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Член на научно жури
Съгласно Заповед № 910 от 10.04.2020г.на Ректора на Тракийски университет

гр.Стара Загора

Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент” по 
научна специалност „Управление на здравните грижи“, в област на виеше 
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4 
Обществено здраве, за нуждите на Филиал Хасково, Тракийски 
университет, Стара Загора, обявен в ДВ бр.12 / 11,02.2020г.

В конкурса за доцент участва единствен кандидат:
Таня Паскалева Стойчева, дм 

Временно изпълняващ длъжността Директор /01.01.2020г.

Представените документи за конкурса са подготвени прецизно и 
коректно в съответствие с Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и 
изискванията на ПРАСТрУ, Стара Загора. Те съдържат необходимата 
информация за осъществяване на количествено и качествено оценяване на 
цялостното академично развитие на кандидата.

I. Кратки биографични данни, образователен и кариерен профил 
на кандидата

Таня Паскалева Стойчева е родена на 06.06.1971г. в гр.Хасково. 
Завършва ИПЗКССО, гр. Хасково УПК-медицинска сестра, общ профил 
през 1990г. През 1992-1993г. завършва ПМИ „Проф.д-р А.Златаров”- 
Хасково. 0т1997-2000г. придобива ОКС „бакалавър” с професионална 
квалификация „ръководител на здравни грижи и преподавател по 
практика” в МУ-София. От 2001-2003г. завършва магистратура по 
педагогика в СУ „Св.Климент Охридски”-София. През 2012г-2014г. 
придобива квалификация във ФОЗ -МУ -Пловдив, магистър по 
„Управление на здравните грижи”.

От 2016-2019г. се занимава с научно-изследователска работа и 
придобива образователна и научна степен „доктор”. До момента има
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завършени два модула специализация „медицинска педагогика” във ФОЗ, 
МУ-Пловдив.

Трудовата дейност на Таня Паскалева Стойчева започва през 1990г. в 
Обединена районна болница-гр.Хасково, Център по хемодиализа, като 
медицинска сестра. На тази длъжност е до 2000г., което обогатява нейния 
клиничен опит и практически умения.

От 2000г. до 2008г. е преподавател по здравни грижи в Медицински 
колеж -Хасково, Тракийски университет. От 2008г. до 2011 г. е 
ръководител на учебния център в същото учебно заведение, а от 2017г.- 
старши преподавател. В този период развива активна учебно- 
преподавателска и практико-приложна дейност.

От 2011г. до 2019г. е заместник-директор на Филиал Хасково, 
Тракийски университет-Стара Загора, където изявява много добри 
ръководни качества и организаторски умения, оценени високо от нейните 
колеги и студентите. Естествено продължение на убедително защитената 
позиция, е назначаването й за временно изпълняващ длъжността директор 
на Филиал Хасково, Тракийски университет.

Образователното и кариерното развитие на Таня Паскалева, дм 
несъмнено доказват, че тя притежава значителен преподавателски опит и се 
утвърждава като компетентен специалист и ръководител в своята 
професионална област. Непрекъснато повишава своята квалификация, за 
което свидетелстват приложените към документите дипломи, сертификати 
и удостоверения от специализации, курсове, научни форуми в страната и 
чужбина. Член е на престижни професионални организации в областта на 
общественото здраве -Българско научно дружество по обществено здраве 
и Съюз на учените в България.

