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Член на научно жури съгласно заповед Р-109-49 / 19.01.2018г. на Ректора на 

Медицински университет – Варна, определена да изготви становище със заповед 

Р-109-132 / 01.03.2018г. 

 

 

 

 

Относно: обявен конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент" в област на 

висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. 

Обществено здраве  и  специалност „Управление на здравните грижи " за нуждите на 

Факултет „Обществено здравеопазване“, катедра „Здравни грижи", УС „Медицинска 

сестра“ при МУ-Варна , обявен в ДВ, бр. 96 от 01.12.2017 г.  

 

 

В конкурса подават документи двама кандидата – главен асистент Катя Генова 

Егурузе, доктор и асистент Анна Петрова Георгиева, доктор.  На неприсъствено 

заседание на Научното жури от 26 април 2018г. бе представено и обсъдено заявление от 

гл.ас. Катя Генова Егурузе за оттегляне на документите за участие в обявения конкурс. 

Единствен кандидат в конкурса остава асистент Анна Петрова Георгиева. Представен е 

необходимият пълен комплект от административни документи според изискванията на 

ЗРАСРБ и Регламента за заемане на академична длъжност „Доцент" от Правилника за 

развитие на научния състав  в МУ-Варна. 

 

1. Кариерен профил на кандидата 

Ас. Анна Петрова Георгиева, доктор, завършва през 1991 година полувисше 

образование по специалност „Медицинска сестра – детски профил“ в ПМИ “Д-р Ненчо 

Николаев‘‘ – гр. Варна. Последователно се дипломира в бакалавърска програма по 

„Здравни грижи“ (2005г.) и магистърска програма по „Управление на здравните грижи“ 

(2007г.) в Медицински университет – Плевен. Придобива специалност „Медицинска 

сестра за социални дейности“ (2014) и през 2016г. ОНС "Доктор" по научната 

специалност „Управление на здравните грижи“ с тема на дисертационен труд 

„Възможности за оптимизиране участието на медицинската сестра в процеса на 

информирано съгласие на пациента“. Ас. А. Георгиева не е преминала конкурс за заемане 

на АД „Главен асистент“.  



Ас. Анна Георгиева  работи като медицинска сестра в различни сектори на лечебни 

заведения във гр. Варна - неврологично отделение към Обединена работническа болница 

– гр. Варна (7 месеца), отделение недоносени  към Дом майка и дете – гр. Варна (3 

месеца), неврологично отделение към Общинска болница- Аспарухово- гр. Варна (5 

години и 7 месеца) , Клиника по неврохирургия към МБАЛ „Света Анна – Варна” АД (7 

години и 10 месеца),  старша медицинска сестра в отделение по вътрешни болести към 

МБАЛ „Света Анна – Варна” АД (7 месеца).  

Преподавателският стаж на ас. А. Георгиева е общо 10 години,  11 месеца и 18 дни 

към 09.01.2018 година. От  2007 до 2011 г. е преподавател, а от 2011г. до този момент - 

асистент в Катедра „Здравни грижи” към Факултет по обществено здравеопазване на 

Медицински университет- Варна. 

Анна Георгиева има придобити квалификационни умения  от краткосрочни курсове 

у нас в областта на Хигиенна дезинфекция на ръцете (2006),  Хигиенни аспекти на 

грижите за раната (2007), Захранване на кърмачето (2009), Стрес. Диагностициране на 

причините, пораждащи стрес и профилактика (2010), Диабет и око (2012), 

Наставничество в сестринството. Прилагане на сестринския процес в практиката на 

медицинските сестри (2014), Стратегии и подходи за справяне с проблемно поведение 

на деца със специални образователни потребности. Ролята на професионалиста по 

здравни грижи (2016), Спешното състояние в детска възраст – предизвикателство на 

професионалистите по здравни грижи. Първа помощ на деца (2017)   и други, като 25 от 

тях са организирани от БАПЗГ, където ас. Георгиева членува.  

Участва като академичен наставник на студенти от специалност „Медицинска 

сестра“ по проект „Студентски практики" в периода 2013-2014г. (BG051PO001-3.3.07-

0002)  и 2016-2017г. (BG05M20P001-2.002-0001). Няма данни за участие в научен проект.  

В настоящият конкурс ас. Георгиева представя сертификат за участие в 

квалификационен курс „Интензивно специализирано чуждоезиково обучение“, 

Английски език, Ниво А2 по Проект № BG051PO001-3.1.09-0013  Разработване и 

прилагане  “Програма за квалификация и развитие на професионалните компетенции на 

преподавателите”, организиран от МУ-Варна.  

