СТАНОВИЩЕ
От проф. д-р Юлияна Крумова Маринова, дм
Ръководител катедра по Социална медицина, здравен мениджмънт и медицина на
бедствените ситуации, Медицински факултет, Тракийски университет - Стара Загора
член на Научно жури, определено със Заповед № 704/21.03.2022 г. на Ректора на
Тракийски университет - Стара Загора доц. д-р Д. Ярков
Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент” по научна
специалност „Управление на здравните грижи”, област на висшето образование
7.3дравеопазване и спорт, професионално направление 7.4 Обществено здраве за
нуждите на специалност „Лекарски асистент“ на цял щат към Катедра Здравни
грижи, Медицински факултет, Тракийски университет - Стара Загора съгласно
обявен конкурс в Държавен вестник, бр. 6/21.01.2022 г.
Кандидат в конкурса: главен асистент д-р Пенка Петкова Врачева
По протокол №1 от проведено първо заседание на Научното жури на 29.03.2022
г. съм определена да изготвя становище. Становището е изработено въз основа на
анализ на представените от кандидата документи (представени в 21 пункта в
Заявлението за участие в конкурса) в съответствие с изискванията на Закона за
развитие на академичния състав в Р. България. Правилника за прилагането на ЗРАСРБ
и на Правилника за развитие на академичния състав на Тракийски университет - Стара
Загора и свързаните с него изисквания за Медицински факултет по Приложение 8.3.
„Минимални

национални

и

допълнителни

изисквания

към

научната

и

преподавателската дейност на кандидатите“.
КАРИЕРЕН ПРОФИЛ НА КАНДИДАТА: Пенка Петкова Врачева е родена
през 1964 г. в гр. Карлово. Придобива средно специално образование със пециалност
„Фелдшер“ през 1987 г. - ИПЗК „Христина Хранова“ гр. Стара Загора - първенец на
юбилеен випуск и през 1996 г. полувисше образование по същата специалност. От
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дипломирането си през 1987 г. работи последователно по специалността: Здравна
служба ДЗУ гр. Чирпан (1987-1989г.); Здравна служба към ТПК гр. Карлово (19891991 г.); Детска поликлиника, УЗД - училищен медицински кабинет - Стара Загора
(1991-1996г.); отдел „Здравеопазване и социални дейности“ - Училищен здравен
кабинет - Стара Загора (1996-2014г.) От 2015 г. и понастоящем работи последователно
като асистент и главен асистент в Катедра Здравни грижи на Медицински факултет,
Тракийски университет - Стара Загора.
Пенка Врачева последователно развива и усъвършенства своите професионални
умения и квалификация. Притежава ОКС „бакалавър“ по Управление на здравните
грижи, придобита в ТрУ, МФ - гр. Стара Загора през 2009 г. и ОКС „Магистър“ по
Управление на здравните грижи - МУ, ФОЗ - гр. Пловдив през 2011 г. В системата на
следдипломното обучение понастоящем провежда специализация по специалност
„Обществено здравеопазване“. Защитава дисертационен труд на тема: „Професиите
"Медицински фелдшер" и "Лекарски асистент" в България

-

историческо развитие,

съвременно обучение и реализация ” и притежава ОНС „Доктор“ по научна специалност
„Управление на здравните грижи“ от 2017г. Владее и ползва в работата си руски и
английски чужди езици.
НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
Количествено представяне: Пенка Врачева представя списъци и справки
съгласно изискванията по групи показатели, както следва:
*Списък публикаци, както следва:
-

Показател

“В“: Монография

(100

точки):

Български

червен

кръст.