П.Оценка на представената творческа продукция и научните 
приноси

Кандидатът в настоящия конкурс се явява с представена от него 
самооценка на научните трудове, която съответства на приложения 
доказателствен материал:

ПУБЛИКАЦИОННА АКТИВНОСТ (самостоятелно или в съавторство)
НАУЧНИ ТРУДОВЕ БРОЙ

Общо брой публикации 48
П уб л и ка ц и и  св ъ р за н и  с д и се р та ц и я та 5
М о н о гр а ф и и

• са м о с то я те л н и 1

• ко л е кти в н и 2
Публикации и доклади, публикувани в научни 
издания, реферирани и индексирани в
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световноизвестни бази данни с научна информация -  
Публикации с IR
Публикации в реферирани и индексирани в 
световноизвестни бази данни с научна информация

3

Публикации и доклади, публикувани в нереферирани 
списания с научно рецензиране или публикувани в 
редактирани колективни томове

31

Самостоятелен или първи автор 19
Втори 5
Трети и следващ 12
Учебници и учебни помагала 1
Публикации със студенти 5

Монографичният труд на Таня Паскалева „Актуални аспекти на 
съвременните гериатрични грижи” е с тематика, която има подчертано 
актуално значение в контекста на нарастващата потребност от адекватни 
гериатрични грижи. Представени са насоките за решаване на медико- 
социалните проблеми на хората от „третата възраст” и ролята на 
медицинската сестра в осигуряването на високо качество на медицинската 
помощ за възрастните и старите хора. Разработеният образователен модел 
е с подчертана практическа насоченост, относно компетенциите на 
бъдещите медицински сестри в областта на гериатричните здравни грижи.

В публикационната си работа Таня Паскалева се изявява като 
единствен или първи автор в над 50 % от общия брой научни трудове, 
което потвърждава сериозното й научно присъствие като изследовател и 
учен. Съавторството с други колеги в много от публикациите, е 
потвърждение за качествата на Т. Паскалева да търси общи допирни точки 
и сътрудничество в работата на интердисциплинарен екип.

Отражението на научните публикации на кандидата в литературата е 
видно от представената справка с общо 40 цитирания в престижни 
издания, което потвърждава качеството на реализираната научна 
продукция на участника в конкурса.

Положителни цитирания в български и чуждестранни научни 
източници

ВИД ЦИТИРАНИЯ БРОЙ
ЦИТИРАНИЯ

Ц и ти р а н и я  в н а учн и  и зд ан и я, р е ф е р и р а н и  и 
и н д е к си р а н и  в св е то в н о и зв е стн и  бази  д а н н и

14

Ц и ти р а н и я  в м о н о гр а ф и и  и ко л е кти в н и  то м о в е 1
Ц и ти р а н и я  в н е р е ф е р и р а н и  сп и са н и я  с н аучн о  
р е ц е н зи р а н е

25
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Всичко 40

Научната активност на Т. Паскалева се потвърждава от участието й в 16 
научни форума, от които 5 в чужбина (Турция, Полша, Сърбия, Македония) 
и 11 международни и национални.

Участието в научноизследователски проекти е значимо-12 проекта, 
от които: международни - 4; национални - 3; вътреуниверситетски - 5. 
Интересът на Т. Паскалева за участие в проекти е траен и последователен и 
обхваща последните десет години, в които тя е натрупала значителен опит. 
Проектите, в които е участвала са със съществен принос в областта на 
общественото здраве, гериатричните грижи и иновативните подходи в 
студентското обучение.

Кандидатът е представил обективна и коректна справка за 
научните приноси в няколко водещи насоки на научноизследователската 
си дейност, които напълно приемам. Те могат да се обобщят в следните 
три основни направления:

1 .Медико-социални проблеми на преждевременното стареене.
Изследванията върху медико-социалните проблеми на

преждевременното стареене са обект на голяма част от научните
трудове в цялостната академична дейност (вкл. 1 дисертационен труд, 1 
монография, 3 научноизследователски проекта и др.).

1.1. Проведено задълбочено и обстойно проучване на
индивидуалния рисков профил на възрастните и стари хора. [1,2, 3, 
4, 5, 6,7, 13, 14, 20,30, 34,41].

1.2. Разработен и приложен е образователен модел за оптимизиране
на здравните грижи на бъдещите медицински сестри за профилактика 
на ускореното стареене като възможност за разширяване на
професионалните им компетенциите. На това основание в учебния план 
на специалност „Медицинска сестра“ във Филиал Хасково на 
Тракийски университет е внедрена избираема учебна дисциплина 
„Здравни грижи и профилактика на преждевременното стареене“[1, 18].

