
СТАНОВИЩЕ 

От проф. Стоянка Цвяткова Желева-Попова, д.м. 

Научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и 
фармацията”  

Член на Научно жури съгласно заповед на Ректора на Медицински университет 
– Варна № P-109-235 / 26.07.2019г. и  Протокол № от първо заседание НЖ от 5.08.2019г 

Относно: конкурсна процедура за заемане на академичната длъжност „доцент”  в 
област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 
7.4. „Обществено здраве” и научната специалност „Управление на здравните грижи“ за 
нуждите на катедра „Здравни грижи”, УС „Медицинска сестра” при ФОЗ на МУ- 
Варна, обявен в ДВ бр.43 / 31.05.2019. 

В настоящия конкурс участва единствен кандидат – ас. Анна Петрова Георгиева, 
доктор   

 
1. Кариерен профил на кандидатката 

 Ас. Анна Георгиева завършва ПМИ гр. Варна през 1991г. специалност 
„медицинска сестра - детски профил”. През 2005г. придобива ОКС „бакалавър” по 
специалността „Здравни грижи”, а през 2007г. надгражда ОКС „магистър” по 
„Управление на здравните грижи” в МУ-Плевен. След успешна защита на 
дисертационен труд на тема „Възможности за оптимизиране участието на 
медицинската сестра в процеса на информирано съгласие на пациента” през 2016 г. 
придобива ОНС “доктор” по специалност “Управление на здравните грижи“ – 
МУ„Проф. д-р Параскев Стоянов” – гр. Варна. 

Професионалното развитие на кандидатката започва през 1991г. като  
медицинска сестра в Неврологично отделение  на  ОРБ – гр. Варна,  в Клиника по 
неврохирургия – МБАЛ „Света Анна – Варна” АД,  в Отделение недоносени – Дом 
майка и дете – гр. Варна, старша медицинска сестра в Отделение по вътрешни болести 
– МБАЛ „Света Анна – Варна” АД. От 2007г. стартира академичната й кариера като  
преподавател в Катедра „Здравни грижи”– МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов”-Варна, а 
от 2011г. е асистент в същата катедра.  
 Повишава професионалната си квалификация като придобива специалност 
„Медицинска сестра за социални дейности“( МУ„Проф. д-р Параскев Стоянов” – 
гр. Варна, 2014г.), и участва в 53 различни форми на СДО в областта на здравните 
грижи, промоция на здравето, оказване на качествени здравни грижи, 
наставничество и др. 
 Ползва английски език  и руски език  

 

2. Общо описание на представените материали по конкурса 
Кандидатката е представила всички необходими документи за конкурса, 

предвидени в Закона за развитие на академичния състав в Република България,  
Правилника за неговото приложение и Правилника на МУ-Варна. 

 
3. Оценка на научните трудове на кандидатката 

• Обща характеристика на научната продукция и публикационна активност 
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           Гл.ас. Анна Георгиева участва в настоящия конкурс с научна продукция, 
включваща 58  заглавия: 

• 28 пълнотекстови научни трудове  доказващи покриване на 
минималните изисквания за заемане на академична длъжност„доцент“ 
разпределени наукометричен аспект както следва: 

 
o Автореферат на дисертационен труд „Възможности за оптимизиране 

участието на медицинската сестра в процеса на информирано съгласие на 
пациента”, 2016г.    

o Самостоятелна монография /хабилитационен труд  „Дългосрочните 
грижи-възможност за иновативни сестрински практики”,  Изд. „СТЕНО”, 
2018,  (ISBN 978-954-449-948-8, ISBN 978-619-221-114-1)         

o Публикации и доклади в научни издания, реферирани и индексирани 
в световни бази данни (SCOPUS)   - 1 

o Публикации и доклади, публикувани в нереферирани научни 
издания с научно рецензиране или публикувани в редактирани 
колективни томове  –25 

От  публикации (показател Г-7),  научни издания, реферирани и индексирани в 
световни бази данни,  са публикувани в сп. Обща медицина.  Кандидатката публикува 
също (показател Г-8) във Варненски медицински форум, Здравни грижи, Здравна 
икономика и мениджмънт, Scripta Scientifica Medica,  Scripta Scientifica Salutis Pablicae, 
Trakia Journal of Sciences. 

