в страната и чужбина в съответствие с 
нейните научни интереси в областите: медико-социални проблеми на общественото 
здраве; демографски подходи за изучаване на общественото здраве; епидемиология на 
неинфекциозните заболявания; организация на здравеопазването и управление на 
здравните грижи; здравни проблеми на приоритетни групи от населението; семейно 
здраве. Публикационната й активност включва над 140 научни публикации у нас и в 
чужбина с индивидуален IF -  29.027. Автор е на две самостоятелни монографии 
„Недоносеност -  факти и предизвикателства“ и „Семейно здраве“. Съавтор е на 
„Ръководство за специализация на медицински сестри по обществено здраве“ -  като 
част от международен авторски колектив.

Преподава в специалности на МУ -  Плевен по следните дисциплини: Социална 
медицина (българо- и англоезичен курс); Изследователски подходи в медико- 
социалната дейност; Епидемиология на здравето; Социология; Промоция на здравето; 
Здраве на мигрантите и малцинствата; Здраве на семейството и др. Член е на Държавни 
изпитни комисии в системата на университетското и следдипломно обучение. 
Притежава дългогодишен административен опит в обезпечаването и контрола на 
учебния процес от самото начало на нейната работа в катедрата.

Доц. Камбурова е сертифициран експерт по здраве на мигрантите за България в 
„Международната организация за миграция“ към ООН; експерт и партньор в 
„Българската асоциация по семейно планиране“; ментор на студенти от ромски 
произход, изучаващи медицински специалности. Отражение на тази експертиза са и 
получените национални награди: Грамота от заместник министър-председател и 
министър на здравеопазването на Република България д-р Илко Семерджиев за 
„Принос в подкрепата за развитието на младежи и студенти роми в България“ -  2017 г.; 
Грамота от президента на Република България г-н Румен Радев за „Принос за повече 
здрави деца и по-добро детско здравеопазване“ -  2018 г.

Членува в следните научни и професионални организации: European Public 
Health Association (EUPHA), Balkan Medical Union, Global Society on Migration, 
Ethnicity, Race and Health (GSMERH), Български лекарски съюз, Съюз на учените в 
България, Българска асоциация по обществено здраве, Българско научно дружество по 
обществено здраве -  член на УС, Българско сдружение по превантивна медицина.
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Обобщено горепредставената информация потвърждава: последователно 
кариерно развитие, висока квалификация, богат преподавателски и 
изследователски опит, управленски умения, целенасочено развитие и за целите на 
настоящата рецензия - натрупан практически опит и експертиза в сферата на 
медицинските и социални проблеми на етническите малцинства (роми) и 
мигрантите в България.

Общо описание на дисертационния труд: Дисертационният труд съдържа 373 
страници, структуриран в три основни глави, онагледен с 25 таблици, 74 фигури, три 
снимки. Приложенията са 9. Библиографската справка включва 366 литературни 
източници, от които 68 са на кирилица и 298 на латиница.

Актуалност и значимост на темата на дисертационния труд: Темата на 
дисертацията „Здраве на мигрантите и ромския етнос в България: медико- 
социални аспекти“ е в пълно съответствие с научните интереси, дългогодишния 
изследователски опит, придобити компетентности и експертиза на доц. Камбурова в 
тази област. Още от Въведението на дисертационния труд проличава високата 
осведоменост и умение на автора да аргументира актуалността на темата и основните 
параметри на собственото проучване в контекста на българската реалност.

Глава 1. Литературен обзор: структуриран в 6 части, написан на 131 страници 
(35% от дисертационния труд). Последователно разработените 6 раздела са: 1.Медико- 
социални детерминанти и неравенства в здравето; 2.Миграция на хора -  световни, 
европейски и национални измерения; 3.Медицински и социални аспекти на здравето на 
мигрантите; 4.Ромският етнос -  история, нагласи и интеграция; 5.Медико-социални 
проблеми на неравенствата в здравето на ромското население; 6.Пандемията от COVID- 
19 -  ефекти върху здравето на мигранти и роми. Всеки раздел е структуриран в 
подраздели, всеки от които завършва с междинни изводи. Доц. Камбурова завършва 
обзора със синтез в 5 основни извода. Така представеният обзор приемам като цялостен 
научен труд, израз на изключителна компетентност на ерудиран изследовател и 
преподавател, отдаден на определена кауза. Като цяло литературният обзор е с 
приносен характер за българската научна и учебна медицинска литература и 
представлява солидна основа за собственото проучване. Петте основни извода и 
специално последните 3 от тях, пряко насочват към българската реалност.