1.3. Направен е обзор на възможностите на геронтотехнологиите за 
подобряване ефективността на здравните грижи и повишаване 
качеството на живот при възрастните и стари хора [29, 31].

1.4. Проучена и анализирана е ролята на семейството в живота на 
възрастните хора [27, 45].

1.5. Проучени и анализирани са проблемите, свързани с приема на 
лекарствени средства при възрастните и старите хора [26].

1.6.Осъществено е проучване на нагласите и стереотипите в 
отношенията на студентите към възрастните хора [16].
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2. Медицинско образование (приноси с оригинален, научно-приложен и 
практико-приложен характер)

2.1. Изследвана е ролята на практическото обучение за професионалното 
формиране на бъдещите медицински специалисти [9,33].

2.2. Проучени са организационно-педагогическите условия и фактори 
на преддипломния стаж за формиране на професионална компетентност у 
бъдещите медицински сестри [25].

2.3. Задълбочено и обстойно са проучени професионалните отношения 
между наставника и обучаващите се медицински сестри [22,23].

2.4. Проучена и доказана е ролята на комуникативната компетентност 
като ключов компонент в етапа на подготовка и обучение на бъдещите 
медицински сестри [24].

2.5. Изследвана и анализирана е мотивацията на медицинските 
специалисти в контекста на продължаващото им обучение [8, 10].

3. Иновационни технологии и подходи в медицинското образование 
(приноси с научно-теоретичен, методичен и практико-приложен 
характер)

3.1. Разработени са електронни учебни материали и ресурси по 
дисциплините,касаещи сестринските грижи,които са достъпни чрез 
платформата на Тракийски електронен университет (https://edu.uni-sz.bg/) 
(принос с методично-приложен характер) [48].

3.2. Проучени и доказани са възможностите за приложение на 
интерактивни презентационни системи -  интерактивна бяла дъска (ИБД) и 
документ камера (ДК) в обучението на специалистите по здравни грижи. 
[36, 37, 43] (принос с методично-приложен и практико-приложен 
характер).

3.3. Проучени са възможностите за приложение на Система за оперативен 
контрол, позната в световната образователна практика като Students 
Response Systems (SRS) в обучението на специалистите по здравни грижи 
[35] (научно-теоретичен принос).

3.4. Изследвани и доказани са възможностите на мобилните технологии за 
подпомагане самостоятелното обучение на студентите [32] (научно - 
теоретичен принос).

3.5. Проучено и анализирано е мнението на студентите относно 
техническите средства за обучение, използвани в учебния процес [38, 44] 
(принос с методично-приложен характер).
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Оценката на научната продукция на кандидата в конкурса, 
представена по група показатели, е както следва:
Група А: Показател 1: Дисертационен труд за присъждане на
образователна и научна степен „доктор” на тема: Съвременни проблеми и 
възможности на здравните грижи за профилактика на съвременното 
стареене. - 50 точки
Група В : Показател 3: Хабилитационен труд-монография -ЮОточки

Група Г : Показатели 7, 8, 9: Публикациионна дейност
Общ брой публикации и доклади: 40 - общ брой точки : 585,1
Група Д : Показатели 10,11: Цитирания
Общ брой цитирания : 40 - общ брой точки: 345
Група Е: Показател 16,17,18,19:Участие в проекти ; обучение на стажанти 
Общо за показатели от група Е: - общ брой точки: 160

Таблица 1. Минимални изисквани точки по групи показатели за научни
степени и академични длъжности:

TDvna от 
показатели Съдържание Доцент 

(брой точки)
Таня Паскалева 

(брой точки)
А Показател 1 50 50
Б Показател 2
В Показател 3 или 

4 100 100

Г
Сума от 
показателите от 
5 до 9

200 585,1

д
Сума от 
показателите 
отЮ и 12

50 345

Е
Сума от 
показателите от 
13 до края

160

От приложената справка и сравнителната таблица се вижда, че 
кандидатът Таня Паскалева не само е покрила минималните изисквания за 
заемане на академичната длъжност „доцент”, но и значително е надвишила 
количествените критерии по редица показатели. Това свидетелства за 
наличие на последователност в научните интереси и изследователската 
работа, за устойчива заинтересованост от академично кариерно развитие.

