


2 

 

длъжността доцент в катедра „Общественоздравни науки“. От 2021 г. е заместник-

декан по учебната дейност и евроинтеграцията на факултет „Обществено здраве“, а от 

2022 г. – ръководител на катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ в 

Медицински университет - Плевен. 

С цел  повишаване на професионалната, педагогическата, езикова и компютърна 

квалификация, доц. Камбурова посещава над 50 курса и специализации в чужбина 

(Белгия, Франция, Австрия, Испания, Чехия, Румъния и др.),  България и в МУ-Плевен.  

Владее английски, руски и френски език. 

Доц. Мариела Камбуриова е член на Европейската асоциация по обществено 

здраве; Балкански медицински съюз; Глобално общество по миграция, етнос и здраве; 

Българско научно дружество по обществено здраве (член на управителния съвет от 

2022 г.); Съюз на учените в България; Български лекарски съюз и др.  

Научните интереси на доц. Мариела Камбурова са в областта на социалната 

медицина и общественото здраве: медико-социални проблеми на недоносени деца, 

здравно-демографски проблеми, управление в здравеопазването, превенция и 

промоция на здравето. Специална сфера на интерес представлява здравето на 

мигрантите и малцинствата. 

Доц. Мариела Камбурова има участие в 7 научноизследователски проекти (1 

национален и 6 в МУ-Плевен). Три проекта са пряко свързани с темата на 

дисертационния труд, като кандидатката е водещ изследовател на 2 от тях: „Здраве на 

мигрантите – обществени нагласи и предизвикателства пред здравната система на 

страната и „Комплексно медико-социално проучване на здравния статус на ромското 

население“.  

  Кандидатката е приложила 5 пълнотекстови публикации и 11 научни съобщения, 

свързани с дисертационния труд и две официални справки за 68 цитирания. 

Представена е официална справка за IF > 2. 

  Обща характеристика и значимост на дисертационния труд 

  Безспорната актуалност на темата на представения за рецензия дисертационен 

труд „Здраве на мигрантите и ромския етнос в България: медико-социални аспекти“, 

произтича от факта, че през последното десетилетие Европа, в т.ч. България, е 

подложена на безпрецедентен бежански натиск от мигранти от Близкия Изток и 

Африка на фона на нерешените проблеми със здравето на малцинствата в приемащите 

държави.   

  Дисертационният труд на доц. д-р Мариела Камбурова е посветен на значим 

въпрос от сферата на общественото здраве, а именно неравенства в здравето и достъпа 

да адекватни и качествени здравни услуги, както и готовността на здравната система в 

страната да отговори на специфичните здравни потребности на обхванатите в 

проучването популационни групи. Разработката демонстрира притежавани от 

кандидатката задълбочени теоретични и практически познания в областта на медико-

социалните проблеми и организацията на здравните услуги при уязвими групи, каквито 
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са мигрантите и представителите на преобладаващото етническо малцинство в 

България – ромското (МЕМ).  

  Обем и структура на дисертационния труд.  

  Представената разработка е структурирана съгласно общоприетите стандарти за 

дисертационен труд за присъждане на научната степен „доктор на науките“ в областта 

на социалната медицина и общественото здраве и е представена в обем и структура, 

отговарящи на националните изисквания и на изискванията на МУ-Плевен. 

  Дисертационният труд е в обем от 373 стандартни страници и е онагледен с 25 

таблици, 74 фигури, 3 снимки и 9 приложения. Библиографският списък включва 366 

литературни източници, от които 68 на кирилица и 298 на латиница. 

  Литературен обзор 

Литературният обзор е добре структуриран и е разработен на 132 страници, което 

е около 1/3 от обема да дисертационния труд. Обзорът е базиран на актуални 

източници, повечето от които са публикувани след 2010 г. Цитирането им е коректно. 

В теоретичен аспект дисертационният труд представя задълбочен анализ на 

същността на медико-социалните детерминанти и неравенства в здравето; световните, 

европейски и национални измерения на миграцията на хора; медицинските и 

социални аспекти на здравето на мигрантите. Изяснява се историята, нагласите и 

спецификата на интеграцията на ромския етнос в България, както и медико-социалните 

проблеми и неравенства в здравето на ромското население у нас. Изследва се ролята 

на пандемията от COVID-19 и въздействието й върху здравето на мигранти и роми.  

  Логично е обоснована тезата, че миграцията, сама по себе си, играе ролята на 

основен социален фактор, определящ всички аспекти на живота на мигриращите, вкл. 

