
С Т А Н О В И Щ Е 

От проф. Соня Колева Тончева, дм 

Директор на Филиал Шумен на Медицински университет Варна  

Председател на Национален съвет по качество към БАПЗГ 

e-mail: toncheva2960@abv.bg 

Член на Научното жури, съгласно Заповед № 109-307/04.11.2015 на Ректора на Медицински 

университет – Варна  

Относно: процедура за заемане на академична длъжност „доцент”  

в област 7 „Здравеопазаване и спорт”; професионално направление  7.4 „Обществено здраве“ и 

научна специалност „Управление на здравните грижи” за нуждите на  Катедра  „Здравни грижи”, 

ФОЗ, на  Медицински университет  Варна.  

Настоящият конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” е обявен в ДВ бр. 72 от 

18.09.2015г.  и в него участва един кандидат - Станислава Павлова Пенева, дм – главен асистент в 

Катедра „Здравни грижи“ към ФОЗ в Медицински университет Варна. Със Заповед № Р–109-

338/30.11.2015г. 2015 на Ректора на Медицински университет – Варна съм избрана за Председател 

и да изготвя становище по процедурата за придобиване на академична длъжност „Доцент“. 

Кандидатката е представила всички необходими документи за конкурса, съгласно изискванията на 

ЗРАСРБ и Правилника за  развитие на академичния състав на МУ-Варна.  

 

I. Кратки данни за кандидатката 

Гл. ас. Станислава Павлова Пенева, дм през 1998г. завършва Медицински Колеж – гр. Варна 

Специалност  „Медицинска сестра” с Образователно квалификационна степен  „Специалист“, а след 

това в Шуменски университет „Еп. К. Преславски” – Шумен последователно придобива 

Образователно квалификационна степен  „Бакалавър“ през 2001г. и „Магистър” през 2003г. по 

Специалност „Специална педагогика”. В Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – 

Варна през 2011 г. е придобита специалност „Медицинска педагогика”, а през 2014г. придобива 

образователната и научна степен „Доктор“ по научната специалност ”Социална медицина и 

организация на здравеопазването и фармацията” за нуждите на Катедра „Здравни грижи“ към ФОЗ. 

Станислава Павлова Пенева започва работа като медицинска сестра през 1998г.  в МБАЛ „Св. 

Марина” – гр. Варна в ИРО , а след това в Кардиологична клиника (1999 – 2003).За кратко (2003 – 

2004) е хоноруван асистент в Шуменски университет „Еп. К. Преславски” в Специалност „Специална 

педагогика” след което започва академичната кариера на кандидатката като асистент по педагогика 

в Катедрата по „Социална медицина, биостатистика и медицинска информатика”   до 2007 г. От 

2007- 2010 г. Станислава Павлова е асистент в Катедра „Здравни грижи, През периода 2010 - 2011 тя 

е старши асистент, а при промяна на ЗРАСРБ и Правилника за  развитие на академичния състав на 

МУ-Варна (2011г.) е трансформирана в академична длъжност главен асистент, каквато е и 

понастоящем.  

Гл. ас. Станислава Павлова Пенева  показва последователност в последващото си обучение – тя е 

участвала в над 5 квалификационни курса от системата на непрекъснато професионално обучение 

в областта на социалната медицина и педагогиката. Кандидатката ползва в различна степен руски 

език и английски език.  



II.  Оценка на научно-изследователската, учебна и административна дейност на Гл. ас. Станислава 

Павлова Пенева, д.м.  

 Обща характеристика на научно-изследователската и научно - приложната дейност на 

кандидата 

Публикационната активност на Гл. ас. Станислава Павлова Пенева  e представена в настоящия 

конкурс с общо 35 заглавия  на научни трудове. Разпределение на публикациите на Гл. ас. 