III. Приноси в учебно-преподавателската дейност
Преподавателската работа на Таня Паскалева, дм е свързана със 

специалността „Медицинска сестра” по следните учебни дисциплини: 
Философия и въведение в сестринските грижи; Сестрински грижи при 
болни с хирургични заболявания; Сестрински грижи при болни със 
соматични заболявания; Сестрински грижи в педиатрията; Сестрински
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грижи за родилка и новородено; Сестрински грижи в УНГ; Сестрински 
грижи за възрастни; Палиативни сестрински грижи; Грижи при деца и 
възрастни с увреждания; Здравни грижи и профилактика на 
преждевременното стареене.

По посочените учебни дисциплини през последните пет години Т. 
Паскалева е реализирала висока учебна натовареност:
-за учебната 2015/2016г.: общ хорариум 518ч ; изпитани студенти-507 
-за учебната 2018/2017г : общ хорариум 661ч ; изпитани студенти-622 
-за учебната 2017/2018г : общ хорариум 63 8ч ; изпитани студенти-466 
-за учебната 2018/2019г : общ хорариум 536ч ; изпитани студенти-330 
-за учебната 2019/2020г : общ хорариум 638 ч ; изпитани студенти-175

През целия си професионален път Таня Паскалева, дм се отнася 
изключително сериозно към учебно-преподавателската си дейност, като 
показва прецизност и взискателност, както към своята научна подготовка, 
така и към тази на студентите и колегите си.

Таня Паскалева Стойчева, дм се явява на конкурса за заемане на 
академичната длъжност „доцент” със значима по своето количество и 
висока по своето качество творческа продукция. Тя е вложила много 
енергия и сили в своето професионално развитие и е постигнала конкретни 
и забележими резултати.

Академичната й кариера до момента е закономерен резултат от 
цялостната научна, преподавателска и практико-приложна дейност.

Заключение

Отчитайки научните постижения и изяви на кандидата, адекватни на 
направлението на конкурса, активната преподавателска дейност, участието 
в научни проекти и постигнатият авторитет, убедено давам своя 
положителен вот и считам, че Таня Паскалева, дм отговаря на 
всички изисквания за заемане на академичната длъжност „Доцент”.

С оглед на това, предлагам на уважаемите членове на Научното жури 
да гласуват положително и да изберат Таня Паскалева Стойчева, дм за 
ДОЦЕНТ по научна специалност „Управление на здравните грижи“, в 
област на виеше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално 
направение 7.4. Обществено здраве за нуждите на катедра „Здравни грижи” 
при Филиал Хасково на Тракийски университет -  Ст. Загора.

30.04. 2020г. Изготвил становището:
гр. София

(проф. д-р Т. Черкезов, дм)
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REVIEW

by Prof. Dr. Todor Dimitrov Cherkezov, MD
Department of Health Policy and Management 

Faculty of Public Health 
Medical University of Sofia

Member of the Scientific Jury
subject to Order № 910, dated 10.04.2020, issued by the Rector of the Thracian

University of Stara Zagora
Subject: competition for the academic position of "Associate Professor", scientific 

specialty "Health Care Management", in the field of higher education 7. Health and Sports, 
professional area 7.4 Public Health, for the needs of Haskovo Branch, Thracian University, 
Stara Zagora, announced in SG No. 12 / 11.02.2020.