тяхното здраве. Според представения Индекс на политиката за интеграция на 

мигрантите (MIPEX) в България те се ползват с основни права и сигурност, но не и с 

равни възможности, като здравните услуги не са адаптирани към техните специфични 

здравни нужди.  

  Направените изводи за връзка между лошото здравно състояние на ромите и 

социалните детерминанти на здравето са подкрепени с научни доказателства и следват 

от публикуваната литература по проблема.  

  Особен интерес представлява раздела за влиянието на пандемията от COVID-19, 

според който поради тежкото социално-икономическо положение МЕМ са изправени 

пред много по-висок риск от тежко засягане и смърт, като предприетите мерки за 

сигурност срещу разпространението на пандемията допълнително влошават тяхното 

медико-социално положение. 

  Методика на собственото проучване 

  Методиката на изследването е напълно адекватна на неговия комплексен 

медико-социален характер и е насочена към постигане на поставените цели и задачи.  

  Целта на научното изследване произтича логично от критичния анализ на 

литературните източници и е добре формулирана, като обхваща всички аспекти на 

изучавания проблем, а именно: да се установят вижданията на специалисти, работещи 
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на първа линия с 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. 

  В изпълнение на тази комплексна цел са предложени 8 задачи, които произтичат 

логично от литературния обзор, формулираните от него изводи и заложените 5 

работни хипотези на проучването. 

  Спецификата на обекта на научното изследване налага прилагането на 

разнообразие от изследователски методи и обхващане на различни популационни 

групи - общо 547 лица, включени в 3 отделни етапа/проучвания, реализирани в 

продължение на десетгодишен период.  

  Проведено е комплексно наблюдателно епидемиологично медико-социално 

проучване на групи от населението, включващо събиране и анализ на количествени и 

качествени данни чрез разнообразни научни методи като: исторически метод; 

социологически методи; изследвания за анализ на качествени данни вкл. експертна 

оценка при изработване на кодове за анализ на качествени данни, базирано в 

общността здравно изследване, COREQ - чек-лист за анализ и докладване на 

провеждането на фокус група и др.; клиничен метод; статистически методи и др. 

  Цялостният дизайн на проучването е доказателство за задълбочено познаване и 

владеене от дисертантката на съвременните методологични подходи в научно-

изследователската работа и представлява адекватна основа за постигане на обективни 

научни резултати. 

  Резултати и обсъждане 

  Резултатите и тяхното обсъждане са представени подробно в обем от 127 

страници и са богато онагледени с таблици, графики и снимки. Те напълно обхващат 

поставените задачи, интерпретирани са коректно и са разгледани в седем подраздела. 

  След всяка група резултати са анализирани и изведени междинни изводи, 

акцентиращи върху установените статистическизначими връзки и закономерности. 

  По първа, втора и трета задача са изведени основни здравни проблеми сред 

обхванатите групи от ромския етнос като: широко разпространение на тютюнопушене и 

алкохол сред мъжете от ромския етнос, по-висока среднодневна консумация на цигари 

и алкохол сред тях в сравнение с жените; широко разпространение на нездравословни 

хранителни навици и като резултат висок относителен дял на лицата с хипертония 

(42,3%), над две трети от обхванатите лица (76,3%) са със стойности на ИТМ над 

нормата и особено тревожни резултати по отношение на здравето на жените от 

ромския етнос. Същевременно значим е фактът, че над две трети от обхванатите лица 

от ромски произход не са здравноосигурени. При повече от половината от обхванатите 

домакинства (55,6%) се установява наличие на здравословен проблем в семейството, 
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за който не е търсена здравна помощ или се търси предимно спешна помощ.  

Болшинството от  жените от ромски произход (82,1%) никога не са си правили 

мамография, а 71,4% – цитонамазка. 

  Четвърта задача анализира аспекти на епидемията от COVID-19 и въздействието 

на противоепидемичните мерки, предприети в квартал „Надежда“ в гр. Сливен чрез 

възприятията на жителите на квартала, здравни специалисти и експерти по обществено 

здраве. 

  Пета, шеста и седма задача разглеждат медико-социалните проблеми и 

здравното обслужване на мигрантите в България чрез вижданията на представители на 

обществото и специалисти, работещи на първа линия с мигранти. Проучването 

установява незначителен дял на представители на обществото, които споделят 

мнението, че здравето на българите не е застрашено от здравословното състояние на 

мигрантите, а преобладаващата част (47,9%) от респондентите от обществото изразяват  

мнение, че мигрантите имат по-големи потребности от здравна помощ в сравнение с 

българското население. Показателен за зрелостта на обществото ни е резултатът, че 

над 80% от анкетираните и почти всички специалисти, обхванати в проучването, 

категорично считат, че трябва да бъдат предоставяни здравни услуги на мигрантите, 

независимо от техния правен статут. Потвърждава се тезата за неподготвеност на 

здравната система да осигури адекватни здравни грижи за мигрантите. 