Анна Георгиева  е самостоятелен и първи автор в 66.7% от публикациите, което 
е показател за водещата позиция на кандидата в провежданите изследвания. 
 

• Извън участващите в доказателствения  материал за покриване на 
минималните изисквания за заемане на академична длъжност „доцент“  
пълнотекстови публикации и доклади, публикувани в нереферирани списания 
с научно рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове – общо 
29 броя 

o Пълнотекстови публикации в български научни списания с ISSN 
(включени в Национален референтен списък на НАЦИД на съвременни 
български научни издания с научно рецензиране) – 10 броя; 

o Пълнотекстови публикации в  научни сборници в България с  ISSN и IBSN 
– 13 броя; 

o Пълнотекстови публикации в  научни списания в чужбина с ISSN– 1 бр. 
o Пълнотекстови публикации в  научни списания в чужбина без ISSN – 5бр. 

• Студии - 1 с общ обем от 136 стр 
• Учебни материали - 3: 

o Учебник-1  (първо изд. - 2012г. и второ преработено и допълнено изд.- 
2018г.) 

o Учебни пособия - 2 
Научните интереси на гл.ас. Георгиева са в значими области на здравните грижи 

(информирано съгласие на пациента в контекста на здравните грижи, дългосрочни 
грижи за възрастни и хора с увреждания, организационни аспекти на здравните грижи) 
и сестринското образование,  в които са и научните и приложни приноси (подкрепям 
приложената справка от кандидатката).  
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• Научната активност  
Ас. Георгиева има участия в 52 научни форуми,  5 от които – международни, което 

гарантира популяризиране на нейната научна продукция. Представен е списък на 16 
отпечатани резюмета.  

Членува в престижни научни организации: Съюз на учените в България,  БАПЗГ, 
Българското научно дружество по обществено здраве, Българската асоциация по 
обществено здраве, Европейската асоциация по обществено здраве (EUPHA). 

 
• Участие в изпълнение на проекти 

- Проект „Студентски практики" BG051PO001-3.3.07-0002, финансиран по ОП 
„Развитие на човешките ресурси" съфинансиран от Европейския социален фонд. В 
периода 2013-2014 г. - участие като академичен наставник  на студенти от специалност 
„Медицинска сестра”  
- Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 1” 
финансиран от Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 
2014-2020 г.  
 

4. Оценка на монографичния труд, представен за участие в конкурса 
Монографичният труд на Анна Георгиева „Дългосрочните грижи-възможност за 

иновативни сестрински практики”, Изд. „СТЕНО”,  2018г.  с обем 248 стр. и литературна 
справка от 258 източници, разглежда колосалното увеличаване на потребностите от 
дългосрочни грижи и търсенето на иновативни решения за удовлетворяването им, породено 
от промените в демографската картина и епидемиологията на заболяемостта в глобален 
мащаб. 
 В структурно отношение монографичният труд включва въведение, три глави в 
логическа последователност, заключение, библиография. 

На базата на широка литературна осведоменост,авторката прави исторически 
преглед на развитието на грижите за възрастните и хората с увреждания, разглеждани като 
неразделна част от културата и традициите на обществото. Авторката насочва вниманието 
на читателя към съдържанието на понятието „дългосрочни грижи“, кой има компетенциите 
и правото да ги предоставя,  достъп и организация на ефективни системи на дългосрочни 
грижи, финансиране, дългосрочните грижи като отдушник на здравната система, и разбира 
се акцента на монографията – осигуряване, обучение и подкрепа на човешките ресурси в 
областта на дългосрочните грижи и специално място и роля на медицинската сестра. 

Представяйки съвременното състояние на проблема „дългосрочни грижи “ Анна 
Георгиева прави обширно международно сравнение на опита в различни държави с 
убеждението, че добрите практики в Европейския съюз и други развити страни могат да 
бъдат успешно приложени у нас.  

Резултатите от проведените емпирични проучвания са представени във втора глава  
и те фокусират върху няколко дискусионни теми: потребности от дългосрочни грижи, 
нагласи и професионална подготовка на медицинската сестра за участие в този вид грижи. 