Глава 2. Методика на собственото проучване -  написана е на 25 страници от 
дисертационния труд, представена в 6 части: 1.Цел на проучването; 2.Задачи на 
проучването; 3.Хипотези на проучването; 4.Обект, предмет, време и място на 
проучването; 5.Постановка и материал на проучването; 6.Методи на проучването. 
Целта е формулирана точно и ясно: «Да се установят вижданията на специалисти, 
работещи на първа линия с мигранти и етнически малцинства (МЕМ) по отношение на 
медико-социалните проблеми на мигранти и лица от ромски произход, аспектите на 
здравното им обслужване, въздействията на епидемията от COVID-19 и на прилаганите 
противоепидемични мерки сред ромския етнос в България, както и да се анализират 
вижданията на обществото и лицата от ромски произход по изследваните проблеми с 
оглед на подобряване на обучението на студентите по обществено здраве и 
обосноваване на препоръки към страните, отговорни за решаването на здравните и 
социални проблеми на МЕМ“. Изследователските задачи са представени в 8 пункта, 
пряко свързани с постигането на целта, ясно формулирани. Издигнати са 5 хипотези: 
Хипотеза 1. Ромското население се характеризира с неблагоприятна рискова 
констелация и неблагоприятен здравен профил. Хипотеза 2. Здравните услуги,
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оказвани на лицата от ромски произход, са неадекватни на потребностите им. Хипотеза 
3. Мнението на гражданите от ромски произход за ефекта на противоепидемичните 
мерки върху техния живот е негативно. Хипотеза 4. Преобладава мнението, че 
здравния статус на мигрантите не застрашава здравето на българското население. 
Хипотеза 5. Здравната система в страната не е подготвена да отговори на здравните 
нужди на мигрантите. 4.Обект, предмет, време и място на проучването: обект на 
проучването е здравето и здравното обслужване на мигрантите и ромското малцинство 
в Р България. Предмет на изследването са мигрантския и малцинствен статус на 
обхванатите лица като детерминанти, обуславящи разпространението на рискови за 
здравето фактори и влошен здравен статус сред представителите на тези популационни 
групи от една страна и от друга страна, готовността на здравната система в страната да 
отговори на специфичните здравни проблеми на мигрантите и малцинствата. Време на 
проучването: обхваща 10-годишен период: 2012-2021 г., в изразени три етапа, пряко 
свързани със задачите на изследването, представени от доц. Камбурова в табличен вид 
с ясни времеви граници и място на изследването. Първият етап на проучването е 
осъществен в в градовете Котел и Кнежа; вторият етап -  ФОЗ, МУ - Плевен и гр. 
Правец; третият етап в квартал «Надежда» на гр. Сливен. Изборът на тези населени 
места е обстойно описан и обоснован от доц. Камбурова. З.Постановка и материал на 
проучването - включва: характеристики на проучваните групи пълнолетни лица, както 
следва: Проучване №1 обхванати граждани от ромски произход -  жители на гр. Кнежа -  
59 лица и домакинства от гр. Кнежа и гр. Котел -  18 домакинства (50 лица); Проучване 
№2 обхванати са: студенти от МУ-Плевен и членова на техните семейства -  388 лица; 
специалисти -  22 лица (здравни работници -  5, социални работници -  2, служители в 
правоохранителните органи -  13, представители на НПО -  2); Проучване №3 обхванати 
жители на кв. Надежда -  8 души, специалисти, работещи в квартала: 7 лица; екперти по 
обществено здраве -  13 университетски преподаватели. Общият брой на лицата, включени 
в проучването е 547. Доц Камбурова представя постановката на проучването като: 
„комплексно наблюдателно епидемиологично медико-социално проучване на групи от 
населението в страната, включващо събиране и анализ на количествени и качествени 
данни“ с подробно описание на постановката на трите проучвания и техния 
инструментариум. Приложените инструменти са описани подробно и приложени към 
дисертацията. б.Методи на проучването са представени в 8 пункта: 1 .исторически метод, 
2.социологически методи: количествени: пряка индивидуална анкета (приложение №1), 
пряка групова анкета (приложение №2), полуструктурирано интервю (приложение 
№3); 3.качествени изследвания: дълбочинно интервю (приложение №4), колективно 
интервю (фокус група) (приложение №5); социологическо наблюдение (приложение 
№6); 4.експертна оценка при изработване на кодове за анализ на качествени данни; 
5.базирано в общността здравно изследване (Participatory Health Research); 6.клиничен 
метод; 7.статистически методи: приложени са методи на описателна и аналитична 
статистика. За анализ на качествени данни са приложени: метод на обобщени критерии за 
докладване на качествени изследвания (COREQ): чек лист с 32 въпроса и индуктивен метод 
на ръчно кодиране с изграждане на йерархична рамка/облак. Методиката на проведените 
собствени проучвания е описана добросъвестно, отговорно и задълбочено и отразява 
умението и дългогодишния опит на доц. Камбурова в изследователската работа. За 
провеждане на проучванията е получено разрешение на Комисията по етика на 
научно-изследователската дейност (КЕНИ) при МУ -  Плевен, приложено към 
дисертацията (приложения №7 и №8). Разрешение за провеждане на проучване №3 и 
използване на събраните от доц. Камбурова данни в рамките на организирани от 
Институт «Отворено общество» проект и проучване «Оценка на въздействието на 
КОВИД 19 върху, населението в ромските квартали. Взаимодействия между жителите 
на ромски квартали и местните институции в ситуация на пандемия» е получено и
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приложено към дисертационния труд (приложение №9). В тази част от 
дисертационния труд доц. Камбурова представя ограниченията на собствените 
проучвания, свързано с научната обективност при осъществяване на комплексно 
могофазово социално-епидемиологично изследване. Обобщено към тази част от 
дисертационния труд: определям я като пример на добра изследователска практика.