Станислава Павлова Пенева  в наукометричен аспект: 

 

Място като автор 

РЕАЛНИ ПУБЛИКАЦИИ  

ДОКЛАДИ И 

СЪОБЩЕНИ

Я 

НА НАУЧНИ 

ФОРУМИ 

 

 

 

ОБЩО 

Монограф

ия  

 

Дисертаци

я 

 

Публик 

ации в 

периодич

ни 

издания 

Публика

ции в 

сборници 

 

ОБЩО 

РЕАЛНИ 

ПУБЛИКАЦИИ 

 

 

 Брой Брой Брой Брой % Брой % Брой % 
Самостоятелно  

 

2 6 4 11 34,2 3 75 15 38,5 

Първи автор 

 

 6 4 10 28,6   10 25,6 

Втори автор 

 

 8 2 10 28,6 1 25 11 28,2 

Трети и последващ 

автор 

 3 - 3 8,6   3 7,7 

ОБЩО 2 

 

23 10 34 100 4 100 39 100 

 

Публикациите са в реномирани български и чужди издания.Кандидатката е самостоятелен автор на 

или водещ автор на повече от половината от общия брой на реалните публикации (62.8%).  

По отношение на отражение на публикациите на кандидата в националната и чуждестранна 

литература е представена справка от Университетската библиотека на МУ – Варна за 12 цитирания, 

която показва добър публикационен имидж и присъствие в научната област, в която работи 

кандидатката. Справката не представя данни  за Импакт фактор.  

Гл.ас. Станислава Павлова, д.м. поддържа членство в Българската асоциация на професионалистите 

по здравни грижи. 

Станислава Павлова  участва в организационната и административна дейност на Катедра «Здравни 

грижи» и ФОЗ при МУ – Варна като член на ФС, ОС на ФОЗ, работни групи, комисии и програмен 

съвет на специалност «Управление на здравни грижи». За активната си дейност има получена 

престижна награда:Отличие за Научни приноси към сестринството на МУ – Варна, получена  

през 2014 година 

 Оценка на научно-изследователската и научно - приложната дейност на кандидата: 

Тематиката на научно-изследователската работа на гл ас. Станислава Павлова  е отразена в 

представените за рецензиране научни трудове и може да се обобщи в следните основни 

направления: 

1. Управление на здравните грижи 

В това направление кандидатката има най – широко развити авторски виждания, проведени 

проучвания и анализи, ориентирани към професионалистите по здравни грижи като са изследвани 



в няколко аспекта: професионална удовлетвореност на медицинските сестри и 

съвременната им роля в здравните грижи; оценка на адаптацията към професионалната среда 

и дейност; отчитане на професионалното поведение, стресогеност и агресия в работата на 

редовите медицински сестри и ръководителите по здравни грижи. Резултатите могат да бъдат 

използвани от болничния мениджмънт за повишаване ефективността на здравните грижи. Като 

значими условия за положителна трудова удовлетвореност са установени сътрудничеството и 

взаимодействието с колегите, възможностите за професионално развитие и автономност (1, 2, 8). 

Проучено е мнението на медицинските сестри за ролята им в съвременното здравеопазване, 

значимостта на екипния подход при предоставяне на здравни услуги за нуждаещите се, както и 

сестринската функция в рамките на конкретния медицински екип (2, 10, 13, 37, 39). Към приносите 

с теоретичен характер се отнасят разкритите личностно-професионални характеристики и дейности, 

значими за съвременния пациент и за съвременната медицинска сестра (2, 4, 6, 28). Оригинален 

приносен характер има разработеният Шестстъпков теоретичен модел за оценка на 

непрофесионалното или рисково  поведение сред медицинските сестри с предложен план - оцека 

на наблюдавания риск в трудовия процес (1, 3). Проучени и обсъдени са някои вербални и 

невербални прояви (обиди, заплахи, удряне, дърпане и др.) спрямо пациента или медицинския 

екип, които са разгледани като агресивно поведение на работното място. Определени са факторите, 

които повлияват използването на груб език от медицинските сестри (раздразнителност, физическо, 

психическо натоварване) и ръководителите (чувството за пропуск, по-ниска образователна степен, 

високо трудово темпо) (1, 4, 5 26). С практико-приложен принос е  предложеният Теоретичен модел 

за оценка и превенция на агресията на работното място, базиран на петкомпонентна структура – 

вид на отделението, агресор, определяне типа на агресивна проява, подаване на сигнал, 

предприемане на мерки, както и  съставеният кратък терминологичен речник на специфични 

термини и понятия от областта на съвременното сестринство(1). 