Сред важните приноси на монографията са: подбраните и представени добри 
чужди практики; акцентът върху интеграцията на медицинските и социални аспекти на 
грижите; очертаване на професионалните компетенции на предоставящите дългосрочни 
грижи; направения „SWOT – анализ“ на състоянието на дългосрочните грижи у нас, 
който дава основание на Анна Георгиева да развие своето виждане за осъществяване на 
автономни сестрински дейности в предоставянето на дългосрочни грижи у нас; 
доразвиване на функциите и ролите на медицинската сестра, и сестринския процес в 
контекста на дългосрочните грижи; предложените иновативни модели на дългосрочни 
грижи. 
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5. Отражение (цитиране) на публикациите на кандидатите в 
националната и чуждестранна литература  

В представената от ас. Георгиева справка за  цитирания  са посочени общо  27 
цитирания, от които 4 в монографии и колективни томове с научно рецензиране и  23 в 
нереферирани списания с научно рецензиране.  

 
Комплексна, качествена оценка на учебно-методичната и  преподавателска 
дейност, вкл. научно ръководство на студенти, докторанти, специализанти. 
Ас. Георгиева има 27г. и 10 месеца общ трудов стаж, от които 12 години  

преподавателски стаж. Води упражнения на студенти от специалността „медицинска 
сестра” по 9  дисциплини, включително и лекции през последната учебна година по 3 
дисциплини. 
  Участие в разработването и актуализирането на учебните програми по 
гореизброените дисциплини. 

 Реализираната аудиторна натовареност през последните 3 години по академична 
справка е между 722 и 965 часа аудиторна заетост, което  надхвърля определения 
норматив.  

Кандидатката е съавтор в учебник: „Сестрински грижи при болни с 
инфекциозни заболявания”, Изд. МУ-Варна, 2012;  206 стр.  ISBN 978-954-9685-80-
0, преработено и допълнено издание през 2018г.  

Съавтор на две учебно-практически ръководства: 
„Сестрински грижи при болни с инфекциозни заболявания”, Изд. МУ-Варна, 

2012г.,  ISBN 978-954-9685-79-4. 
„Практическо ръководство за сестрински грижи”, Изд.МУ-Варна, 2017г., ISBN 

978-619-221-033-5. 
Анна Георгиева работи със студенти, с които има  7 публикации и 1 резюме.  
В периода 2016-2017 г. - участие като академичен наставник  на студенти от 

специалност „Медицинска сестра”. 
 

6. Обща оценка за съответствието на кандидата спрямо задължителните 
условия и задължителните количествени критерии и наукометрични 
показатели, регламентирани в ЗРАСРБ и в Правилника на  МУ-Варна. 

Съответствието на кандидатите спрямо задължителните  наукометрични 
показатели за заемане на АД „доцент”  

 

Група от 
показатели 

Съдържание Доцент 
(бр. точки) 

Анна Георгиева 
 

А Показател 1 50 50 
Б Показател 2 - - 
В Показател 3 100 100 
Г Показатели 5 до 9 200 451 
Д Показатели 10-12 50 155 
Е Показатели 13-до края -  

Обща сума   756 
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7. Заключение.  
Кандидатката отговаря на задължителните и специфични условия и 

наукометрични критерии, посочени в ЗРАСРБ и Правилника на МУ-Варна за заемане 
на академичната длъжност „доцент”. В допълнение кандидатката има сериозно 
участие в учебния процес: съавтор в издаден учебник и две практически ръководства, 
методичен ръководител на студентски разработки, наставник, активност в научни 
форуми и разработване на проекти. Членува в пристижни наши и международни 
научни организации, задълбочен изследовател и уважаван преподавател. Това ми дава 
основание да предложа ас. Анна Петрова Георгиева да заеме академичната 
длъжност „доцент” по научната  специалност „Управление на здравните грижи“ 
за нуждите на катедра „Здравни грижи”, УС „Медицинска сестра” при ФОЗ на 
МУ- Варна. 
 
 
 
Дата: 19.09.2019г.                                    Изготвил становището: 

     

 
                                                                           
 
 
                                                                                /проф. Ст. Попова, д.м./ 
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