Глава 3. Резултати и обсъждане: Доц. Камбурова добросъвестно и отговорно 
описва и анализира резултатите от собствените изследвания в тази част от 
дисертацията, разработена на 126 страници (34% от обема на дисертационния труд). 
Това представяне е направено в 7 основни направления, съответни на 
изследователските цели и задачи: 1.Рискови за здравето фактори и здравен статус на 
лица от ромския етнос в България; 2.Потребление на здравни услуги и бариери при 
здравното обслужване на лица от ромски произход; 3.Ефекти на епидемията от COVID- 
19 и на прилаганите противоепидемични мерки върху лица от ромски произход, жители 
на кв. „Надежда“, гр. Сливен; 4.Обществени нагласи относно медико-социалните 
проблеми на мигрантите; 5.Медико-социални проблеми на мигрантите -  мнение на 
специалисти, работещи на първа линия; б.Сравнителен анализ на резултатите относно 
медико-социалните проблеми на мигрантите в България; 7.Програма за обучение по 
„Здраве на мигрантите и малцинствата“ в специалности от Факултет „Обществено 
здраве“ на Медицински университет -  Плевен. Разделите на резултатите и дискусията 
изцяло кореспондират с поставените задачи в дисертационния труд. Всеки един от 
разделите е изключително добре структуриран, резултатите са представени 
задълбочено, обсъдени и обобщени. При описанието и обсъждането на резултатите 
убедително проличава владеене на методическите подходи, задълбочен анализ и 
обобщаване. Приложените фигури и таблици са адекватно подбрани и прецизно 
изработени за онагледяване на резултатите. Тази част от дисертационния труд 
заслужава особено внимание и висока оценка със своето адекватно структуриране, 
логическа обвързаност и последователност.

