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Данни за процедурата 

Асистент ВАЛЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА е зачислена като докторант на 

самостоятелна подготовка  за придобиване на ОНС „Доктор” в област на висшето 

образование: 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4.Обществено 

здраве, по научна специалност: Управление на здравни грижи в Катедра „Здравни 

грижи“, Факултет „Обществено здравеопазване“ на Медицински университет – Варна , 

съгласно Заповед на Ректора № Р -109-59/20.02.2015г.. 

На основание чл.26 ал. 3 и чл.30, ал.3 от ППЗРАСРБ, чл.44, ал.2 от ПРАС на МУ 

Варна и решение на ФС по протокол №85/20.01.2015г. на ФОЗ, успешно положен 

докторантски минимум и съобразно готовността и за публична защита Валя Иванова 

Димитрова е отчислена с право на защита със Заповед №Р 109-307/08.08. 16.г. на 

Ректора на МУ - Варна.  

 

Биографични данни и кариерно развитие на докторанта 

Ас. Валя Иванова Димитрова след придобиване на медицинско образование по 

специалност „ Акушерка“ в ИПЗКССО „ Д-р Н. Николаев“ – гр. Варна през 1990 г. 

година започва работа в АГ кабинет и ЖК към Общинска болница гр. Провадия, където 

работи като редова акушерка до 1993 г., след което работи последователно в ДЯ 

„Щурче“, Трета поликлиника „Хр. Ботев“, МБАЛ „Св. Анна“ град Варна. През 2007 

година след успешно издържан конкурс е назначена като преподавател, а по – късно 

преназначена като асистент в катедра „Здравни грижи“ на ФОЗ при МУ „Проф. д-р П. 

Стоянов“ Варна, където продължава да работи към настоящия момент. Валя Димитрова 

е от първите акушерки  назначена в новосформираната през 2006 година Катедра по 

здравни грижи в университета – след преобразуваното образование по специалност 

„Акушерка“ с ОКС „бакалавър“. Участва активно в практическото обучение на 

студентите от специалност „Акушерка“ – провежда упражнения, семинари и клинична 



учебна практика.  Активно въвлича студентите в научни проучвания, резултатите от 

които представят съвместно в научни форуми и конференции. През цялото време е 

повишавала образованието си, като последователно е придобила дипломи по 

специалност Управление на здравни грижи „Бакалавър“ през 2006 г. и „Магистър“ по 

същата специалност през 2007 година в МУ „Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна. 

Ас. Димитрова  има подчертан стремеж  за разширяване на теоретичната си и 

практическа подготовка чрез участия във форми на СДО ( курсове, семинари и др.), 

които  и помагат да оформя изследователските и преподавателските си умения. През 

2013 година придобива  специалност „Обществено здравеопазване“.  

 

Обща характеристика на дисертационният труд 

Дисертационният труд, представен от ас. Валя Димитрова е разработен към 

катедра Здравни грижи на ФОЗ към Медицински университет – гр. Варна. 

Дисертациoнният труд съдържа 203  страници и включва: въведение, пет глави, изводи, 

предложения, приноси, използвана литература и шест приложения.Текстът е 

илюстриран с 77 фигури и 18 таблици. Библиографският списък включва 277 

литературни източника, от които 198 на кирилица, 36 на латиница и 43 интернет 

източника. 

  Дисертационният труд е обсъден и предложен за защита на Катедрен съвет на 

Катедрата по здравни грижи при МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна на 

22.07.2016 г. 

 

Оценка на актуалността на темата 

Разработената от ас. В. Димитрова тема е изключително актуална към 

настоящия момент, тъй като акушерската професия се променя, стимулирана от 

технологичния напредък в здравната помощ. Като регулирана професия пред 

акушерките се откриват нови възможности и предизвикателства. Ролята на 

съвременната акушерка е насочена към консултиране и обучение, не само за жената, но 

и в рамките на семейството и общността, включвайки пренатално образование и 

подготовка за родителство, грижи за децата, сексуално и репродуктивно здраве. 

