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1. Общо представяне на процедурата и докторанта
Настоящата рецензия представям в качеството си на външен член на Научното жури, 

назначено със Заповед № 410 от 17.02.2022 г. на Ректора на Тракийски университет -  Стара 

Загора за осигуряване на процедура за защита на дисертационния труд.

Представеният дисертационен труд е в пълно съответствие със Закона за развитие на 

академичния състав на Р България, Правилника за условията и реда за придобиване на научни 

степени и заемане на академични длъжности в Тракийски университет -  Стара Загора.

2. Кратки биографични данни за докторанта

Моника Обрейкова завършва специалност „Медицинска сестра” в ПМИ - гр. Бургас през 

1991 година. В периода 1993 -  1996 г. придобива ОКС „Магистър” по Социални дейности в 

Бургаски Свободен Университет. През 2014 г. завършва специалността „Управление на 

здравните грижи“, ОКС „Магистър“ в Тракийски университет -  Стара Загора.

Професионалната й биография бележи началото си от 1991г. с назначаването й на длъжност 

„Операционна медицинска сестра” в УМБАЛ -  гр. Бургас. В периода 2000 - 2015 г. е 
медицинска сестра в „Детско и училищно здравеопазване“ към Община Бургас. От 2015 г. до 
настоящия момент е старши преподавател към катедра „Здравни грижи“ на ФОЗЗГ в 

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас.
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3. Обща характеристика на дисертационния труд

Актуалност на тематиката и целесъобразност на поставените цели и задачи

Темата на дисертационния труд се отнася до един значим и актуален аспект на 

общественото здраве - осигуряването на качествени здравни грижи за деца с увреждания. Тези 

деца и техните семейства се нуждаят от продължителна специализирана подкрепа, изискваща 

висока отговорност, компетентност и действена емпатия от професионалистите в 

мултидисциплинарния екип, сред които подобаващо място заема медицинската сестра. Както 

точно отбелязва авторката, съществени предпоставки за предоставяне на такива грижи за децата 

с увреждания са високата квалификация на медицинските сестри, продължаващото обучение и 

въвеждането на иновативни и добри медицински практики в прехода от институционална към 

деинституционална грижа за тези деца. Съдържанието на този дисертационен труд ни насочва 

към „работещи“, емпирично изведени съвременни подходи и действия за повишаване на 

професионалната компетентност на медицинската сестра за работа с деца с увреждания.

Познаване на проблема

Докторантката притежава задълбочени научни познания по разработваната тема. Нейните 

теоретични разсъждения са следствие от детайлното анализиране на значителен брой 

библиографски източници -  общо 233, от които 152 на кирилица, 58 -  на латиница и 23 -  

интернет ресурси. Проученият литературен материал е оценен критично и творчески, което й 
позволява да прави компетентен анализ на теоретичните постановки. Това ми дава основание да 

считам, че г-жа Обрейкова е много добре осведомена по разглежданата проблематика.

Съдържание и структура

Дисертационният труд отговаря на изискванията за разработка на докторска дисертация и е 

представен в общ обем от 248 страници. Съдържанието на дисертацията включва: въведение; 

четири глави; заключение с изводи и препоръки, самооценка на приносите, библиография и 

приложения. Текстът е богато илюстриран с 59 фигури, 25 таблици и 9 приложения. 

Съдържанието на разработката представя възможностите на авторката да извършва 

изследователска дейност, да оформя изводи и обосновани предложения с научна и приложна 

стойност.

Целта, задачите и методологията на проучването са изложени последователно и 
логично. Авторската теза е удачно формулирана. Поставените цел и задачи са актуални, 

правилно, точно и ясно определени, насочени към решаването на основния изследователски 

проблем. Тяхното осъществяване предоставя нови решения, разширява познанията и обогатява 

практиката в научната област.

Контингентът на проучване се състои от 569 респонденти, разпределени в 5 групи:

-41 експерти от направление „Здравни грижи“, специалност „Медицинска сестра“ (Тракийски 

университет - МФ, Стара Загора и Филиал - Хасково, ФОЗЗГ - Бургас, МУ - Пловдив - ФОЗ, МУ- 

София - ФОЗ);
-219 студенти, обучаващи се в специалност „Медицинска сестра“ в местата на изследване;
-109 медицински сестри, работещи в ДМСГД в Стара Загора и Бургас;
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-100 медицински сестри, работещи в „Детско и училищно здравеопазване“, Община Бургас;

-100родители на деца с увреждания, които са потребители на ДМСГД, ЦНСТ, ЦОП.