Изводи, препоръки и приноси: Доц. Камбурова обобщава резултатите, като 
извежда изводи от емпиричните изследвания в 8 пункта, съответстващи на 
изследователските цел и задачи, представляващи максимален синтез на получените 
резултати в собствените проучвания. Проучването потвърждава посочените по-горе 
Хипотези: 1, 2, 3, 5 и не потвърждава Хипотеза 4. Представени са препоръки към: 
Министерството на образованието, Министерството на здравеопазването и към 
Медицинските университети и Факултети по обществено здраве -  общо 11 препоръки. 
Приносите от дисертационния труд са представени в 3 направления: Приноси с 
теоретично-познавателен и методичен характер: 1. Проведено е първото по рода си 
у нас комплексно проучване за мигрантския и малцинствен (ромски) статус като рисков 
и влияещ негативно върху здравния статус на МЕМ. 2. За първи път се проучват 
едновременно медико-социалните проблеми и достъпността до качествени здравни 
услуги на две уязвими групи -  мигранти и роми в България. 3. За първи път у нас се 
провежда научно проучване, съпоставящо гледните точки на представители на ромския 
етнос, общественото мнение и на специалисти, работещи на първа линия с МЕМ, по 
отношение на медико-социалните проблеми на обхванатите групи. 4. За първи път се 
оценява въздействието на епидемията от COVID-19 и противоепидемичните мерки 
срещу разпространението й върху живота и здравето на гражданите от ромски 
произход. 5. Извършеният в литературния обзор анализ на здравните проблеми на 
МЕМ и резултатите от проучването допълват недостига на литература на български 
език по медико-социалните проблеми на двете уязвими популационни групи. Приноси
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с потвърдителен характер: 1. Потвърждава се ролята на мигрантския статус и 
принадлежността към ромския етнос като предпоставки и фактори за влошено здравно 
състояние и затруднен достъп до качествени здравни услуги. 2. Потвърждава се 
неподготвеността на здравната система в страната за отговор на специфичните здравни 
потребности на МЕМ. Приноси с приложен характер: 1. Разработена и апробирана 
уникална за страната учебна програма по „Здраве на мигрантите и малцинствата" за 
студенти от специалности във ФОЗ на МУ-Плевен. 2. Формулирани са конкретни 
препоръки към институциите у нас за междусекторно сътрудничество с цел адекватно 
адресиране на здравните и социални проблеми на МЕМ.

Автореферат: Написан е на 71 страници и отразява резултатите от собствените 
проучвания, съдържа списък на научните публикации, свързани с дисертационния труд 
и резюме на английски език.

Публикации, свързани с дисертационния труд: представени са 5
пълнотекстови публикации: 2 на английски език и 3 на български език;

J  на всички публикации доц. Камбурова е водещ автор, на две от тях е 
самостоятелен автор;

J  3 публикации са в престижни реферирани периодични научни издания: General 
practice, Journal o f IMAB, Medical Review; 2 публикации са в сборници с 
пълнотекстови доклади от научни форуми у нас и в чужбина.

J  Представени са 11 научни съобщения на международни научни форуми, 
публикувани в списания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази 
данни с научна информация: European Journal of Public Health и Archives of tne 
Balkan Medical Union - реферирани в Scopus.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представеният за оценка дисертационен труд тема: „Здраве на мигрантите и 

ромския етнос в България -  Медико-социални аспекти” по своята същност е 
предизвикателен и иновативен с приложен комплексен изследователски подход, 
съчетаващ различни количествени и качествени методи, написан с изключителна 
прецизност, резултат на дългогодишна изследователска работа, изискваща 
квалификации и компетентности в различни области на социално-медицинско познание 
и практика, както и персонална отдаденост и добросъвестност, които демонстрира в 
този труд доц. Камбурова. Собствените емпирични проучвания като методика, 
представяне на резултати, онагледяване, интерпретация, анализ и синтез, доц. 
Камбурова представя по начин, който бих определила като пример на добра 
изследователска практика. Дисертационният труд съдържа научно-теоретични, 
методологични и приложни резултати, които представляват оригинален принос в 
науката и които смятам, че е редно да се популяризират сред академичната общност, 
сред практикуващите в здравната система в страната, сред управляващите в системата 
на здравеопазването и социалната политника като част от стратегия за застъпничество 
за изпълнение на препоръките, формулирани от доц. Камбурова в дисертационния 
труд. Самият труд като цяло е с приносен характер за българската научна и учебна 
медицинска литература. Той може да е от съществена полза за обучението на студенти 
и докторанти от различни медицински специалности.
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Представеният дисертационен труд отговаря на всички изисквания на Закона 
за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за 
прилагане на ЗРАСРБ и Правилника на МУ - Плевен. Представените материали и 
дисертационни резултати напълно съответстват на специфичните изисквания, приети 
във връзка е Правилника на МУ -  Плевен за приложение на ЗРАСРБ.

Това ми дава основание убедено да дам своята висока комплексна положителна 
оценка за проведеното изследване, представено от рецензираните по-горе 
дисертационен труд, автореферат, постигнати резултати и приноси.

Предлагам на почитаемото научно жури да присъди научна степен „доктор на 
науките“ на доц. д-р Мариела Стефанова Камбурова, дм по научна специалност 
„Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“, 
професионално направление 7.1 „Медицина”, област на висшето образование 
7.Здравеопазване и спорт.

22.07.2022г.

гр. Стара Загора

Рецензент:

проф. д-р Юлияг юва, дм
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