Международната акушерска конфедерация описва акушерките като основната 

(но не единствената) професионална група, която осигурява акушерство. 

Акушерският модел на грижи позволява прилагане на концепцията за промоция 

на здравето чрез създаване на емоционална връзка, атмосфера на доверие и 

сътрудничество с пациента. Днес все повече се налага схващането, че акушерката е не 

само технически изпълнител на манипулации и дейности по предписание на лекаря, а 

професионалист, който притежава знания, умения и има изградено специфично 

поведение за оказване на самостоятелни грижи, насочени към бременни, родилки, 

гинекологично болни и здрави жени.  

Авторката очертава важни за теорията и практиката проблемни области, 

свързани с опазване на женското здраве и че липсата на участие на акушерка в 

консултативната дейност води до неудовлетворяване на потребности от промотивно-

профилактични  дейности по опазване на здравето и благосъстоянието на майките и 

децата. 

У нас все още има редица ограничения, които не позволяват и препятстват 

акушерките да бъдат на предния фронт. Здравеопазната ни система се лишава от 

ресурса, който има в лицето на академично подготвената акушерка. Това води до 

недостатъчност на грижите за бременните жени и майките, които имат нужда от 

консултации, от подкрепа и окуражаване – дейности за които акушерките у нас  имат 

компетенции и могат да изпълняват отговорно. В този смисъл разработеният от ас. В. 



Димитрова дисертационен труд е много актуален с безспорно научното доказване, че 

акушерките могат и трябва да бъдат въвлечени в иновативни форми за активно 

партньорство с майките и семействата, за проследяване на бременността и  отглеждане 

на здрави деца и  при подходящо обучение могат да имат решаваща роля с конкретни 

специфични дейности на всички нива в опазването на майчиното и детското здраве и в 

подобряване качеството на живот на тези жени. 

Консултирането на жени е традиционна функция на акушерката. То обхваща 

много широк спектър от проблеми, касаещ репродуктивното женско здраве – въпроси, 

свързани с половото съзряване, бременността, раждането, послеродовия период 

(кърмене и отглеждане на детето), контрацепция, борба с безплодието,  генетична 

консултация, гинекологични заболявания и т.н. 

Задълбоченият анализ на добри практики в различни страни за оказване на 

акушерски грижи дава основание на авторката да отбележи факта, че у нас дейността 

на акушерките  е недостатъчна и практически се лишават пациентите от 

специализирани акушерски грижи. Недооценената роля на акушерката е съществен 

пропуск на здравната ни система, който ас. Димитрова научно доказва в 

дисертационния си труд, който е изключително важен и много актуален на фона на 

увеличаващият се брой  непроследени бременни и грешките, които се допускат при 

отглеждане на децата.   

Подбрана е актуална тема, с  която ас. В. Димитрова показва, че притежава 

умение на преподавател и изследовател, ориентиран към търсене на иновативни форми 

за оказване на акушерски грижи от автономно признати акушерки. Доказвайки 

готовността на акушерките за включване в иновативни форми за поддържане на 

женското здраве и оказване на консултативна дейност ас. Димитрова с умението на 

творец предлага изграждане на Модел на общинска автономна акушерска практика 

където акушерката ще изпълнява автономна дейност. Наред с другите специалисти ще 

осъществява здравно консултативна дейност и ще поддържа комфорта на жените, 

давайки отговор на безкрайните въпроси, съпътстващи бременноста и грижите за 

новороденото, кърмачето и ранното детско развитие.  