ІІ. Здравно обучение и здравно възпитание  

Гл. ас Павлова насочва вниманието си  към много важен съвременен проблем - изследване на 

здравната култура на гражданите и връзката с качеството на предлаганите здравни услуги. 

Теоретичният принос на част от представените научни трудове се състои в задълбоченото проучване 

на въпроси, свързани именно с предоставянето на здравна информация от медицинския 

професионалист – самостоятелно или в екип. Изясняват се механизмите на информационен обмен, 

особено в случаите, когато той се препятства от различни фактори, свързани със самия пациент, с 

липса на време от страна на здрвания професионалист и др. Доказва се необходимостта от обучение 

на пациентите и техните близки с цел поддържане високо ниво на здраве, като се подчертава 

обучителната роля на медицинската сестра, както и са  анализирани различни информационни 

източници (медицинския специалист, интернет, роднини и приятели на пациента, литературни 

източници и др.), (7, 12, 18, 21, 22, 24,34).Поставен е научно обоснован акцент върху нуждата от 

здравнообучителни програми; прави се оценка на екипния подход при предоставянето на научни 

знания и формиране на практически умения  (2, 12, 21, 33).Разгледана е здравановъзпитателната 

роля на медицинската сестра и акушерка. В част от разработките е доказано значението на 

доверието на пациента улесняващо здравното обучение и възпитание (12, 21, 22, 24). Обърното е 

внимание на дисграфията като специфично обучително нарушение. Обсъдено е определянето на 

понятиятието „увреждане“ (10, 18, 23, 25, 38).  

ІІІ. Професионално общуване и взаимодействие в здравните грижи  



За изясняване на структурата на професионалното взаимодействие и на възникващите проблеми е 

направено първото по рода си, широко по обхват, целенасочено и задълбочено проучване на 

взаимоотношенията между медицинската сестра и пациента в периода на хоспитализация в 

различни лечебни заведения (15).Проучена е потребността на пациента от взаимодействие с 

медицинската сестра, както и удовлетвореността му от постигнатите взаимоотношения с 

медицинските професионалисти (19, 36).  

Изследвано е качеството на проявеното от медицинската сестра отношение към пациента в периода 

на хоспитализацията (20), като са  представени често срещаните проблеми във взаимоотношенията 

между медицинската сестра и пациента и факторите, които ги повлияват (15, 19). С цел да се 

оптимизират здравните грижи и комуникацията, са описани различните видове поведение на 

пациента в периода на хоспитализацията (27). Направените изводи обогатяват знанието за 

съпътстващите емоции на болния в периода на болничното лечение.  

Приносен характер в теоретичен аспект има предложеният от авторката Модел на професионално 

сестринско поведение. Неговата значимост се състои в подробното описание на професионално-

поведенческите роли на медицинската сестра, които се възприемат от пациентите като дружелюбни 

и добронамерени. Моделът създава възможност да се поддържат оптимални взаимоотношения 

между медицинската сестра и пациента, гарантиращи качествено обслужване, удовлетворяване на 

индивидуалните потребности и поддържане на непрекъснатост на грижите. За първи път в 

България е разработен и представен „Стандарт за терапевтично взаимоотношение между 

медицинската сестра и пациента“. В практико-приложен аспект с приносен характер е въвеждането 

на учебната дисциплина „Професионално общуване в сестринската практика“, формираща у 

обучаващите се специфични умения, необходими за осъществяването на ефективна комуникация в 

здравната помощ. Принос с теоретичен характер има разясняването на същността на термина 

„терапевтично общуване“, описващ форма на взаимодействие между медицинската сестра и 

пациента, основана на био-психо-социалния подход (2). 

