
 

 

С Т А Н О В И Щ Е 

от 

Проф. д-р Соня Колева Тончева, д.оз.н. 

Директор на Филиал Шумен  

към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна 

 

Относно: Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на 

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

Обществено здраве по специалност „Управление на здравните грижи“ за нуждите на 

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

сестра“ при Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, обявен 

в ДВ, бр. 43/31.05.2019 г. 

 

Със Заповед № Р – 109-235/26.07.2019г. на Ректора на МУ Варна , съм избрана за член 

на НЖ, а по Протокол№1от проведеното първо заседание на НЖ съм определена да 

изготвя становище по процедура за заемане на академична длъжност „доцент“. 

В обявения конкурс участва един кандидат: асистент Анна Петрова Георгиева, 

доктор  „Здравни грижи“, факултет „Обществено здравеопазване“ към Медицински 

университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна. Кандидатът е представил, 

пригледно оформени, всички необходими  документи, съгласно изискванията на Закона 

за развитие на академичния състав в Р България и Правилника за развитието на 

академичния състав в Медицински университет – 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, след което работи като редова медицинска сестра в различни 

сектори на лечебни заведения във гр. Варна. В резултат на натрупан опит Георгиева 

доказва управленските си умения и заема позиция  старша медицинска сестра в 

отделение по вътрешни болести към МБАЛ „Света Анна – Варна” АД.  

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“.  

От  2007г. започва академичната кариера на А. Георгиева и тя печели конкурс за  

преподавател в Катедра „Здравни грижи“ до 2011 г. към Факултет по обществено 

здравеопазване на Медицински университет- Варна, след което  от 2011г. и до този 

момент е асистент в същата катедра. Катедра „Здравни грижи”. Преподавателският стаж 

на ас. А. Георгиева е повече от общо 12 години към датата на подаване на документите 

си за участие в настоящия конкурс.  

Анна Георгиева непрекъснато участва в краткосрочни курсове и има придобити 

умения  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.  

Кандидатката участва като академичен наставник на студенти от специалност 

„Медицинска сестра“ по първа и втора фаза на проект „Студентски практики".   

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. Преминала е и курс на 

тема:   Разработване и прилагане  “Програма за квалификация и развитие на 

професионалните компетенции на преподавателите”, организиран от МУ-Варна.  

Ас. Георгиева е посочила членство в научни и   професионални организации: Съюз 

на учените в България, БАПЗГ, Българското научно дружество по обществено здраве, 

Българската асоциация по обществено здраве, Европейската асоциация по обществено 

здраве (EUPHA) 

2. Общо описание на представените материали по конкурса 

Ас. Анна Георгиева представя подробни и прецизно подредени 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“.  

Ас. А. Георгиева представя 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 и други 

доказателствени материали.   

 

3. Обща характеристика на научната продукция и публикационна активност  

За участие в настоящия конкурс ас. Анна Петрова Георгиева представя списък с общо 57 

научни труда, представени в два списъка – 28 труда  по основни критерии на НАЦИД и 

29 пълнотекстови публикации публикувани в нереферирани с научно реценциране или с 

рецензирани трудове в научни томове, от които 6 са публикувани в чужбина.  

Списъкът от научните трудове на кандидата съдържа: 

1. Монографичен труд – 1; 

2. Автореферат на дисертационен труд – 1; 

3. Студия – 1; 

4. Учебници – 2 (с две издания); 

5. Учебно-практическо ръководство – 2;  

6. Пълнотекстови публикации в български научни списания и сборници – 57; 

7. Пълнотекстови публикации в чуждестранни научни списания и сборници – 6; 

Монографичния труд на тема „Дългосрочните грижи – възможност за иновативни 

сестрински практики " на 234 стандартни страници 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. 

Представени са два учебника „Сестрински грижи при болни с инфекциозни  

заболявания – учебник за студенти от специалност „Медицинска сестра”, (първо и второ 

преработено и допълнено издание) по дисциплина от учебния план „Сестрински грижи 

за инфекциозно болни“,  внедрени в учебния процес. Представени са и две учебно –

практически ръководства. В посочените трудове кандидатката  е съавтор. 

