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СТАНОВИЩЕ 
от проф. Донка Димитрова Димитрова, дм

Катедра по Здравен мениджмънт и икономика на здравеопазването, Зам . Декан по 
качество и акредитация на ФОЗ при МУ-Пловдив, външен член на НЖ определено със 

заповед №9 10/10.04.2020г. на Ректора на Тракийски университет

ЗА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ „ДОЦЕНТ” ПО НАУЧНА СПЕЦИАЛНОСТ

.Управление на здравните грижи“ , Област на висшето образование 7. Здравеопазване и 
спорт, Професионално направление 7.4. Обществено здраве, за нуждите на Катедра по 

„Здравни грижи“, при Филиал Хасково, Тракийски Университет, Стара Загора

В конкурса, обявен в ДВ бр. 12/11.02.2020 г. участва един кандидат: Таня Паскалева 
Стойчева, дм. Кандидатката е родена през 1971 г., има магистърска степен по Управление на 
здравните грижи (МУ-Пловдив, 2014 г.), завършена с отличен успех от курса на обучение 
(5.95) и държавните изпити (6.00); магистърска степен Педагогика (СУ, 2003 г.), степен 
„бакалавър” с професионална квалификация „Ръководител на здравни грижи и преподавател 
по практика в Медицински колеж“ (МУ-София, 2000 г.). През 2019г. й е присъдена ОНС 
„доктор“ по научна специалност Управление на здравните грижи (Тракийски Университет - 
Стара Загора).

Понастоящем Т. Стойчева специализира Медицинска педагогика в Медицински 
Университет - Пловдив, Факултет по Обществено здраве (Заповед № 1472 / 08. 07. 2019 г.).

Тя е член на професионални организации в областта на общественото здравеопазване: 
Съюз на учените в България -  клон Стара Загора (от 2015 г.) и Българско научно дружество 
по Обществено здраве (от 2019 г.)

Според приложената справка трудовият стаж на Таня Стойчева е близо ЗОг. 
Последователно е заемала длъжности медицинска сестра, преподавател, ръководител на 
учебен център, зам. директор и ВрИД директор на Филиал Хасково на Тракийски университет. 
Прави впечатление интензивната й административна дейност в университетската комисия по 
учебна дейност, комисията по международна дейност, като координатор по програма „Еразъм 
+“ за Филиал Хасково, ръководител на секция „Медицинска сестра“ във Филиал Хасково и др.

Общо описание на представените материали по конкурса.
Кандидатката в конкурса е представила всички документи в пълно съответствие с 

изискванията на ЗРАСРБ и висшето училище. Приложен е необходимия доказателствен 
материал за публикационната дейност и е представен списък на цитиранията в международни 
бази данни -  SCOPUS и Web of Science, изготвен от ЦУБ, на база приетите в ТрУ изисквания. 
Освен задължително изискуемите документи, доказателствения материал съдържа и 
допълнителни справки, сертификати и свидетелства, грамоти и др., удостоверяващи всички 
обстоятелства свързани с квалификацията и професионалната й дейност и постижения.

Оценка на научните трудове на кандидата.
Таня Стойчева, дм участва в конкурса с 41 труда (над 80% през последните 5 години), 

което не включва дисертационния труд за ОНС “доктор“, автореферата към него и свързаните 
с дисертацията 5 трудове.

Представените научни трудове включват:
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1 самостоятелна монография „Актуални аспекти на съвременните гериатрични грижи“ 
(2020г.);

Самостоятелният монографичен труд е посветен на актуален за развитите страни проблем 
-  гериатричните грижи с основен фокус върху дейността на здравните специалисти за 
повишаване на качеството на живот на възрастните хора и подходите за разширяване на 
професионалната компетентност. Разгледани са основните рискови фактори, медико- 
социални проблеми и тенденциите в съвременните гериатрични грижи, 

участие като съавтор в глави в 2 монографии;
7 публикации в реферирани и индексирани научни издания. Като тези в международни 
издания са близо половината - 12 (48%).
30 публикации в нереферирани издания, научни сборници и томове с рецензиране, от 
които 4 в чужди издания.
1 учебно помагало в съавторство “Учебно помагало за хосписни палиативни грижи”, 
/по проект на ЕС и Р. България /, Кърджали, 2006г.

Научна активност на кандидата
Таня Стойчева е участвала с научни съобщения и постери в научни форуми у нас и в други 

страни. Отличена е с грамота за първо място на Трета национална конференция по обществено 
здраве на БНДОЗ, 2019г. и с грамоти за активен принос и участие във форуми на Национален 
алианс на хората с редки болести в няколко последователни години.

Участие в научни проекти
Кандидатката е представила данни и материали за участие като координатор, член на екип 

и участник в дейности по значителен брой изследователски и образователни проекти, сред 
които 4 международни.

Отражение (цитиране) на публикациите на кандидата в националната и 
чуждестранна литература (публикационен имидж).

Отражение на научният авторитет на кандидата са цитиранията на публикации с нейно 
участие в националната и чуждестранна литература. Броят на цитиранията е 40 на общо 27 
(58% от представените в конкурса) публикации. Цитиранията от автори в реферирани и 
индексирани издания са 14 (35%).

