
СТАНОВИЩЕ 

 

по конкурсна процедура 

за заемане на академичната длъжност „доцент”  

по област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, 

професионално направление 7.4. Обществено здравеопазване, 

научна специалност Управление на здравните грижи 

за нуждите на Kатедра „Здравни грижи“ при ФОЗ на МУ - Варна, 

обявен в ДВ, бр. 43/31.05.2019 г. 

 

 

Със заповед на Ректора на Медицински университет - Варна № Р-109-235/ 

26.07.2019 г съм определена за член на Научно жури и съм избрана да изготвя 

становище по конкурсна процедура за заемане на академичната длъжност „доцент” по 

научната специалност „Управление на здравните грижи“ за нуждите на Катедра 

„Здравни грижи“ при ФОЗ на МУ - Варна. 

Единствен кандидат в конкурса е ас. Анна Петрова Георгиева, доктор по 

Управление на здравните грижи. 

 

1. Кратки биографични данни и кариерно развитие на кандидата: 

Анна Георгиева завършва през 1991 г. ПМИ „Д-р Ненчо Николаев”, Варна, 

специалност Медицинска сестра — детски профил. Работи като медицинска сестра в 

Неврологично отделение на Общинска болница – Аспарухово  от 1991 г до 1998 г. От 

1998 г. до 2006 г. е в Неврохирургична клиника на МБАЛ “Св. Анна”, Варна и от 25.05. 

2006 до 21.01.2007 г. - старша медицинска сестра на вътрешно отделение. От 22.01.2007 

г. постъпва в катедра „Здравни грижи“ на МУ – Варна - до 2011 г. е преподавател, а от 

2011 г.-асистент  

Образование и академично развитие. През 2005 г. придобива ОКС 

“Бакалавър” по Здравни грижи в МУ Плевен и пак там през 2007 г. ОКС “Магистър” по 

Управление на здравни грижи. Oт 2014г. има специалност “Медицинска сестра за 

социални дейности”. През 2015 - 2016 г. е докторант на свободна подготовка. 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 управление на здравните грижи. 
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Участва в два проекта „Студентски практики“ - 2013-2014 г. и 2016 - 2017 г. като 

академичен наставник на студенти от специалност „медицинска сестра“. А.Георгиева 

участва в СДО, организирано от БАПЗГ – представени са 37 сертификати от 

краткосрочни курсове  по важни за практиката въпроси. Езиците, посочени за 

комуникация, са руски и английски( приложен документ за владеене на ниво А2) Член 

е на международни и наши научни организации-Съюз на учните в България, Българско 

научно дружество по общестено здравеопазване, Българска асоциация по обществено 

здравеопазвне, Европейска асоциация по  обществено здравеопазване-EUPHA. 

 

2.  Характеристика на научно-изследователската дейност на кандидата.  

2.1 Количествена характеристика и наукометрични показатели 

Документите по процедурата са предствени в много добър вид, съдържат всички 

позиции, изисквани от ЗРАСРБ, Правилника за приложението му и Правилника за 

развитие на академичния състав на МУ – Варна. От електронната справка се  покрива 

минималните изисквания за вижда,че Анна Георгиева покрива минималните 

изисквания за заемане на АД „доцент.“ 

Анна Георгиева се представя в конкурса с общо 61 заглавия, oт които:  

 дисертационен труд - 1; 

 монография – 1;  

 студия-1; 

 учебник - 2 (един с две издания); 

 учебни ръководства - 2; 

 пълнотекстови публикации – 55 в т.ч. в реферирани и индексирани 

издания -2  и в нереферирани, но с научно рецензиране списания  и  колективни 

томове – 53. 

Представени са и 20 резюмета на доклади изнесени на научни форуми, 

публикувани в сборници, които не се рецензират, но се приемат за научна активност. 

Разпределението на научните трудове по място на кандидатката в авторските 

колективи показва,  че в около 55%   от тях, тя има водещо място – на 23% е 

самостоятелен автор, а в 36% - първи автор. По място на публикуване на 

пълнотекстовите публикации в списания - 34 са в български и 7 – в чуждестранни, а от 

тези в научни сборници - 14 са в български и 9 в чуждестранни. От българските 

списания най-предпочитани за публикуване са: „Здравни грижи“, „Варненски 

медицински форум“ „Здравна икономика и мениджмънт“. В справка от Библиотеката 



3 
 

на МУ - Варна са посочени 27 цитирания на публикации на кандидатката.. 

Съпоставката на посочените данните с изискванията, заложени в ЗРАСРБ, Правилника 

за приложението му и Правилника за развитие на академичния състав на МУ - Варна за 

заемане на академична длъжност „доцент” показва, че кандидатката покрива 

наукометричните критерии за тази длъжност.  

 

3. Качествена оценка на научно-изследователската дейност и приноси.  