The only candidate for the associate professor competition is:
Tanya Paskaleva Stoycheva, MD 

Provisionally acting as Director/01.01.2020

The submitted documents for the competition have been precisely and properly 
prepared in accordance with the Regulations for application of the Academic Development 
Law in the Republic of Bulgaria and the requirements of the Regulations for application of the 
Academic Staff Development Law, Stara Zagora. They contain the necessary information for 
the implementation of quantitative and qualitative assessment of the overall academic 
development of the candidate.

1. Brief biographical data, educational and career profile of the candidate
Tanya Paskaleva Stoycheva was bom on June 6, 1971 in the town of Haskovo. She 

graduated IPZKSO (School for preparation of Healthcare Specialists with secondary 
vocational education), Haskovo, UPK (final year training course) -  a nurse, general profile in 
1990. In academic year 1992/1993 she graduated Professional Medical School "Prof. Dr. A. 
Zlatarov" - Haskovo. From 1997 to 2000 she studied and acquired a bachelor's degree with a 
professional qualification "head of health care and lecturer in practice" at Medical University - 
Sofia. From 2001 to 2003 she studied and graduated with a master's degree in pedagogy Sofia 
University "St. Kliment Ohridski" - Sofia. For the period 2012-2014 she studied and acquired 
a qualification in the Faculty of Public Health - MU - Plovdiv, Master in Health Care 
Management.

From 2016 to 2019 she was engaged in research work and obtained an educational and 
scientific degree "Doctor". She has completed two modules specializing in "Medical 
Pedagogy" at the FPH, MU-Plovdiv so far.

Tanya Paskaleva Stoycheva's professional career began as a nurse in 1990 at the United 
Regional Hospital in Haskovo, Hemodialysis Ward. She worked there until 2000 enriching her 
clinical experience and practical skills.

Since 2000 until 2008 she worked as a Health Care lecturer at the Medical College - 
Haskovo, Thracian University. From 2008 to 2011 she was the head of the training center in 
the same school, and since 2017 - a senior lecturer. During this period she developed active 
teaching and practical activities.

From 2011 to 2019 she was a Deputy Director of the Haskovo Branch, Thracian 
University - Stara Zagora, where she demonstrated very good leadership qualities and 
organizational skills, highly valued by her colleagues and students. A natural continuation of 
her professional performance at this position is her appointment as an interim director of the 
Branch in Haskovo, Thracian University.
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The educational and career development of Tanya Paskaleva, MD undoubtedly proves 
that she has significant teaching experience and proved to be a competent specialist and leader 
in her professional field. She is constantly improving her qualification, as evidenced by her 
diplomas, various certificates and certificates of specialization, courses and scientific forums 
in the country and abroad attached to the documentation. She is a member of prestigious 
professional organizations in the field of public health - Bulgarian Scientific Society of Public 
Health and the Union of Scientists in Bulgaria.

II. Evaluation of the presented creative works and scientific contributions
This competition candidate submits her self-assessment of her scientific work that 

corresponds to the attached materials:

PUBLICATION ACTIVITY (independently or in co-authorship)

SCIENTIFIC WORK NUMBER
Total number of publications 48
Dissertation Publications 5
Monographs

• independent 1
• collective 2

Publications and reports published in scientific journals, referenced 
and indexed in world famous databases of scientific information - IR 
publications

4

Publications in referenced and indexed in 
world famous databases of scientific information

3

Publications and reports published in unreferred journals with 
scientific review or published in edited collective volumes

31

Independent or first author 19
Second author 5
Third or next 12
Textbooks and teaching aids 1
Publications with students 5

Tanya Paskaleva's monographic work "Current Aspects of the Modem Geriatric Care" 
has a topic with a strong relevance in the context of the growing need for adequate geriatric 
care. The guidelines for solving the medical and social problems of the "elderly" and the role 
of the nurse in providing high quality medical care for the elderly and old people are 
presented. The developed educational model has a strong practical focus on the competences 
of the future nurses in the field of geriatric health care.

In her publication, Tanya Paskaleva is the sole or first author in over 50% of the total 
number of scientific papers, which confirms her serious scientific work as a researcher and 
scientist. Co-authorship with other colleagues in many of the publications is a confirmation of 
the qualities of T.Paskaleva to seek common interests and cooperation in the work of an 
interdisciplinary team.