  В осма задача е представена апробирана учебна програма по „Здраве на 

мигрантите и малцинствата“ за дистанционно обучение в специалност “Обществено 

здраве и здравен мениджмънт” за образователно квалификационна степен “магистър”. 

За 5-годишния период на провеждане на обучение по „Здраве на мигрантите и 

малцинствата“ се наблюдава нарастване на интереса у студентите към дисциплината, 

както и повишаване на постигнатия среден успех от семестриалните изпити. 

  Изводи, препоръки и приноси 

  Резултатите, до които достига дисертантката в цялостното проучване, дават 

възможност да бъдат направени редица обобщения и изводи по всяка от поставените 

задачи, както и да бъдат отправени препоръки и да бъдат формулирани приносите от 

дисертационния труд. 

  Доц. Камбурова формулира 8 обобщени извода за медико-социалните аспекти и 

здравното обслужване на МЕМ, напълно отговарящи на обсъдените резултати и целта 

на научното изследване, както и на призива и препоръките от Становището на 

Европейската асоциация по обществено здраве по отношение на здравето на 

мигрантите и етническите малцинства, за изграждането на капацитет в областта на 

здравето на МЕМ, който трябва да бъде подкрепен от образование и обучение, 

насочено към всички здравни специалисти, изследователи, мениджъри и политици.  

  Въз основа на направените анализи и богатият личен теоретичен и практически 

опит, авторката прави препоръки за подкрепа на инициативите за прилагане на 

дейности и грижи по отношение на здравните потребности на МЕМ в България. 

Препоръките са насочени към Министерство на образованието, Министерство на 
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здравеопазването, медицинските университети и факултетите по обществено здраве и 

подчертават необходимостта от междусекторно сътрудничество за политическо, 

икономическо и финансово подпомагане на процесите на интеграция на МЕМ в 

българското общество.  

  Приносите на дисертационния труд са актуални и иновативни. Те са резултат от 

над 20-годишна преподавателска, научна и практическа дейност на д-р Камбурова и от 

дългогодишната й работа на терен с уязвими групи и като ментор на студенти от 

ромски произход. Приемам формулираните от нея приноси и считам, че те отразява и 

синтезират в максимална степен същността на представения за оценка дисертационен 

труд. 

  Автореферат 

Авторефератът отговаря на изискванията и отразява синтезирано съдържанието 

на дисертацията, описва много добре методологията и представя по убедителен начин 

най-съществените резултати, изводи и препоръки от проучването. Разработен е в обем 

от 72 страници, илюстриран с фигури и таблици. 

  Публикации, цитирания и научна дейност 

  Доц. д-р Мариела Камбурова, д.м. представя 86 пълнотекстови публикации в 

международни и български научни списания, 18 от които в реферирани и индексирани 

в Scopus и Web of Science научни списания, както и издадени 2 самостоятелни 

монографии и 1 монография в съавторство с български и чужди автори. 

  Публикациите са представени в пълен текст към документите за защитата и 

заедно с докладите отразяват адекватно редица резултати от дисертационния труд. 

  Представени са две официални справки за 9 цитирания в чуждестранни 

източници и 59 цитирания в български източници. Индивидуалнят импакт фактор на 

дисертантката е IF = 29,569.  

  Във връзка с дисертационния труд доц. Камбурова представя 5 публикации в 

реферирани и индексирани научни издания, като на всички публикации тя е водещ, а 

на две от тях е единствен автор. Резултатите от дисертационния труд са представени 

под формата на 11 научни съобщения на конференции в чужбина с публикувани 

резюмета в реферирано и индексирано в Web of Science списание – European Journal of 

Public Health и в Archives of The Balkan Medical Union.  

  Доц. Камбурова представя общо 139 участия на научни форуми, от които: 54 

участия в европейски и регионални международни форуми, вкл. ежегодна 

конференция на Европейска асоциация по обществено здраве (24 доклада в периода 

2014-2021 г., публикувани резюмета в European Journal of Public Health, реферирано 

списание с IF), ежегоден форум на Балкански медицински съюз (9 доклада, 

публикуване резюмета в Archives of The Balkan Medical Union) и др. и 85 участия в 

научни конгреси и конференции у нас.  

   

 


