Хуманитарни политики и дейности - акценти;
- Показател „Г“ - (сума от показатели 5 до 9) представени са 13 публикации с
общ сбор точки 412 при изискуеми 200;
- Показател „Г“ 6 - Публикувана е книга на база на защитен дисертационен труд
за присъждане на ОНС „доктор“ - 40 точки;
- Показател „Г“ 7. - Публикации и доклади, публикувани в научни издания,
реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация:
представени са три статии - 147 точки по този показател;
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- Показател „Г“ 8. - Публикации и доклади, публикувани в нереферирани
списания с научно рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове:
представени са 9 публикации - 225 точки по този показател.
- Показател „Е“ (сума от показателите от 13 до края) - представено е
публикувано университетско учебно пособие или учебно пособие, което се използва в
училищната мрежа - „Е“ 2 1 -2 0 точки.
*Списък на цитирания на научни трудове: „Д“. Цитирания - изисквани 50 т.
изпълнени 50 т.
*Справка от Централна библиотека на Тракийски университет за публикации
на гл. ас. д-р Пенка Петкова Врачева в списания с Импакт фактор /Journal Citation
Report/ и Импакт ранг /SCOPUS/, съдържаща 7 заглавия, от които 2 заглавия в
списания, индексирани в Web of Science и 5 заглавия в списания с Импакт ранг
/SCOPUS/.
*Списък на цитирания в SCOPUS и Web of Science на научни публикации на гл.
ас. д-р Пенка Петкова Врачева от Централна библиотека на Тракийски университет: две
цитиращи публикации;
*Цитатна справка от Централна медицинска библиотека - Цитирания на
публикации на Пенка Петкова Врачева в български източници от фонда на ЦМБ издирени са 3 български цитации.
*Справка

за

изпълнение

на

минималните

национални

изисквания

и

допълнителните изисквания, определени в Правилника за развитие на академичния
състав в Тракийски университет - Стара Загора, придружена с доказателства:
добросъвестно разработена на 6 страници от кандидата съгласно изискванията за
участие в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по област на виеше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено
здраве.
По група показатели „А“ - успешно защитена дисертация - 50 т;
„Професиите

"Медицински

фелдшер" и

",Лекарски

асистент" в

тема:

България

-

историческо развитие, съвременно обучение и реализация
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По група показатели „В“ - Хабилитационен труд -

монография 100 т.

Самостоятелен монографичен труд „Български червен кръст. Хуманитарни политики и
дейности - акценти
По група показатели „Г“ - 412 т. - минимално изискуеми 200;
По група показатели „Д“ - 50 т. - минимално изискуеми 50 т.
По група показатели „Е“ - 20 т. - без минимално изискуеми.
От справката е очевидно, че кандидатът в конкурса Пенка Врачева превишава
минимално изискуемите изисквания по групи показатели: общо 632 точки при
минимално изискуеми 400 точки и по безспорен начин доказва тяхното изпълнение за
заемане на академичната длъжност „доцент“ съгласно ЗРАСРБ.
Направления на научно-изследователската дейност и приноси от научните
трудове: Научно-изследователската дейност на Пенка Врачева е в предметната област
на конкурса. Приносите от научните трудове са описани добросъвестно като такива с
познавателен теоретико-методологичен и приложно-практически характер в 10
пункта в представената с документите по конкурса „Справка за оригиналните
научни приноси в научните трудове“, разработена от кандидата на 3 страници.
Приемам приносите по начина, по който ги представя Пенка Врачева в основните
тематични направления на нейната научно-изследователска дейност. Следва специално
да подчертая актуалността и високата практико-приложна стойност на самостоятелно
разработения от Пенка Врачева монографичен (хабилитационен) труд „Български
червен кръст. Хуманитарни политики и дейности - акценти“ (2021 г.).
Монографията е разработена на 154 страници в 4 добре структурирани глави, всяка със
специфични акценти, съдържа богата библиография от 144 литературни източника.
Изследвани са историята и мисията на БЧК, като най-голяма неправителствена,
хуманитарна организация с принос за популяризиране на информацията и провокиране
на споделяне и съпричастност към хуманитарните политики - подготовка по оказване
на първа долекарска помощ (ПДП), доброволчество, доброволно и безвъзмездно
кръводаряване, фондонабиране, хуманитарно подпомагане. Със споделен личен опит в
обучението на подрастващи за оказване на първа долекарска помощ е лансирана идеята
за споделяне на практики в търсене на работещи решения и иновативни идеи в
реализацията