Основни приноси на кандидата
Таня Стойчева е самостоятелен и първи автор в повече от половината от представените 

научни трудове. Научната значимост на трудовете е свързана с няколко основни направления 
в които е съсредоточила дейността си: стареене, медико-социални проблеми и здравни грижи 
за възрастните хора и подходи за повишаване на качеството и иновативността в обученото на 
медицински специалисти. Наличието на ясно обособени области на изследователски и 
приложни интереси показва последователност и целенасоченост в академичното развитие. В 
ограничен брой трудове колегата е съавтор и в изследвания по други проблеми като мотивация 
и безопасност на труда на медицинските специалисти, развитие на децата, редки болести.

Прави впечатление, че кандидатката е изградила много добро сътрудничество в 
професионалната общност, за което свидетелства участието й в съвместни публикации и в 
екипи на изследователски проекти съвместно с голям брой колеги от различни университети.

2



Комплексна, качествена оценка на учебно-методическата и преподавателската 
дейност, вкл. научно ръководство на студенти.

Таня Стойчева е участвала в обучението, клиничната практика и учебно-практическите 
занятия на специалност Медицинска сестра със значителен ежегоден хорариум (518 до 661 
учебни часа), независимо от голямата административна заетост. Резултат от работата й със 
студенти са 5 съвместни публикации. Тя има и изключително богат опит като преподавател в 
разработването на учебни програми, обучителни материали и електронни курсове и като 
ръководител на учебен център и филиал на виеше училище.

Обща оценка за съответствието на кандидата спрямо задължителните условия и 
количествени критерии и наукометричните показатели, съгласно ЗРАСРБ и 
Правилника на Тракийски университет.

Представените от кандидатката данни и доказателства показват, че тя надвишава 
изискванията за квалификация, количествени и качествени показатели за научна и 
преподавателска дейност за АД “доцент“, като надхвърля изискуемите брой точки в 
отделните групи показатели. Приемам самооценката на кандидата за изпълнението на 
количествените изисквания на Правилника за развитие на академичния състав на ТрУ, Стара 
Загора.

Заключение
След като се запознах с представените материали и научните трудове удостоверяващи 

значителен опит като преподавател и на основание комплексната оценка за изпълнението на 
задължителните количествени наукометрични, и допълнителните качествени критерии за 
научната активност и учебна дейност, считам че кандидатката Таня Паскалева Стойчева, дм 
отговаря на напълно на поставените изисквания за заемане на академичната длъжност.

Гореизложеното ми дава основания да предложа на уважаемата Научна комисия да 
избере Таня Паскалева Стойчева, дм за „ДОЦЕНТ“ по научна специалност „Управление 
на здравните грижи“, професионално направление 7.4. Обществено здраве, област на 
висшето образование 7. Здравеопазване и спорт за нуждите на катедра „Здравни грижи” 
при Филиал Хасково на Тракийски университет - Стара Загора.

19.05.2020г.

роф. Д. Димитрова, дм
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From prof. Donka D imitrova D imitrova, PhD 
Department of Health management and health economics, V ice-dean of quality and 

accreditation of Public Health Faculty at MU-Plovdiv, external member of scientific 
committee appointed by order № 9 10/ 10.04.2020 of the Rector of the Thracian

UNIVERSITY FOR APPOINTMENT OF ACADEMIC POSITION OF "ASSOCIATE PROFESSOR" IN THE 
SCIENTIFIC SPECIALTY "HEALTH CARE MANAGEMENT", FIELD OF HIGHER EDUCATION 7. HEALTHCARE 

AND SPORTS. PROFESSIONAL FIELD 7.4 PUBLIC HEALTH, FOR THE NEEDS OF THE DEPARTMENT OF 
Healthcare, at the Haskovo branch, Thracian university, Stara Zagora

There is one candidate considered in the competition announced in State Gazette no. 12 / 
11.02.2020: Tanya Paskaleva Stoycheva, PhD. Dr. Stoycheva was bom in 1971, has a Master's degree 
in Healthcare Management (MU-Plovdiv, 2014), completed with excellent results from the training 
course (5.95) and state exams (6.00); Master's degree in Pedagogy (Sofia University, 2003), 
Bachelor's degree with a professional qualification "Head of Healthcare and Practice Lecturer at the 
Medical College" (MU-Sofia, 2000). In 2019 she was awarded a PhD degree in the scientific specialty 
of Management of Health Care (Thracian University - Stara Zagora).

Currently Mrs. T. Stoycheva specializes in Medical Pedagogy at the Medical University - 
Plovdiv, Faculty of Public Health (Order № 1472 / 08. 07. 2019).

She has been a member of professional organizations in the field of public health: the Union 
of Scientists in Bulgaria - Stara Zagora branch (since 2015) and the Bulgarian Scientific Society of 
Public Health (since 2019)

According to the presented references, Tanya Stoycheva's work experience is nearly 30 years. 
She has successively held the positions of nurse, lecturer, head of a training center, deputy. Director 
and Director of the Haskovo Branch of the Thracian University. Her intensive administrative 
activities in the University Commissions for Educational activities, for International Activities, as 
coordinator of the Erasmus + program for the Haskovo Branch, head of the Nurse section in the 
Haskovo Branch etc. are impressive.