 

Литературен обзор 

Литературният обзор е разработен в обем от 55 страници, структуриран в І 

глава. В обзора са формулирани 7 основни  рубрики, от които по – обстойно са 

анализирани: Развитието на акушерската професия, Международен опит при оказване 

на акушерски грижи, Компетенции на съвременните акушерки, Консултации по 

семейно планиране, Иновации в акушерската практика. В края на литературния обзор 

авторката по оригинален начин формулира 7 детайлни извода, тъй като разглеждания 

проблем се нуждае от непрекъснато  обсъждане у нас и въвличане на акушерките в 

автономна дейност. Събирайки ценна информация авторката представя опита на  

страните от Западна Европа, Канада, САЩ и др., където акушерските грижи са напълно 

интегрирани, регламентирани и публично финансирани и са част от системата на 

здравеопазването, а практиката на акушерката в България значително изостава в това 

отношение.  

За разработването на литературния обзор авторката се опира на достатъчно 

източници, които умело анализира и показва задълбочено познаване на мнение на 

други автори по избрания от нея проблем. Структурата на литературния обзор и 

стиловото оформление показват уменията на ас. Валя Димитрова да борави с 

литературни източници, да анализира информацията и да изразява собствено мнение по 

темата на дисертацията.  



В последствие част от литературния обзор, засягащ историческите аспекти и 

международния опит, препоръчвам да бъде представен като учебно помагало за 

студентите от специалност „Акушерка“, което би било полезно и за работещи 

акушерки. 

 

Постановка на научното проучване 

Във ІІ глава се визира методиката на научното проучване, която е подробно и коректно 

разработена. На базата на личните виждания на автора и обстойно разработеният 

литературен обзор успешно са изведени целта и основната изследователска теза. 

Прецизно са формулирани  6 задачи и 4 работни хипотези, разработени, отчитайки 

етапа на индивидуализиране на акушерските грижи и поемането на нови, по-високи 

отговорности от акушерката в процеса на консултиране на жени във връзка с 

репродуктивното им здраве.  

Авторката е приложила разнообразни методи, които гарантират достоверност на 

получените резултати. Документален  метод е използван за анализ на действащи към 

момента законови и нормативни уредби, регламентиращи дейността на акушерката и 

възможностите за консултиране  като самостоятелна дейност на акушерката; 

Социологически метод – реализирано е анкетно проучване на различните групи 

респонденти, относно функциите и ролята на акушерката; Експертна оценка – относно 

придобиване на компетенции за осъществяване на автономни функции при 

консултирането на жени; Метод на SWOT анализ – за оценка на силни и слаби в 

практиката на акушерката в България; 

Проучено е мнение на 4 групи респонденти (общо 1319 души): Акушерки  (153) 

– практикуващи в Неонатологично, Родилно и Гинекологично отделение към МБАЛ 

„Света Анна“ АД – Варна, СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов“– Варна, МБАЛ – Бургас 

АД, МБАЛ – Балчик ЕООД, МБАЛ – Каварна ЕООД ( 89,5% от акушерките, работещи 

в проучваните отделения); Пациенти (1064) – хоспитализирани в родилно отделение 

към ЛЗ от Черноморския регион (Варна, Балчик, Каварна и Бургас), (29,5% от 

изписаните пациентите към момента на проучването); Експерти (20) – главни и старши 

акушерки, в МБАЛ където е проведено проучването и преподаватели по здравни грижи 

в специалност „Акушерка“ на МУ – Варна;  Студенти (82) – дипломанти, обучаващи се 

в специалност „Акушерка“ в МУ – Варна, и Висока медицинска школа – Битоля, 

Македония (Изследването е проведено по време на обучение на докторанта, 

осъществено по програма „Еразъм ” за обмен на студенти и докторанти между МУ–

Варна и Университет „Свети Климент Охридски” – Битоля);  

Оргинално е виждането на авторката в методологията да представи понятиен 

апарат, което в изложението улеснява еднозначно възприемане на използваните 

термини.    
Инструментариумът е собствено разработен и гарантира надеждност на 

приложените методи. За обработка на първичната социологическа информация са 

използвани подходящи статистически методи.   