 

 

2. Общо описание на представените материали по конкурса 

Ас. Анна Георгиева представя подробни материали за конкурса, като е спазена 

препоръчителната подредба на научните трудове за конкурса за академични длъжности 

в МУ-Варна, съгласно Правилник за развитието на академичния състав в Медицински 

университет – Варна. Кандидатът е описал и систематизирал публикации в български и 

чуждестранни научни списания  без импакт фактор, публикации в сборници, учебници, 

учебно-практическо ръководство, научни съобщения от национални и международни 

форуми, монография и автореферат на дисертационен труд за присъждане на ОНС 

„Доктор“. В административната част са представени копия от дипломи за съответните 



специалности и ОНС, удостоверения за стаж, справка за учебна натовареност, 

академична справка за цитирания,  списък с участия в продължаващо професионално 

обучение, участия в разработки на учебни програми, работа със студенти, участия в 

проекти, членство в национални и международни научни дружества и организации, 

списък с национални и международни награди, списък с участие в научно ръководство 

на научни форуми.  

 

3. Обща характеристика на научната продукция и публикационна активност  

За участие в настоящия конкурс ас. Анна Петрова Георгиева представя списък с общо 70 

научни труда, от които 49  в български и 15 в чуждестранни научни списания и сборници.  

Списъкът от научните трудове на кандидата съдържа: 

1. Монографичен труд – 1; 

2. Автореферат на дисертационен труд – 1; 

3. Студия – 1; 

4. Учебници – 1 (с две издания); 

5. Учебно-практическо ръководство – 1;  

6. Пълнотекстови публикации в български научни списания и сборници – 49; 

7. Пълнотекстови публикации в чуждестранни научни списания и сборници – 15; 

8. Резюмета от научни форуми, публикувани в сборници – 13.  

Монографичния труд на тема „Дългосрочните грижи – възможност за иновативни 

сестрински практики " на 234 стандартни страници (без използвана литература) 

представя дългосрочните грижи за възрастни и хора с увреждания като важен и актуален 

проблем. Направен е исторически преглед на възникването и развитието на грижите за 

възрастни и хора с увреждания. Очертана е взаимовръзката между уважението и грижите 

за възрастни и хора с увреждания и културата и обществените традиции в исторически 

план. Представен е анализ  на възможностите за нормативно уреждане на иновативни 

сестрински практики в контекста на дългосрочните грижи в Република България, 

създаващи възможност за автономна дейност на медицинската сестра.  

Монографията е илюстрирана с 19 таблици и 77 фигури. Библиографията съдържа 

258 източника, от които 101 на кирилица.  

Съдържанието на студия „Съвременни аспекти на сестринските грижи за хора с 

увреждания“ представя в голямата си част анализ на наши и чужди автори, 

изследователи в областта на грижите за лица с увреждания. 

Представеният учебник „Сестрински грижи при болни с инфекциозни  заболявания– 

учебник за студенти от специалност „Медицинска сестра”, П/р на С. Тончева, второ 

преработено и допълнено издание (под печат) напълно покрива съдържанието от първо 

издание (2012) и  учебно-практическото ръководство (2012). Разлика се забелязва в 

добавени 4 източника към посочената в първо издание литература и  6 нормативни 

документа, допълнение към представените през 2012 година учебник и учебно-

практическо ръководство.  



Българските научни издания, в които са отпечатани научните публикации на ас. 

Георгиева са основно списание „Здравни грижи“,   списание „Варненски медицински 

форум“ и  списание „Здравна икономика и мениджмънт“.  

Чуждестранните периодични издания с публикации, в които участва кандидата като 

автор, включват  4 списания: Science Time, Вестник науки и творчества, Научное знание 

современности, които отразяват  материали от международни научно-практически 

мероприятия.  

Публикациите на ас. Георгиева са основно в областта на дейности, насочени към 

получаване на информирано съгласие на пациента и оказване на грижи при възрастни и 

лица с увреждания. След 2016 година, когато е защитила ОНС „Доктор“ те са 26 на брой. 

Публикациите свързани с темата на дисертационния труд „Възможности за 

оптимизиране участието на медицинската сестра в процеса на информирано съгласие на 

пациента“,  представени за участие в конкурса са 16.  

36 (56%) от научните трудове на ас. Анна Георгиева са публикувани преди защитата 

на нейната дисертация (2016г.), а 28 (44%) – след нея. Впечатление прави  активността в 

публикационната дейност на кандидата през  2017г.  