The reflection of the scientific publications of the candidate in literature is evident 
from the presented reference with a total of 40 quotes in prestigious publications, which 
confirms the quality of the realized scientific work of the applicant.

Positive quotations in Bulgarian and foreign scientific sources
TYPE OF QUOTATION NUMBER OF

QUOTATIONS
2



Q uotations in scientific journ als, referenced and indexed in 
w orldfam ous databases

14

Q uotations in m onographs and co llective volum es 1
Cited in unreferred jo u rn a ls w ith scientific review 25
Total 40

T. Paskaleva's scientific activity is confirmed by her participation in 16 scientific 
forums, of which 5 abroad (Turkey, Poland, Serbia, Macedonia) and 11 international and 
national.

Her participation in research projects is significant - 12 projects, of which: 4 
international; 3 national; 5 intra-university. T. Paskaleva's interest in project participation is 
lasting and consistent and covers the last ten years when she has gained significant experience. 
The projects in which she has participated have made a significant contribution in the field of 
public health, geriatric care and innovative approaches in student education.

The candidate has presented an objective and accurate report on the scientific 
contributions in several leading directions of her research activity, which I fully accept. They 
can be summarized in the following three main areas:

1. Medical and social problems o f premature aging.
Research on the medical and social problems of premature aging is the subject of a 

big part of the scientific work in the overall academic activity (including 1 dissertation, 1 
monograph, 3 research projects, etc.).

1.1. An in-depth and thorough study of the individual risk profile of the elderly and 
old people was conducted. [1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 13,14, 20, 30, 34,41].

1.2. An educational model has been developed and implemented to optimize the 
health care of future nurses for the prevention of accelerated aging as an opportunity to 
expand their professional competencies. On this basis, in the curriculum of the specialty 
"Nurse" in the Haskovo Branch of the Thracian University an elective course "Health 
Care and Prevention of Premature Aging" has been introduced [1, 18].

1.3. An overview of the possibilities of gerontotechnologies for improving the 
efficiency of health care and improving the quality of life in the elderly and old people 
has been made[29, 31].

1.4. The role of the family in the life of the elderly has been studied and analyzed 
[27, 45].

1.5. The problems related to the intake of drugs in the elderly and old people have 
been studied and analyzed [26].

1.6. A study of attitudes and stereotypes in students' attitudes towards older people 
has been conducted [16].

2. Medical education (contribution with original, scientific-applied and practical-applied 
nature)

2.1. The role of practical training for the professional development of future medical 
specialists has been studied [9,33].

2.2. The organizational and pedagogical conditions and factors of the undergraduate 
internship for the formation of professional competence in future nurses have been studied 
[25].

2.3. The professional relationship between the mentor and the trainee nurses has been 
thoroughly and profoundly studied [22,23].

2.4. The role of the communicative competence as a key component in the preparation and 
training stage of future nurses has been studied and demonstrated [24].

2.5. The motivation of medical specialists in the context of their continuing education has 
been studied and analyzed [8, 10].
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3. Innovative technologies and approaches in medical education (contribution to scientific- 
theoretical, methodological and practical-applied nature)
3.1. Electronic teaching materials and resources have been developed in the disciplines 
concerning nursing care, available through the platform of the Thracian Electronic University 
(https://edu.uni-sz.bg/) (contribution with methodological and applied nature) [48].
3.2. The possibilities for application of interactive presentation systems - interactive 
whiteboard (IBD) and document camera (DC) in the training of health care specialists have 
been studied and demonstrated. [36, 37, 43] (contribution with methodological-applied and 
practical-applied character).
3.3. The possibilities for application of the Operational Control System, known in the world 
educational practice as Students Response Systems (SRS) in the training of health care 
specialists have been studied [35] (scientific-theoretical contribution).
3.4. The possibilities of mobile technologies for supporting the independent learning of the 
students have been researched and demonstrated [32] (scientific-theoretical contribution).
3.5. The opinion of the students about the technical teaching aids used in the educational 
process [38, 44] has been studied and analyzed (contribution with methodical-applied 
character).