Това е достатъчна по обем извадка и информативна стойност, позволяваща формулиране на 

обосновани изводи, свързани със състоянието на проблема.

Използваните методи са подходящо подбрани и осигуряват реализирането на целта и 

задачите, които си е поставила докторантката / документален метод; социологически метод - 

провеждане на анонимно анкетно проучване и математико-статистически методи/. Създадените 

от авторката 5 анкетни карти за набиране на първична социологическа информация са 

изработени прецизно и са приложени към дисертацията. Коректно са представени математико- 

статистическите методи за обработка и анализ на събраните данни.

Резултатите са анализирани компетентно и задълбочено. Изведени са научно обосновани 
изводи и препоръки. На тази база авторката е разработила модел за „Съвременна визия за 
професионалната компетенция на медицинската сестра за работа с деца с увреждания”, както и 

целесъобразни предложения за актуализиране на академичната и следдипломната 

професионална подготовка на тези специалисти. С научно-приложна стойност е разработеният 
„Пътеводител за родители на деца с увреждания“.

Разработката е логически добре структурирана; стилът на изложение е ясен и четивен; 

авторските виждания са аргументирани.

4. Приноси и значимост на разработката за науката и практиката
Моника Обрейкова е представила коректна и обективна справка за научните приноси в 

разработения от нея дисертационен труд, които приемам. Заслужава да бъдат изтъкнати 

следните научни приноси с теоретичен и приложен характер:

—> Създаден е теоретичен модел за „Съвременна визия за професионалната 

компетентност на медицинската сестра за работа с деца с увреждания”.

—> Разработени са 2 тематични учебни програми:

• „ Съвременна визия на грижите за деца с увреждания”- СИД, предназначена за

студенти от специалност „Медицинска сестра”.

• Повишаване на компетентността на медицинските специалисти относно 

предоставянето на здравно-социални грижи за деца с увреждания''' за 

следдипломно обучение на медицински сестри.

—> Разработен е Пътеводител за родители на деца с увреждания" насочен към 

родители на деца с увреждания за поведение и грижи в домашна среда.

5. Преценка на публикациите по дисертационния труд
Моника Обрейкова представя три публикации, представени в авторитетни научни 

издания, свързани с разработваната тематика: две от тях, в които тя е първи автор, са 

публикувани в Академично списание „Управление и образование”, а една от тях, в която тя е 

самостоятелен автор, е представена в International Journal KNOWLEDGE. Това ми дава 

основание да считам, че разработеният дисертационен труд основно е нейно лично дело.
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Броят и качеството на публикациите съответстват на изискванията на Тракийски университет 

-  Стара Загора и МФ като в голяма степен отразяват постигнатите резултати и същността на 
дисертационното изследване.

6. Автореферат

Авторефератът към дисертационния труд е оформен съгласно изискванията и отразява в 

стегнат вид целите, задачите, използваните методи, резултатите, направените изводи и 
обобщения, както и научните приноси.

7. Препоръки за бъдещо използване на дисертационните приноси и резултати

Резултатите от изследването могат да намерят приложение в академичното и 

следдипломното обучение на специалисти в тематичната област, както и при разработването 

на научно-изследователски проекти. С оглед кариерното развитие на Моника Обрейкова и 

популяризиране на резултатите от изследването й, препоръчвам издаването на монографичен 
труд, посветен на разглежданата актуална проблематика.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дисертационният труд на Моника Обрейкова е самостоятелно задълбочено изследване на 

ясно формулиран проблем, чието разработване е актуално от методологична, методическа и 

приложна гледна точка. Считам, че формулираната цел на разработката е постигната, като са 

решени поставените изследователски задачи. Авторката притежава задълбочени теоретични 

знания и демонстрира широк творчески изследователски стил и подход, който е научно 
издържан.

Дисертационният труд на Моника Русева Обрейкова съдържа научно-теоретични, 
научно-приложни и приложни резултати, които представляват оригинален принос в 

медицинското образование в областта на здравните грижи за деца с увреждания и отговаря на 

всички изисквания на Закона за развитие на академичния състав в Република България 

(ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и съответния Правилник на ТрУ -  Стара 

Загора.