       

Резултати 

Дисертационният труд представя резултати от огромно извършена работа от 

авторката. Резултатите са логически оформени и структурирани в глава ІІІ и глава ІV. 

Получените резултати  от  проучването, ас. Димитрова обсъжда  в контекста от други 

подобни и прави констатацията, че са налични дефицити в здравното обслужване на 

бременни и майки на малки деца и в стъпките за тяхното намаляване, акушерката със 

съвременно образование може да играе важна роля.  



Този подход доказва умението на ас. Димитрова на базата на успешно 

доказаните в теоретичен аспект резултати да предложи практически подходи за 

приложението им, с което да се предоставят в по – голям обем акушерски грижи в 

посока запазване на здравето на жената и в частност репродуктивното здраве.  

В Глава трета авторката представя резултати от проведеното мащабно 

проучване на готовността на акушерките за автономни функции при консултирането на 

жени във връзка с репродуктивното им здраве, в контекста на базово професионално 

образование, възможностите за надграждане на образованието, продължаващо и 

следдипломно обучение и кариерното израстване на професионалистите по здравни 

грижи. Проучени са нагласите на акушерките за упражняване на професията – у нас и в 

чужбина, тяхната роля за усъвършенстване на здравните грижи, участие в здравната 

политика и активността им при изследване на потребностите на пациентите. 

Анализирани са факторите, които влияят на мотивацията на  акушерките за 

професионална реализация и упражняване на автономни функции при консултирането 

на жени във връзка с репродуктивното им здраве, като възможност за по-пълноценно 

задоволяване на потребностите на пациентите и усъвършенстването на професията на 

акушерката.  

Глава трета е структурирана в четири части.  

В първата част - Ефективност на женска консултация у нас. 

Антенатални и перинатални акушерски  грижи е обсъдена необходимостта от 

преосмисляне и реорганизация на антенаталните и перинаталните акушерски грижи. 

Чрез мнението на експерти, акушерки и студенти са доказани пропуски в работата на  

ЖК. Не изпълнявайки ефективно своите функции и задачи ЖК, предпоставя различия и 

неравенство в антенаталните и перинаталните акушерски грижи. По оргинален начин 

ас. В. Димитрова проучва потребностите на пациентите от антенатални и перинатлни 

грижи чрез търсене на акушерски грижи от пациентките. Интересно са представени 

резултати от дейността на ЖК в зависимост от това какъв специалист я провежда  – 

лекар и акушерка, акушер-гинеколог или общопрактикуващ лекар. 

Във втората част - Роля на акушерката при проследявянето на 

бременността, раждането,  следродовия период и грижите за новороденото  е 

направен анализ на ефективността на антенаталните и перинаталните акушерски грижи 

чрез проследяване на основни дейности, осъществявани при наблюдението на 

бременността на пациентите, попаднали в извадката. Проучено е провеждането на 

рутинни, неинвазивни показатели по време на бременността и кратност на 

проследяването. Доказано е, че има значителни пропуски и различия при 

проследяването на бременните. Смущаващи са данните, в които почти половината от 

анкетираните са посочили, че при наблюдението на бременността им не са извършвани 

основни изследвания като тазометрия, измерване на кръвното налягане и теглото, 

проследяване на нарастването на матката и детските сърдечни тонове, изследване на 

урина за наличие на протеинурия. Друг проблем, изведен на преден план е 

еднократното изследване на тези показатели, при изискване за многократно 

проследяване. Допълнителен аргумент в тази насока е, че проблеми се установяват  

предимно при пациенти, наблюдавани само от лекар или от ОПЛ, т.е. в случаите, 

когато наблюдението на бременността е осъществявано без оказването на грижи от 

акушерка. Получените резултати свидетелстват за снижени критерии при 

проследяването на бременността от различни категории медицински специалисти, 

наличие на съществени различия при оказването на акушерските грижите и неизяснена 

и силно маргинализирана роля на акушерката при оказването им.  