General description of the submitted documents.
The candidate has submitted all documents in full compliance with the requirements of the 

state regulations for academic development and the university rules and regulations. Attached are 
necessary proofs for the publications as well of citations in international databases - SCOPUS and 
Web of Science, certified by the Central University Library, based on the requirements adopted by 
the TrU. In addition to the mandatory documents, the evidence also contains additional references, 
statements and diplomas, etc., certifying all the circumstances related to her qualification and 
professional activities.

Evaluation of the scientific work of the candidate.
Mrs. Tanya Stoycheva, PhD, has submitted for review 41 papers (over 80% in the last 5 years), 

which do not include her PhD thesis, the extended abstract to it and the 5 papers related to the 
dissertation.

The presented scientific papers include:
- 1 monograph (habilitation paper) "Current aspects of modern geriatric care" (2020)
The monograph is dedicated to a socially significant problem for developed countries -  ageing 

population and geriatric care with a main focus on the activities of health professionals to improve
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the quality of life of elderly people and to expanding professional competence of healthcare staff. The 
main risk factors, medical and social problems and trends in modern geriatric care are discussed.

- co-authorship in 2 other books;
- 7 publications in peer-reviewed and indexed scientific journals. As those in international 

publications are nearly half - 12 (48%).
- 30 publications in unreferenced editions, scientific collections and volumes, of which 4 in 

foreign editions.
- 1 co-authored textbook "Textbook for hospice palliative care", /under a project of the EU 

and the Republic of Bulgaria /, Kardzhali, 2006
Scientific activity of the candidate
Tanya Stoycheva has participated with scientific reports and posters in scientific forums in 

Bulgaria and in other countries. She was awarded a diploma for first place at the Third National 
Conference on Public Health of BSSPH, 2019. and diplomas for active contribution and participation 
in forums of the National Alliance of People with Rare Diseases in several consecutive years.

Participation in research projects
The candidate presented data and documents for participation as a coordinator, team member 

and participant in activities on a significant number of research and educational projects, including 4 
international ones.

Citations of the candidate's papers in the national and foreign publications.
The citations of papers she authored reflect the scientific recognition of the candidate’s work 

in the national and foreign publications. The number of citations presented is 40 out of a total of 27 
(58% of the submitted with the application) manuscripts. The citations in referenced and indexed 
editions are 14 (35%).

Main contributions of the candidate
Dr. Tanya Stoycheva is a single or first author in more than half of the presented scientific 

works. The scientific contributions of the works are related to several main topics on which they are 
focused: aging, medical and social problems and health care for the elderly and approaches to 
improving quality and innovation of training medical professionals. The fact that there are clearly 
defined areas of research and applied interests shows consistency and purpose in academic 
development.

In a limited number of papers, the colleague is a co-author in research on other issues such as 
motivation and occupational safety of medical professionals, children's development, rare diseases.

It is noteworthy that the candidate has built a very good cooperation within the professional 
community, as evidenced by her participation in joint publications and research project teams with a 
large number of colleagues from different universities.

Complex, qualitative assessment of the teaching activity, incl. scientific guidance of 
students.

Tanya Stoycheva participates in the training, clinical practice and training-practical classes of 
the specialty Nurse with a significant annual number of hours (518 to 661 hours), regardless of her 
administrative position. Her mentor work with students resulted in 5 co-authored papers. She has 
extensive experience as a lecturer in development of curriculum, training materials and e-courses and 
as a head of a training center and a of a branch of the university.

General assessment of the candidate's compliance with the mandatory requirements, 
quantitative criteria and scientific indicators, according to the State Regulations and the rules 
and regulations of the Thracian University.
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The data and evidence presented by the candidate show that she exceeds the requirements for 
qualification, quantitative and qualitative indicators for scientific and teaching activities for the 
academic position of "Associate Professor", exceeding the required number of points in the individual 
groups of indicators. I accept the candidate’s self-assessment of compliance with the quantitative 
requirements of the Regulations for development of the academic staff and those of TrU, Stara 
Zagora.

Conclusion
After considering the presented documents and papers certifying significant experience as a 

teacher and based on a comprehensive assessment of the compliance with mandatory quantitative and 
additional qualitative criteria for scientific activity and educational activities, I am convinced that 
Tanya Paskaleva Stoycheva, PhD fully meets the requirements for holding the academic position she 
applies for.

The abovementioned gives me grounds to propose to the esteemed Scientific Committee 
to appoint Tanya Paskaleva Stoycheva, PhD for "ASSOCIATE PROFESSOR" in the scientific 
specialty "Healthcare Management", professional field 7.4. Public health, field of higher 
education 7. Healthcare and sports, for the needs of the Department of Health Care at the 
Haskovo Branch of the Thracian University - Stara Zagora.

19.05.2020

Prof. D. Dimitrova, PhD
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