The evaluation of the scientific production of the candidate in the competition, 
presented by a group of indicators, is as follows:
Group A: Indicator 1: Dissertation for the award of educational and scientific degree 
"Doctor" on the topic: Modem problems and opportunities of health care for the prevention of 
present-day aging. - 50 points
Group C: Indicator 3: Habilitation work-monograph - 100 points 
Group D: Indicators 7, 8, 9: Publication activities
Total number of publications and reports: 40 - total number of points: 585,1
Group E: Indicators 10.11: Citation
Total number of quotations: 40 - total number of points: 345
Group F: Indicator 16,17,18,19: Participation in projects; training of interns
Total for group F indicators: - total number of points: 160

Table 1. Minimum required points in groups of indicators for scientific degrees and
academic positions:

Group of 
indicators Contents Associate Professor 

(number of points)
Tanya Paskaleva 

(number of points)
A Indicator 1 50 50
B Indicator 2
C Indicators 3 or 4 100 100
D Sum of indicators from 

5 to 9 200 585,1

E Sum of indicators from 
10 and 12 50 345

F Sum of indicators from 
13 to the end 160

The attached reference and the comparative table show that the candidate Tanya 
Paskaleva has not only met the minimum requirements for acquiring the academic position of 
"Associate Professor", but has also significantly exceeded the quantitative criteria in a number 
of indicators. This verifies the consistency in scientific and research work, for a sustainable 
interest in academic career development.
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III. Contribution to teaching and learning activities
The academic work of Tanya Paskaleva, MD is related to the "Nurse" specialty in the 

following disciplines: Philosophy and introduction to nursing; Nursing care for patients with 
surgical diseases; Nursing care for patients with somatic diseases; Nursing care in pediatrics; 
Nursing care for mothers and newborns; Nursing care in Ear -  Nose -  Throat diseases; 
Nursing care for adults; Palliative nursing care; Care for disabled children and adults; Health 
care and prevention of premature aging.
In the last five years T. Paskaleva realized a high workload in these disciplines:
- for the academic year 2015/2016: total hours 518h; examined students - 507
- for the academic year 2018/2017: total hours 661 hours; examined students - 622
- for the academic year 2017/2018: total hours 638h; examined students - 466
- for the academic year 2018/2019: total hours 536h; examined students - 330
- for the academic year 2019/2020: total hours 638 hours; examined students - 175

Throughout her professional career, Tanya Paskaleva, MD, considers her teaching and 
work activities really seriously, showing precision and rigor, both to her scientific preparation 
and to that of her students and colleagues.

Tanya Paskaleva Stoycheva, MD, has applied at the competition for the academic 
position of "Associate Professor" with a significant in quantity and high in quality creative 
work. She has invested a lot of energy and strength in her professional development and has 
achieved specific and noticeable results.

Her academic career so far is a natural result of the overall scientific, teaching and 
practical activities.

Conclusion
Taking into account the scientific achievements and perfonnance of the applicant, 

adequate to the competition type, active teaching activities, participation in research projects 
and her authority achievement, I confidently give my positive vote and believe that Tanya 
Paskaleva, MD meets all the requirements for the academic position "Associate 
Professor”.

In view of this, I propose to the esteemed members of the Scientific Jury to vote 
positively and to award Tanya Paskaleva Stoycheva, MD the title ASSOCIATE 
PROFESSOR in the scientific specialty "Health Care Management", in the field of higher 
education 7. Health and Sports, professional field 7.4. Public health for the needs of the 
Department of Health Care at the Branch in Haskovo, Thracian University - St. Zagora.

30.04.2020 Prepared by: ...
The city of Sofia

(Prof. Dr. T. Cherkezov, MD)
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