Проучени са основни проблеми на практикуващите акушерки. Доказано е, че те 

са свързани с ниското заплащане, много и разнородни задължения и намалена 



численост на персонала. Въз основа на анализиране на мнението на респондентите 

авторката прави обобщение, че е налице изземване на традиционни акушерски функции  

при оказването на акушерски грижи. Проучването доказва, че акушерките са 

неудовлетворени от престижа на професията (71,90%), което недвусмислено налага 

промяна в регламентите, утвърждаващи упражняването на акушерската професия. 

Във втората част ас. Димитрова прави SWOT анализ на състоянието на 

антенаталните и перинаталните грижи у нас. Задълбочено с много познаване на 

материята, практиката и обучението на акушерката както и доказателства от 

проучването са изведени силните, слабите страни, възможностите и заплахите при 

оказването на акушерски грижи.Намирам оргиналност в подхода и стремеж да се 

приведат много доказателства за необходимостта от автономна акушерска практика. 

 

В третата част - Осъзнаване от професионалистите по здравни грижи на 

новата философия и автономията на професията, на базата на мнението на 

експертите, е проучена професионализацията на съвременната акушерка и 

компетентостта й за самотоятелна консултативна дейност. 

Авторката по убедителен начин доказва, че възможността за автономия е 

основен фактор, оказващ влияние върху мотивацията на акушерките за консултативна 

дейност, според трите групи респонденти - експерти (80%), акушерки (60,7%), студенти 

(56%). Липсата на ясен регламент и стандарти са основен демотивиращ фактор за 

създаване на автономна пракитка - експерти (80%), акушерки (68,6%), студенти 

(54,7%).  

Повечето от анкетираните акушерки считат, че консултативната дейност в 

автономна акушерска практика ще доведе до индивидуализиране на здравните грижи 

(67,6%).  Експертното мнение доказва възможности за широкото поле за изява на 

акушерската автономия - при кърмене и отглеждане на новороденото (95%), при 

бременност (80%), при полово възпитание на подрастващите (60%), в областта на 

семейното планиране (55%), училище за родители (55%) и при раждане (45%).  

Анкетираните експерти убедено считат, че акушерките биха получили доверието 

на пациентите при бременност (95%), грижи за новороденото (90%), в следродовия 

период (80%) и при раждане (60%).  Установено е пълно съвпадение в мнението на 

пациенти, експерти, акушерки и студенти, относно ползите за жените от обучение, 

проведено от акушерка. Доказана е готовност на пациентите за посещение на бъдеща 

акушерска практика, за наблюдение на нормална бременност, разкрита към болнично 

родилно отделение (77%). Установено е, че  разкриването на автономни акушерски 

практики ще улесни достъпа на жените до услуги и информация за здравето им. 

Проучени са очакванията на пациентите от акушерските грижи в автономна пракитка, 

свързани с подготовка за раждане (91,5%), системно наблюдение на бременността 

(83,6%), наблюдение на следродов период (78,6%), оказване на помощ и консултации 

при кърмене и отглеждане на новороденото (66,6%), осъществяване на манипулации 

(62,5%), домашен патронаж (56,1%), оказване на спешна - долекарска медицинска 

помощ (41,1%) . Доказано е, че акушерките осъзнават добре значението на 

професионалната автономия за индивидуализиране на здравните грижи и за 

повишаване на професионалното самочувствие и удовлетвореност. 

 

В четвъртата част, озаглавена „Организация на автономната акушерска 

пракитка“ авторката разглежда организационните аспекти на автономните 

акушерски практики. Според резултатите от проучването експерти, акушерки и 

студенти считат за най-подходяща форма практика асоциирана към болнично 

отделение или акушерска практика към кабинет за извънболнична АГ помощ. 