ІV. Педагогическа дейност и професионално формиране 

В значителна степен процесът на обучение се осъществява в реална болнична среда, което го 

усъвършенства, но и затруднява в различни аспекти. В част от публикациите с теоретичен принос 

гл.ас Павлова представя предимствата и трудностите, които съпровождат учебния процес, 

разглежда болния като необходима и съществена част от обучението, характеризирайки неговите 

специфики. Обучението на професионалистите по здравни грижи, според авторката  са особено 

важни, тъй като е обусловено от неговата социална значимост. Гл. ас. Павлова разглежда една от 

спецификите на обучението като  свързана с наличие на трети субект в учебния процес – пациента 

(30, 32, 35). С цел подобряване на обучението и улесняване придобиването на педагогически 

умения от студентите в специалност „Управление на здравните грижи” са разкрити и елиминирани 

видовете грешки допускани при разработване на методики за обучение в преддипломния 

педагогически стаж (31).  

Систематизирани от кандидатката са съществуващите отношения между обучаван и обучаващ. 

Поставя се акцент върху общуването в сестринската практика като компонент в обучението на 

медицинските сестри (13, 32). 

Принос с теоретичен характер е анализът на факторите, повлияващи мотивите за избор на 

сестринска професия на студентите от специалност „Медицинска сестра“. Представят се 

съвременните нагласи, отнасящи се до желанието за работа в сферата на здравеопазването и 

възможността за последваща трудова реализация (11).  



 Преподавателската дейност на кандидатката Станислава Павлова е  над  12 години. Тя  

провежда семинари и упражнения в трите специалности „Акушерка“, „Медицинска сестра“ и 

„Управление на здравните грижи“ към ФОЗ на МУ - Варна. За последните пет години 

преподавателската й натовареност е между 445 и 641 часа, която се формира чрез преподаване на 

8 дисциплини. 

Критични бележки нямам. Препоръка: Да активизира публикациите на научни трудове  в 

международни и български специализирани списания за представяне пред професионалните среди 

на научно доказаните и оригинални предложения за решаване на важни за българското 

здравеопазване проблеми.  

Считам за необходимо да споделя личните си впечатления от кандидатката. Познавам много добре 

гл. ас. Станислава Павлова още от времето когато тя беше асистент в Катедрата по Социална 

медицина и в последствие от работата и в Катедрата по „Здравни грижи” като неин научен 

ръководител. Тя е силно мотивирана и успешно се утвърждава като преподавател. По характер е 

открита, притежава умения за работа в екип, задълбочена в проблемите по които работи, 

инициативна и отзивчива към колегите. Тя е уважавана от студенти и със своята доброномереност 

печели вниманието и доверието на хората с които работи. Високо оценявам изключителната й 

работоспособност, задълбоченост и стриктност в научната дейност. Очевидно натрупаният учебно-

преподавателски опит са дали възможност тя да оцени правилно съществуващите реалности и 

проблеми, които стоят за решаване пред сестринското съсловие и с присъщата и деликатност да 

докосне управленските, етичните и педагогически аспекти на професионалните им дейности.  

 

Заключение:Представена е достатъчно по обем и жанрово разнообразие продукция, която показва 

кандидатката гл.ас. Станислава Павлова като експерт в областта на медицинската педагогика и 

управление на здравните грижи. 

Обобщени са приноси с практико-приложен характер, разработени до технологии за конкретно 

прилагане  на организационно, регионално и национално ниво. Интересите на кадидатката са в 

широк диапазон, провокирани от дисциплините по които  преподава. Проучването на чуждия опит 

очевидно насочва интересите на кандидатката към анализи и търсене на оригинални решения 

(модели) за прилагане на иновации в здравеопазването, съобразени с националния контекст. Гл. ас. 

С. Павлова научно аргументира прилагане на добри практики в областта на сестринството, търсейки 

лостове за подобряване на обслужването на пациентите.  

Всичко това ми дава основание да препоръчам на Научното жури  да предложи на Ректора на 

Медицински университет – гр. Варна  кандидатурата на Гл.ас. Станислава Павлова Пенева, дм за 

заемане на академичната длъжност ”доцент” (в област 7 „Здравеопазаване и спорт”; 

професионално направление  7.4 „Обществено здраве“ и научна специалност „Управление на 

здравните грижи”) за нуждите на  Катедра  „Здравни грижи”, ФОЗ, в МУ- Варна.   

       

Дата: 20.01.2016г.                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЖУРИТО: 

                                                                    Проф. Соня Тончева, д.м. 

 