Въз основа на посочените неоспорими достойнства на представения дисертационен 

труд „Съвременна визия за професионалната компетентност на медицинската сестра за 

работа с деца с увреждания”, убедено давам своята ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА за 

проведеното изследване, представено от рецензираните по-горе дисертационен труд, 
автореферат, постигнати резултати и приноси, и предлагам на почитаемото Научно жури 

да присъди образователната и научна степен „Доктор“ на Моника Русева Обрейкова в 

докторска програма по Управление на здравните грижи, професионално направление 7.4. 
Обществено здраве, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт.

27. 02. 2022г. Подпис:

Гр.София
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Subject: dissertation for the award of the educational and scientific degree "Doctor" 
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Doctoral program: "Health Care Management"

Author: Monika Ruseva Obreykova

Form of doctoral studies: independent preparation

Faculty: Faculty of Medicine

Department: Health Care

Topic: "Modem vision for the professional competence of the nurse for working with children 
with disabilities"

Supervisor: Assoc. Prof. Albena Nikolaeva Andonova, MD, Department of Health Care, MF, 
Thracian University - Stara Zagora

Scientific consultant: Assoc. Prof. Galina Yankova Terzieva, Faculty of Public Health and Health Care, 
University "Prof. Dr. Asen Zlatarov", Burgas

1. General presentation of the procedure and the doctoral student
I present this review in my capacity as an external member of the Scientific Jury, appointed by 

Order N2 410 of 17.02.2022 of the Rector of the Thracian University - Stara Zagora to provide a 
procedure for the defense of the dissertation.

The presented dissertation is in full compliance with the Law on the Development of the 

Academic Staff of the Republic of Bulgaria, the Regulations on the terms and conditions for obtaining 

scientific degrees and holding academic positions at the Thracian University - Stara Zagora.

2. Concise biographical data about the doctoral student
Monika Obreykova graduated with a degree in Nursing from the PMI in Burgas in 1991. In the 

period 1993 - 1996 she obtained a Master's degree in Social Activities from Burgas Free University. In 

2014 she graduated with a degree in Health Care Management, Master's degree from the Thracian 

University - Stara Zagora.

Her professional biography dates back to 1991 with her appointment "Operating Nurse" at the 

University Hospital - Burgas. In the period 2000 - 2015 she was a nurse in "Children's and School Health" 

at the Municipality of Burgas. From 2015 to the present she is a senior lecturer at the Department of 

Health Care at the University of Public Health at the University "Prof. Dr. Asen Zlatarov ", Burgas.
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3. General characteristics of the dissertation paper

Relevance o f the topic and expediency o f the set goals and objectives

The topic of the dissertation refers to a significant and topical aspect of public health - the provision 

of quality health care for children with disabilities. These children and their families need long-term 

specialized support, requiring high responsibility, competence and active empathy from the professionals 

in the multidisciplinary team, among whom the nurse occupies a proper place. As the author rightly points 

out, essential prerequisites for providing such care for children with disabilities are the high qualification 

of nurses, continuing education and the introduction of innovative and good medical practices in the 

transition from institutional to deinstitutional care for these children. The content of this dissertation 

directs us to "working", empirically derived modern approaches and actions to increase the professional 

competence of the nurse to work with children with disabilities.

Understanding the problem

The doctoral student has in-depth scientific knowledge on the developed topic. Her theoretical 

reasoning is a consequence of the detailed analysis of a significant number of bibliographic sources - a 

total of 233, of which 152 in Cyrillic, 58 - in Latin and 23 - Internet resources. The studied literary material 

is evaluated critically and creatively, which allows her to make a competent analysis of theoretical 
statements. This gives me reason to believe that Ms. Obreykova is very well informed about the issues 
under consideration.

Content and structure

The dissertation meets the requirements for the development of a doctoral dissertation and is 

presented in a total volume of 248 pages. The content of the dissertation includes: introduction; four 

chapters; conclusion with conclusions and recommendations, self-assessment of contributions, 

bibliography and appendices. The text is richly illustrated with 59 figures, 25 tables and 9 appendices. 

The content of the work presents the possibilities of the author to carry out research activities, to form 

conclusions and substantiated proposals with scientific and applied value.

The purpose, objectives and methodology o f the study are presented consistently and logically. The 

author's thesis is well formulated. The set goals and objectives are current, correctly, precisely and clearly 

defined, aimed at solving the main research problem. Their implementation provides new solutions, 

expands knowledge and enriches scientific practice.

