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Относно дисертационен труд за присъждане на ОНС “Доктор”  в област на висше 

образование  3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. 

Администрация и управление и научна специалност „Организация и управление извън 

сферата на материалното производство (в здравеопазването) 

 

 

 

Автор на дисертационния труд: Анета Илиева Докова 

 

Тема на дисертационния труд: „Концептуален модел за устойчиво управление на 

здравни проекти, базирани на общностно-академични партньорства“ . 

 

1. Биографичен профил на кандидата 

 

Анета Докова завършва магистратура по здравен мениджмънт през 2001 г. с първия 

випуск от специалността „здравен мениджмънт“ на Факултета по обществено 

здравеопазване при Медицински унивевристет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна. От 

2005 г. до 2011 г. е преподавател по здравен мениджмънт и здравни проекти към 

Катедрата по здравен мениджмънт, след което е Ръководител  на Отдел „Международно 

сътрудничество“ – длъжност, която заема и понастоящем.  

В качеството й на международник и преподавател тя участва в международни проекти 

от 1996 г., без да има пропуснатa година до ден днешен. Ежедневната й работа е свързана 

с разработването и реализацията на проекти както в системата на здравеопазването, така 

и в сферата на образованието. През годините е работила с партньори от Швейцария, 

Обединеното кралство, Гърция, Турция, Германия, Нигерия и много други страни от ЕС и 

извън него. Няма да сгрешим, ако кажем, че г-жа Докова е участвала в изграждането и 

поддържането на партньорства с над 90 университети и международни организации, 

партниращи на Медицински университет – Варна от 1991 г. насам. 

Практическият й опит в проекната дейност започва с ТЕМПУС проектите, преминава 

през програмите “Grudtwig”, “Leonardo da Vinchi”. По тях г-жа Докова разработва учебни 

и дидактически материали по английски език за специални цели, а именно за медицина и 

здравен мениджмънт. Участник е в три мащабни проекта по VII  Рамкова програма. По 

проекта „Мобилност на здравните професионалисити“ по VII  Рамкова програма участва 

като основен изследовател и докладчик за мобилността на здравните професионалисти в 

Украйна.  

През 2014 г. г-жа Анета Докова получава Академично отличие за наука и образование 

- Почетен знак със синя лента за успешно осъществяване на проекта по 7-ма рамкова 

програма „Мобилност на здравните професионалисти“ и за издигането на международния 

престиж на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна. 
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В момента участва като експерт в проект на Европейската комисия за Съвместни 

действия за планиране и прогнозиране на човешките ресурси в здравеопазването.  

Анета Докова е разработила три учебника за студенти по медицина, здравен 

мениджмънт, а последният в съ-авторство „Управление на проекти“ е учебник за 

студенти от магистърската програма по здравен мениджмънт. 

Не на последно място трябва да се отбележи 25-годишния опит на Анета Докова като 

преподавател по английски език. През 2012 г. – 2014 г. по Оперативна програма 

„Човешки ресурси“ Анета Докова е преподавател в поредица от курсове по 

специализиран език и комуникации в медицината. Експерт  е към Европейския център за 

сертифициране на езикови компетенции със седалище в гр. Печ (Унгария).  

В заключение на биографичния и профил можем да отбележим,че  при Анета Докова 

се открива уникална комбинацията между научен изследовател, преподавател и практик в 

управлението и осъществяването на международни проекти.  

 

2.Актуалност на разработвания в дисертационния труд проблем в научно и 

научноприложно отношение. Степен и мащаб на актуалността на проблема и 

конкретните задачи, разработени в дисертацията. 

Дисертационният труд на Анета Докова е в обем от 244 страници, структуриран е в 3 

глави и включва 89 фигури, 19 таблици, 8 приложения и 287 източника в справката за 

използвана литература.  

Той изследва актуални въпроси на съвременната тенденция в проектния менидмънт в 

здравеопазването, в частност управление на проекти, базирани на общностно участие. 

Във въведението си Анета Докова извежда актуалността и важността на избраната 

тема. За България понятието „общност” , особено в проектния мениджмънт е непознато 

понятие, а следователно и неизследван в научно и практико-приложен аспект проблем, за 

което говори и отсъствието  на публикации на български език, третиращи проблема.На 

тази основа докторантката обосновава, както целта , така и задачите на изследването в 

своя дисертационен труд. 