Респондентите поставят като изискване предварителен професионален опит на 

акушерката – стаж 5 г., придобит в сектори с интензивни или специфични акушерски 

грижи. Мнозинството от анкетираните експерти, акушерки и студенти оценяват 

придобиването на специалност  „Първични здравни грижи” за акушерката в автономна 

практика като необходимост. Установено е, че анкетираните експерти, акушерки и 

студенти считат въвеждането на стандарти за работата на автономните акушерски 

практики за задължително условие, а експертите са мотивирани да участват в 

разработването им. Авторката не е пропуснала да проучи и източници за финасиране на 

автономните акушерски пракитки, които според експерти и акушерки могат да бъдат - 

Министерството на здравеопазването, НЗОК или Общините.  

 

В четвъртата глава ас. В. Димитрова по много оргинален начин  представя 

разработените 2 модела на автономни акушерски практики за консултиране на жени - 

Модел на автономна акушерска практика, асоциирана към болнично родилно 

отделение и  Модел на общинска акушерска практика. Авторката извежда 

значението на Акушерският модел на грижи, фокусиран върху осигуряване на 

максимално добро здраве на майките и децата, превенция на патология и оосигуряване 

на физическа, психическа, емоционална и социална подкрепа на бременността и 

майчинството. Всеки от моделите съдържа - кратко описание, преимущества на модела, 

организационни аспекти, връзка с други звена, финансиране на дейността, мониторинг 

на дейността. На базата на теоретичния модел е очертан, схематично, пътя на 

пациента на автономната акушерска практика. Схемата визуализира основни 

моменти при диагностициране и наблюдение на бреманността, постъпване за раждане, 

проследяване на следродов период, като са отчетени възможностите за оказване на 

консултативна дейност от акушерката при нормално и патологично протичаща 

бременност. Ас. Димитрова отива още по – далеч в представянето на автономната 

акушерска практика като разработва и Минимален пакет акушерски дейности при 

нормална бременност, Практически стъпки при прилагане на акушерски грижи и 

Показатели за контрол на дейността и качеството на автономната акушерска 

практика.  

Представени по този начин вижданията на авторката показват 

завършеност и лична висока професионална компетентност. При проявен интерес 

от институции, които могат да реализират моделите детайлното представената 

авторска концепция може да се приложи много бързо. 

 

В пета глава са представени направените изводи, препоръки и приноси на 

дисертационния труд, на базата на собствените данни от научното проучване Ясно и 

точно на базата на получени резултати от научното проучване са формулирани 12 

извода. Най съществени са изводите с  номера 1, 3, 5, 6, 8 и 9, отнасящи се до 

регламентиране на автономната акушерска практика, готовността на акушерките за 

автономна дейност, желание на пациентите да се изградят автономни практики и 

оценката на експертите, относно полезността на тези форми. 

 В дисертационният труд коректно са формулирани препоръки и предложения, 

които биха били ценни в методологически аспект за Министерство на 

здравеопазването и Медицинските университети, където се обучават студенти от 

специалност „Акушерка“. С особена важност се открояват препоръките към  

Законодателството, относно регламентиране на автономната дейност на акушерката 

при нормално протичаща бременност и към БАПЗГ за изработване на стандарти за 

автономна практика и изграждане на предложените модели според потребностите на 

различните региони в страната.  



 

 

 

Оценка на приносите 

Дисертационният труд представлява първо по рода си мащабно целенасочено и 

задълбочено, комплексно проучване относно автономната роля акушерката в 

консултативната дейност. Авторката на базата на получените резултати очертава 

необходимостта да бъдат  преосмислени ролята, функциите и задачите на акушерката и 

автономната и дейност като възможност за постигане на по – висока удовлетвореност 

на потребностите на бременните, родилките и грижите за отглеждане на детето.  

Резултатите от научното проучване,  формулираните изводи и препоръки очертават 

приноси с теоретично - познавателен и  практико - приложен  характер.  