The contingent o f the survey consists of 569 respondents, divided into 5 groups:

- 41 experts from the field of Health Care, specialty "Nurse" (Thracian University - MF, Stara Zagora and 

Branch - Haskovo, FPHHC - Burgas, MU - Plovdiv - FPH, MU - Sofia - FPH);

-219 students studying in the specialty "Nurse" in the research areas;

- 109 nurses working in the HMSCC in Stara Zagora and Burgas;
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-100 nurses working in "Children's and school health care", Municipality of Burgas;

-100 parents o f children with disabilities who are users of HMSCC, FAC, CCS.

This is a sufficient sample size and informative value, allowing the formulation of reasonable 

conclusions related to the state of the problem.

The used methods are appropriately selected and ensure the realization of the purpose and tasks set 

by the doctoral student / documentary method; sociological method - conducting an anonymous survey 

and mathematical and statistical methods /. The 5 questionnaires created by the author for collecting 

primary sociological information are made precisely and are attached to the dissertation. The 

mathematical and statistical methods for processing and analysis of the collected data are correctly 

presented.

The results are analyzed competently and thoroughly. Scientifically substantiated conclusions and 

recommendations have been made. On this basis, the author has developed a model for "Modem vision 
of the professional competence of the nurse to work with children with disabilities", as well as appropriate 

proposals for updating the academic and postgraduate training of these specialists. The developed “Guide 

for Parents of Children with Disabilities” has scientific and applied value.

The development is logically well structured; the style of presentation is clear and readable; the 

author's views are substantiated.

4. Contributions and significance of the development for science and practice
Monika Obreykova has presented a correct and objective report on the scientific contributions in 

her dissertation, which I accept. The following scientific contributions of theoretical and applied nature 

deserve to be highlighted:

—> A theoretical model for "Modern vision for the professional competence of the nurse for 

working with children with disabilities" has been created.

—» 2 thematic curricula have been developed:

• "Modern vision o f care for children with disabilities" - FEC, designed for students 
majoring in "Nurse".

• "Increasing the competence o f medical professionals regarding the provision o f health 

and social care for children with disabilities" for postgraduate training of nurses.

—» A “Guide for Parents o f Children with Disabilities ” has been developed aimed at parents of 

children with disabilities for behavior and care in the home environment.

5. Evaluation of dissertation publications
Monika Obreykova presents three publications presented in authoritative scientific journals 

related to the developed topic: two of them, in which she is the first author, were published in the 

Academic Journal "Management and Education", and one of them, in which she is a freelance author, 

is presented in the International Journal KNOWLEDGE. This gives me reason to think that the 

dissertation developed is mainly her personal work.
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The number and quality of publications correspond to the requirements of the Thracian University

Stara Zagora and the MF, largely reflecting the results that were achieved and the nature of the 

dssertation research.

The abstract to the dissertation is designed according to the requirements and reflects in a concise 

form the purposes, objectives, the methods that were used, the results, conclusions and summaries, as 

well as scientific contributions.

7. Recommendations for future use of dissertation contributions and results

The results of the research can be used in the academic and postgraduate training of specialists 

in the thematic field, as well as in the development of research projects. In view of the career 

development of Monika Obreykova and popularization of the results of her research, I recommend the 

publication of a monographic work dedicated to the current issues.

CONCLUSION

Monika Obreykova's dissertation is an in-depth study of a clearly formulated problem, the 

development of which is relevant from a methodological, methodological and applied point of view. I 

think that the formulated purpose of the development has been achieved by solving the set research tasks. 

The author has in-depth theoretical knowledge and demonstrates a broad creative research style and 

approach that is scientifically sound.

The dissertation o f Monika Ruseva Obreykova contains scientific-theoretical, scientific-applied and 

applied results, which represent an original contribution to medical education in the field o f health care 

for children with disabilities and meets all the requirements o f the Academic Staff Development Act in 

Bulgaria ( ASDARB), the Regulations fo r application o f ASDARB and the respective Regulations ofTrU  

- Stara Zagora.

Based on the indisputable merits of the presented dissertation "Modern vision of the professional 

competence of the nurse to work with children with disabilities", I confidently give my POSITIVE 

EVALUATION for the study presented by the above peer-reviewed dissertation, abstract, results 

and contributions, and I propose to the esteemed Scientific Jury to award the educational and 

scientific degree "Doctor" to Monika Ruseva Obreykova in a doctoral program in Health Care 

Management, professional field 7.4. Public health, field of higher education 7. Health and sports.

6. Abstract

27. 02. 2022r.
Sofia

Signature:
/ {Srof. P. Balkarfska/

4