 Целите, задачите и методологията на комплексното изследване са представени 

логично и последователно.  

 

3.Степен на познаване състоянието на проблема и творческа интерпретация 

на литературния материал. 

 

В литературния обзор, представен в първа глава  са представени същностните 

характеристики,  различните етапи на управление на промяната и спецификите в областта 

на здравеопазването.Обработен и цитиран е огромен литературен материал, съдържащ се 

в 287 литературни източника. 

Във втора и трета глава на дисертационния труд Анета Докова представя 

резултатите от обсъждането на данните от собствените проучвания на фона на подходящи 

сравнения с анализите на други автори и добри практики в областта на проектното 

управление. Направена е добра връзка с изпълнение на болничната стратегия и проектите 

като съвременен инструмент за постигане на устойчиво развитие на лечебното заведение 

в условията на промяна. Авторката прави ценно предложение за концептуален модел за 

устойчиво управление на здравни проекти, базирани на общностно-академини 

партньорства. 

 

4.Съответствие на избраната методика на изследване и поставената цел и 

задачи на дисертационния труд с постигнатите приноси. 

Подходът, при който представителите на научната общност и на някои общности 

от населението участват съвместно при разработването и провеждането на 

специализирани регионални или национални проекти и програми в здравеопазването е 
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познат като CBPR (подход за научни изследвания, базирани на общностно участие) и има 

за цел същественото подобряване на здравето на определени, най-често недостатъчно 

обслужвани общности от населението, най-често в условията на ограничени 

икономически и медицински ресурси.Както отбелязах в българската научна литература 

проблемът за участието на представители на научната общност, не само в областта на 

здравеопазването, но и в останалите сектори на националната ни икономика не са 

изследвани и отсъстват дори отделни проучвания и публикации, което ми позволява да 

обобща,ч е избраната от авторката методика на изследване позволяват да се открои 

приноса на Анета Догова за трансфер на съществуващи научни резултати в наши 

български условия и особено в така важна сфера като здравеопазването. В резултат нма 

което е и доказана работната теза на авторката, че в конкретните социално-икономически 

условия на България съществуват реални възможности и предпоставки за постигане на 

устойчиво развитие на здравни проекти под формата на общностно-академични 

партньорства. 

 

5.Кратка аналитична характеристика на естеството и оценка на 

достоверността на материала, върху който се градят приносите на дисертационния 

труд. 

Във връзка с темата на дисертацията Анета Докова има 5 публикации, 2 от които 

са самостоятелни. Те свидетелстват за трайния й интерес към проблематиката на 

проектния менидмънт в здравеопазването, започнал още от 2001 г. и отразяват основните 

въпроси и резултати от нейните научни търсения. Участието на докторантката в 

български и международни конференции показва, че основните идеи от дисертационния 

труд са известни и обсъждани в публичното пространство и научните среди. 

Авторефератът отразява вярно структурата и съдържанието на дисертационния труд, и 

акцентира върху най-важните моменти и изводи от изследването. 

  

6.Научни и/или научноприложни приноси на дисертационния труд:  

 
Разработеният труд съдържа теоретични обобщения за управление на международни 

проекти, базирани на общностно участие и общностно-академични партньорства, които 

съответстват на  съвременната проблематика и имат приложен принос, както следва:  

1. Допълнени са съществуващите становища за взаимовръзки между успеха на 

здравните проекти, базирани на CBPR-подхода, и устойчивостта на общностно-

академичните партньорства.  

2. Направен е многоаспектен анализ на нагласите на различни групи от обществото 

чрез специално структурирани групи от респонденти, включващи студенти и докторанти, 

представители на университетската общност, целевите общности от населението, 

неправителствените организации и заинтересованите страни.  

3. Анализирани са характеристиките и особеностите на традиционни модели за 

управление на проекти с общностно-академично партньорство и тези с приложение на 

CBPR-подхода при управлението на здравни проекти.  

4. Разработен е концептуален модел на управление на здравни проекти с 

общностно-академично партньорство, съобразен с конкретните условия в българското 

здравеопазване.  

5. Предложени са стратегии за подобряване на академичната среда, 

благоприятстваща прилагането на CBPR-подхода при управлението на устойчиви 

проекти в здравеопазването. 

 

  

 