Справката за приносите, представена в дисертационния труд отразява сравнително 

обективно реалните достижения на автора.  
 

Приноси с теоретично-познавателен и методичен характер 

1. За първи път е направен SWOT анализ на антенаталните и перинаталните 

акушерски грижи у нас. 

2. Проучени са готовността, нагласите и мотивацията на акушерките за 

осъществяване на автономни функции при консултирането на жени във 

връзка с репродуктивното им здраве. 

3. Изследвани са потребностите на пациентите от акушерски грижи във 

връзка с бременността и раждането, както и нагласите им за ползване на 

услугите на автономна акушерска практика.  

4. Очертана е професионалната компетентност на акушерката за автономни 

дейности при консултирането на жени.  

 

Приноси с практико - приложен характер 

1. Предложен е иновативен подход за оказване на антенатални и 

перинатални грижи чрез разработени Модели на автономни акушерски 

практики.  

2. Разработен е Минимален пакет дейности за оказване на антенатални и 

перинатални акушерски грижи, съобразен с компетенциите на 

акушерката в автономна акушерска практика. 

3. Представен е Пътят на пациента на автономната акушерска 

практика при бременност и раждане – със и без риск. 

4. Разработени са Критерии за контрол и оценка на дейността на 

автономната акушерска практика. 

 

Авторефератът изчерпателно възпроизвежда най – съществените моменти от 

дисертационният труд и е представен в обем от 75 страници. 

Изследователският портфейл на авторката включва към момента общо 4 научни 

публикации в специализирани издания: в Здравни грижи (1), Варненски медицински 

форум (2) и Здравен мениджмънт (1) свързани с дисертационния труд, които са 

реализирани през 2012, 2013 и 2015 година, с което асистент Валя Димитрова е 

изпълнила изискванията на критериите за ОНС „доктор”.  

Препоръчвам на ас. В. Димитрова да развие по – голяма публикационна активност 

в специализирани научни списания у нас и в чужбина, за да стане достояние на по – 

широк кръг специалисти и експерти в областта на здравните грижи авторското виждане 

за утвърждаване на автономни акушерски практики.  



Асистент Валя Димитрова, покрива напълно пpиетите от МУ Варна изисквания за 

присъждане на образователна и научна степен „Доктор”, чрез разработения 

дисертационен труд, който е  достатъчен по обем и може да се разглежда като актуална 

научна работа с важни теоретични и практически приноси. Нямам критични бележки 

към дисертационния труд. 

 

Лични впечатления 

Считам за необходимо да споделя личните си впечатления. Познавам Валя 

Димитрова от почти 10 години.  Високо оценявам коректността и позитивизма, които 

тя притежава, както и управленските й качества. Открита по характер, любознателна и 

последователна в действията си тя се утвърждава като уважаван преподавател и колега. 

Притежава много добри умения за работа в екип, комуникация и вземане на 

управленски решения. Считам, че натрупаният педагогически и практически опит са 

дали възможност докторантката да оцени правилно съществуващата реалност като 

изследва ролята на акушерката, да предвиди някои необходими промени в 

подготовката на акушерките и предложи иновативни подходи на автономна акушерска 

практика.  

 

В заключение: Въз основа на професионалното развитие, научните и учебно-

преподавателски постижения  и съобразявайки се с критериите на Закона за развитие на 

академични състав в Република България, Правилника към него и Правилника за 

развитие на академичния състав в МУ „Проф. д-р П. Стоянов“ - Варна , давам 

положителния си вот и убедено предлагам на уважаемото Научно жури 

докторантката ВАЛЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА да придобие ОНС „Доктор” по 

научната специалност  „Управление на здравни грижи ” за нуждите на катедра 

Здравни грижи, факултет „Обществено здравеопазване ” на МУ- Варна. 

 

03.09.2016г.         

Изготвил рецензията,  

   Проф. Соня Тончева, дм 
 

 

 

 


