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на МЕМ чрез социалните детерминанти на здравето и подходите за преодоляване на 

несправедливите неравенства в здравето. Направен е кратък преглед на съвременните 

миграционни процеси, на основните понятия, международни и национални документи, 

политиките и дейностите за интегриране на мигрантите, както и процесите на миграция в ЕС 

и България в последните десетилетия. Много точно са обобщени известните проблемни 

области и слабости в организацията и предоставянето на здравна помощ за мигрантите.  

Интересна част от литературния обзор е тази, посветена на ромския етнос, на неговата 

история, култура, социална интеграция, както и на  съществуващите социални стереотипи и 

дискриминационни практики спрямо ромите в България. През призмата на социалните 

детерминанти на здравето са обобщени основните здравни проблеми на ромското население 

в страните на ЕС и в България. Правят отлично впечатление изводите на докторантката 

относно причините за лошото здраве, по-високата смъртност, чести инфекциозни болести, 

трайна загуба на работоспособност и лошо психично здраве сред ромите, както и ясно 

определените предизвикателства пред политиките в областта на образованието, 

икономическото включване и предоставянето на здравни услуги.  

Обзорът завършва с правилни изводи, като са идентифицирани недостатъчно 

проучените аспекти на темата, които дават основание на докторантката да формулира целта 

и задачите на дисертационното проучване.  

Цел, задачи и методиката 

Във втора глава са представени целта, задачите и методиката на собственото 

проучване. Целта е добре формулирана. Тя е многокомпонентна и фокусира логично и ясно 

изследователския стремеж на доц. Камбурова.  

Целта е подкрепена с 8 изследователски задачи, които гарантират нейното 

изпълнение. Формулирани са 5 хипотези, свързани с основните очаквани резултати. 

Постановката на проучването и методите на изследване са представени 

професионално, компетентно и изчерпателно. Проведено е комплексно многофазово 

социално-епидемиологично изследване и са използвани впечатляващ набор от адекватно 

подбрани изследователски методи. Те осигуряват по всички аспекти на изучавания научен 

проблем богата информация, която подкрепя убедително тезите на авторката и обезпечава 

широк контекст на изследваните проблеми. Осъществена е значителна по обем 

изследователска работа за период от десет години (2012-2021 г.), като са обхванати общо 547 

лица. Приложен е подходящ инструментариум за събиране на количествени и качествени 

данни от разнообразни източници. Направен е много добър методологичен анализ на 

специално създадените за проучването оригинални въпросници и на подбора и 

инкорпорирането на въпросници, изучаващи подробно различните аспекти на темата.  

Резултати от собствените проучвания 

В частта с резултати от собствените проучвания се съдържат детайлен и задълбочен 

анализ и обсъждане на събраните данни, доказващи цялостно познаване и същностно 

разбиране от докторантката на изследваната област. Резултатите обогатяват познанието за 

медико-социалните проблеми на мигрантите и ромите с перспективата на различните 

изследвани групи. Анализът на емпиричните данни по всяка изследователска задача показват 

интересни тенденции и закономерности, които доц. Камбурова открива, дефинира и 

компетентно обяснява.  

Проучването установява негативно влияние на социалните детерминанти върху 

здравето на ромското население, липса на ресурси, ограничени или липсващи възможности 
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за достъп до здравна помощ и ефективно разрешаване на здравните проблеми. Пандемията 

от COVID -19 задълбочава чувствата на страх, несигурност, социална изолация, сегрегация и 

безперспективност. Установена е важната роля на неправителствените организации, 

здравните медиатори и църквата в процеса на информиране на ромите по здравните въпроси 

и в предоставянето на непосредствена помощ и съдействие.  

Резултатите от проучването на отношенията и нагласите на населението към 

здравните проблеми на мигрантите показват съществени различия с мнението на 

специалистите, работещи с мигранти, и доказват необходимост от адекватно информиране на 

обществеността за здравните и социални проблеми на мигрантите, както и от мерки за 

преодоляване на негативните нагласи и на страха от тях като здравна заплаха. 

Изводите от дисертационния труд са 8 на брой, закономерно произтичат от анализа на 

представените данни и проведените собствени проучвания. Те дават пълна представа за най-

съществените резултати от разработката. Отправени са конкретни и точни препоръки към 

правилните институции и организации с отношение към решаването на установените 

проблеми.  

Съгласна съм с формулираните от доц. Камбурова приноси с оригинален, 

потвърдителен и приложен характер. Те открояват значимостта на дисертационния труд като 

оригинално изследване на голям научен проблем и конкретизират теоретичното, 

методологично и практическо значение на изследването. 

Автореферат и публикации, свързани с дисертационния труд 

Авторефератът отразява вярно и точно структурата  и съдържанието на разработката и 

съдържа най-важните резултати и изводи. 

Във връзка с дисертацията доц. Камбурова е представила списък с пет публикации, 

три от които са статии в научни списания, а две са пълнотекстови публикации в сборници от 

научни конференции, проведени в страната и в чужбина.  

Заключение: 

Оценявам високо положително дисертационния труд на доц. д-р Мариела Камбурова. 

Считам че той изпълнява всички изисквания на Правилника за приложение на ЗРАСРБ и на 

Правилника за развитие на академичния състав в МУ-Плевен за завършено оригинално 

научно изследване за придобиване на научната степен „доктор на науките“. Дисертацията се 

отличава с комплексна и иновативна методика, изследваща едновременно и изчерпателно 

здравните и социални проблеми на две уязвими социални групи, с изключителна прецизност 

в събирането и обработката на първичната информация, с компетентен анализ. Тя  

предоставя значими теоретични обобщения и приноси по голям научен проблем в областта 

на социалната медицина. Убедено препоръчам на уважаемите членове на Научното жури да  

гласуват положително за присъждане на научната степен „Доктор на науките“ на доц. д-р 

Мариела Стефанова Камбурова по научна специалност „Социална медицина и организация 

на здравеопазването и фармацията“ в професионално направление 7.1 Медицина и област на 

висшето образование 7. Здравеопазване и спорт. 
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