Кандидатката за доцент е систематизирала своите публикации и приноси в пет 

основни тематични направления: 

Информирано съгласие на пациента в контекста на здравните грижи  

Дългосрочни грижи за възрастни и хора с увреждания; 

Обучение на професионалистите по здравни грижи  

Организационни и управленски аспекти на здравните грижи 

Вария  

Изразявам като цяло съгласие с представената  от авторката справка.  За най-

съществени намирам приносите-познавателни и практико-приложни  по първите две 

направления, които отбелязвам. 

По първо направление е изследвано и очертано  значението на информираното 

съгласие (ИС) за спазване правата на пациентите и привличането им като активни 

партньори в лечебния процес. На базата на  първо по рода си  задълбочено комплексно 

теоретично и емпирично проучване е поставен проблема за участието на медицинската 

сестра в процеса на получаване на ИС от пациентите както като част от лекуващия 

екип, така и като професионалист, който извършва инвазивни манипулации в рамките 

на своята компетентност. Приносен характер имат разкриването на факторите, 

възпрепятстващи ефективното протичане на процеса на получаване на информирано 

съгласие, анализа на  правната регламентация на проблема в законодателството на РБ, 

както и разработените „Алгоритъм за получаване на ИС“ и „Модел на технически фиш 

за ИС за венозна инжекция“. 

По второто наравление: Дългосрочни грижи за възрастни и хора с увреждания 

са представени публикации и монографичен труд „Дългосрочните грижи - 

възможности за иновативна сестринска практика“, който отговаря на изискванията на 

МУ-Варна за хабилитационен труд. Авторката изследва проблема „дългосрочни 

грижи“ комплексно, в неговите различни аспекти като концепция, основни принципи и 

организационна реализация. Проучен и представен е опитът на други държави, в т.ч. и 
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практики с възможност за приложение у нас. Направен е анализ на съвременното 

състояние на дългосрочните грижи в България и в този контекст е търсено мястото на 

медицинската сестра като е поставено ударение върху интеграция между медицински и 

социални грижи. Разработени са организационни форми на автономна сестринска 

практика, в т.ч. и предложение за нормативното ѝ уреждане за оказване на дългосрочни 

грижи за възрастни и хора с увреждания.  

 

По трето и четвърто направление  преобладават практико-приложни  приноси, 

които могат да служат и вероятно вече са послужили  в  подобряване  на обучителния 

процес при здравните професионалисти и  формиране на професионалните им 

компетенции.  

Оценка на учебно-педагогическата дейност. Кандидатката за доцент има 

преподавателски стаж  12 години 05 месеца 02 дни (към 24.06.2019г. Тя води 

практически упражнения, учебна практика и преддипломен стаж по следните 

дисциплини: философия и въведение в сестринските грижи; сестрински грижи по 

домовете; сестрински грижи при инфекциозно болни; при соматично болни; при 

хирургично болни; при деца и възрастни с увреждания; при родилки и новородини, при 

възрастни лица; при лица с очни, ушни и носно-гърлени заболявания.  

Тя е участвала в разработването и актуализирането на  учебните програми по  

всички преподавани от нея дисциплини 

От учебната 2017/2018 г. ѝ е възложено водене на 10 часа лекции по 

дисциплината „Сестрински грижи по домовете“ , а през учебната 2018/2019 г. участва в 

лекционния курс по три учебни дисциплини с общо 35 часа лекции. 

През последните пет години А.Георгиева има висока средна годишна учебна 

натовареност между 793 и 965 часа,  която надхвърля изискванията в Правилника на 

МУза заемане на академичната длъжност „доцент“. А.Георгиева осъществява научно 

ръководство на студентски научни разработки и има 8 съвместни участия в 

конференции и публикации със студенти. Съавтор е в един учебник с две издания ( 

първо от 2012 г. и второ допълнено от 2018 г.) и в две учебни ръководства  

Лични  впечатления. Познавам Анна Георгиева като добросъвестен, отговорен 

преподавател; тя е взискателен, но и загрижен за студентите курсов ръководител. 

Редовен и активен участник в научни форуми, в които се представя  много добре.        

Критични бележки и препоръки.  Вече съм имала случай да отправя бележки и 

препоръки относно качествената характеристика на научно-изследователската  работа 
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на Анна Георгиева и с удовлетворение отбелязвам, че тя  ги взема предвид. Бих 

препоръчала по-голяма прецизност  при определяне характера  на приносите като  

„теоретични„ и теоретико-познавателни 

Заключение 

Анализът на цялостната научно-изследователска и преподавателска дейност на 

ас.Анна Георгиева, дузг показва, че тя отговаря на наукометричните изисквания, 

поставени в ЗРАСРБ, Правилника за приложението му и Правилника за развитие на 

академичния състав на МУ-Варна. Тя има оформен научно-изследователски профил, 

налице са теоретико-познавателни  и практико-приложни приноси от трудовете ѝ, 

активна работа със студенти като преподавател и методичен ръководител  на 

изследователската им дейност. Всичко тoва, наред с доказан стремеж към 

професионално усъвършенстване са основание да давам положителна оценка на 

кандидатката и  и да гласувам ас. Анна Петрова Георгиева, дузг, да заеме академичната 

длъжност „доцент”.  

 

 

. 

доц.Н.Фесчиева, дм 