Българските научни издания, в които са отпечатани по – голямата част от научните 

публикации на ас. Георгиева са списание „Здравни грижи“,   списание „Варненски 

медицински форум“,  списание „Здравна икономика и мениджмънт“, Scripta Scientifica 

Salutis Publicae  и „Обща медицина“ са специализирани и създават възможност авторката 

да бъде разпознаваема в професионалните среди. 

Чуждестранните периодични издания с публикации, в които участва кандидата като 

автор са: 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.  

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

Георгиева е първи или самостоятелен автор в 31 (54,39%); втори автор – в 18 (31,58%) и 

трети и последващ автор – в 8 (14,3%). 

 Кандидатката представя 52 участия в научни форуми, което показва нейните 

умения да представя научната си продукция и непрекъснатият й стремеж към научно – 

изследователска работа.  

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 

27 цитирания.  



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), която значително 

надхвърля задължителната. Ас. Георгиева осъществява преподаване по 9 дисциплини от 

учебния план на специалност „Медицинска сестра“ и реализира лекции, 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“. Кандидатката 

участва като съавтор в разработването и актуализирането на учебните програми по 

дисциплините, по които преподава. 

През 2018/2019г. е курсов ръководител на ІV курс студенти от специалност 

„Медицинска сестра“.  

 

4. Лични впечатления 

 Познавам лично  ас. Анна Георгиева от 2007 година и съм установила, че тя е 

упорита, преследва целите си, любознателна е и организирана. Запозната съм с научното 

израстване  на кандидатката, както и с нейното развитие като преподавател. Като доказан 

професионалист в практиката А. Георгиева насочва проучванията си към оптимизиране 

на практиката на медицинската сестра, приносът на медицинската сестра в повишаване 

качеството на здравните грижи, дългосрочни грижи за възрастните хора и други аспекти, 

които търсят решение за да бъде призната автономия на сестрите. Проблемите до които 

се докосва като изследовател Георгиева са иновативни, малко разработвани и показват 

умението на авторката да предлага решения в областта на здравните грижи. Уважавам 

нейната работоспособност, умението да въвлича студентите в научно изследователска 

работа и да представя резултати от съвместната работа с тях. Ани е позитивна, 

добронамерена и коректен изследовател, заради което печели уважението на 

преподавателите и студентите.   

 

5. Обща оценка за съответствието на кандидата спрямо задължителните условия 

и задължителните количествени критерии и наукометрични показатели 

 Съгласно Правилника за развитието на академичния състав в Медицински 

университет-Варна ас. Анна Петрова Георгиева, доктор, напълно отговаря на общите 



условия за завършено висше медицинско образование, придобита специалност, ОНС 

"Доктор" по специалност: „Управление на здравните грижи“,  които се изискват за 

заемане на АД „Доцент". Ас. А. Георгиева, доктор отговаря на условията и по 

наукометрични показатели.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Въз основа на положителната оценка и анализа на цялостната значима научна и 

преподавателска дейност и съобразявайки се с критериите на Закона за развитие на 

академичния състав в Р България и с Правилника за развитието на академичния състав в 

Медицински университет – Варна, убедено препоръчвам на членовете на уважаемото 

научно жури,  ас. Анна Петрова Георгиева, доктор, да бъде избрана за доцент, за нуждите 

на Катедра „Здравни грижи“ към ФОЗ на  Медицински университет „Проф. д-р Параскев 

Стоянов“ – Варна в  област на висше образование 7.„Здравеопазване и спорт“, 

професионално  направление  7.4. “Обществено здраве”  и специалност  “Управление на 

здравните грижи”.   

 

 

 

                                                
24.09.2019г.      Изготвил становището: 

Гр. Варна      Проф. д - р Соня Колева Тончева, д.оз.н. 

 

 

 

 

 