По брой на авторите  представените 64 пълнотекстови публикации в научни списания 

и сборници у нас и в чужбина  могат да се класифицират както следва:  

 Самостоятелни – 15 

 С един съавтор – 18 

 С двама съавтори – 18 

 С трима и повече съавтори - 13 

От представените в съавторство реални публикации и съобщения, ас. А. 

Георгиева е първи автор в 24 (37%); втори автор – в 18 (28%) и трети и последващ автор 

– в 7 (11%). 

Прави впечатление, че  самостоятелните публикации в чуждестранни списания – 6 на 

брой, 4 от тях напълно покриват съдържание от представеният монографичен труд на 

кандидата.   

 Представените 35 пълнотекстови публикации в научни списания в Българи са в 

съавторство с малък, но често повтарящ се авторски екип (80%).  15 от представените 

публикации са доклади от участие в научни форуми, отпечатани в приложение към 

посочените научни издания.  

Не малка част от публикациите на ас. Георгиева са в съавторство със студенти от 

специалност „Медицинска сестра“ представени на студентски форуми (20%).  

  Публикации представени под номера 9, 10, 11, 12, 15, 25, 33, 50, 51, 57, 58, 63, 64 

и 66,  дублират проучвания представени от кандидата, като 9 от тях повтарят напълно 

съдържание представено в монографичния труд.  

Забелязва се участие на кандидата в идентичен авторски екип в много от 

представените публикации. В един научен форум ас. Анна Георгиева участва със 7 

доклада, отпечатани в пълен текст, което не приемам за допустимо в утвърдената 

публикационната етика.  



От представените 64 пълнотекстови публикации от ас. Анна Георгиева 62 % от 

тях представят проучване на студентско мнение, което считам за недостатъчно за  

формулираните значими изводи и приноси изведени от кандидата.  

Публикации, с анализ на резултати, получени сред минимален брой респонденти 

- студенти от сп. „Медицинска сестра“ (20-37 на брой), както и публикувани 

пълнотекстови публикации в наши и чужди научни списания с изключително кратко 

съдържание, неясна методология и обсъждане (№ 7, 8, 10, 11, 12, 48, 49, 50, 53)  са 

проведени проучвания, които поставят под въпрос целите и коректността в научната 

дейност на ас. Анна Георгиева.    

По  данни от академичната справка , изготвена в библиотеката към МУ-Варна  въз 

основа на предоставена от кандидата в конкурса информация и автоматизирана 

информация от научните бази данни Web of  Science, Scopus  и   Scholar  са открити общо 

28 цитирания, като прави впечатление, че  24 от тях са  цитирания от малък кръг автори 

участващи в съвместни с кандидата авторски екипи и студенти, разработвали съвместни 

проучвания с ас. Георгиева.  

4. Оценка на учебно - преподавателската дейност 

От справката за учебната натовареност за последните 5 години ас. Анна Георгиева, 

доктор  има учебна натовареност средно годишно - 850 часа. Тя включва  практически 

упражнения, учебна практика и  преддипломен стаж.   

Ас. Анна Георгиева  участва в провеждане на практически упражнения  по 

задължителните дисциплини  - „Философия и въведение в сестринските грижи. 

Теоретични основи“ и  „Практически основи на сестринските грижи“. Участва в 

разработването и актуализирането на учебните програми по гореизброените 

дисциплини. 

През 2017/2018г. е курсов ръководител на ІV курс студенти от специалност 

„Медицинска сестра“.  

 

5. Лични впечатления 

Познавам ас. Анна Георгиева от 2007 година,  с началото на нейния преподавателски 

стаж в катедра „Здравни грижи“. Проявява се като напорист колега, редовен участник в 

научни конференции, но като Ръководител на катедра „Здравни грижи“, отчитам 

недостатъчна активност и съдействие от ас. А. Георгиева в общата дейност и събития 

организирани от катедрата. Често липсата на критичност, ниското ниво на самоконтрол, 

липсата на толерантност и уважение към околните и колегите,  създават трудности в 

екипната работа с ас. Георгиева. През периода 2016г. -  2018г.  при нея са установени 

пропуски, които са документирани, по отношение на работно време, етика, неспазване 

на методика при провеждане на  семестриален изпит и др., както и е обсъждан въпроса 

за прекратяване на курсово ръководство, поради неизпълнение на поставени задачи, с 

което затруднява общата работа в катедрата.  

 

 

 