на

хуманитарните

политики

с

последващи

общественополезни

постижения, базирани на резултати от собствени проучнания, добросъвестно описани в
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монографичния труд. Реализирана е мотивационна подготовка на студентите от
специалност „Лекарски асистент“ на МФ. ТрУ, Стара Загора за работа по хуманитарна
политика - подготовка на ученици за оказване на ПДП, като бъдещи професионалисти
лекарски асистенти.
ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ:
Пенка Врачева има 7-годишен общ преподавателски стаж като асистент и главен
аситент в катедра „Здравни грижи“, Медицински факултет, Тракийски университет Стара Загора. От представената Справка за преподавателската дейност на гл. ас. д-р
Пенка Петкова Врачева от Учебен отдел при Медицински факултет на Тракийски
университет - Стара Загора е видно, че осъществява преподавателска дейност с обща
годишна натовареност, променяща се от 205 до 610 часа в зависимост от промяната на
учебните планове и броя на студентските групи. Тя провежда: практически курс на
студентите, специалност „Лекарски асистент“ по учебната дисциплина „Общи грижи за
болния“; „Първична медицинска помощ“, модул „Специални грижи за болния“;
„Професионални

компетенции

на

лекарските

асистенти

в

профилактиката

и

промоцията на здраве в училищно здравеопазване“; част от клинична практика за
студенти 1-111 курс. Участва в провеждането на семестриални изпити на студенти от
специалност „Лекарски асистент“ по посочените дисциплини.
С документите по конкурса от Учебен отдел на Медицински факултет при
Тракийски университет - Стара Загора е представена Справка за наличие на осигурен
минимум от преподавателска дейност в катедра „Здравни грижи“ във връзка с участие в
конкурс за доцент по „Управление на здравните грижи“ за студенти от специалност
„Лекарски асистент“, ОКС „Бакалавър“ съобразно Учебния план и Единните държавни
изисквания за придобиване на виеше образование по специалност „Лекарски асистент“.
Пенка Врачева има водещо участие в разработване на учебни програми и
пособия за специалност „Лекарски асистент“ в Медицински факултет, Тракийски
университет - Стара Загора, както следва: учебни програми по: Общи грижи за болния;
Специални грижи за болния като модул от Първична медицинска помощ; Клинична
практика (за студентите лекарски асистенти от първи, втори и трети курс);
Преддипломен стаж на лекарските асистенти - с принос в определяне на структурите за
стаж и съответен хорариум; избираема дисциплина - Професионални компетенции на
лекарските асистенти в профилактиката и промоцията на здраве в училищно
здравеопазване. Разработила е стажантски дневник, като официална документална
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форма за отразяване на преддипломния стаж на студентите лекарски асистенти в
Медицински факултет - Стара Загора.
Пенка Врачева е самостоятелен автор на учебно пособие за студенти от
медицинските специалности - „Десмургия“ (2020 г.), разработено на 77 страници и
богато онагледено с авторски фотографии и схеми. Представени са основни теоретични
постановки от десмургията: видове превръзки, материали за тяхното извършване,
ходове и правила. Точно и ясно са описани алгоритми за направа на различни видове
превръзки: на глава, на торс, стави, горен и долен крайник. Като цяло учебното пособие
„Десмургия“ е принос в познанието на здравните грижи.
Пенка Врачева е не само преподавател и изследовател, тя оказва експертна
помощ на УС на Българския съюз на Лекарските асистенти и Фелдшери (БСЛАФ) в
подготовката и представянето в M3 на предложения за актуализация на нормативните
документи, свързани е обучението и реализацията на лекарските асистенти в България,
с постигнати реални резултати. Пенка Врачева е един от авторите на „Проект на
концепция за професия Лекарски асистент“ и един от ръководителите от СМФ за
неговата реализация.
Членство в професионални и научни организации: Пенка Врачева членува в:
Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ), Български
съюз на лекарските асистенти и фелдшери (БСЛАФ), Българско научно дружество по
обществено здраве (БНДОЗ), Българска асоциация по обществено здраве (БАОЗ),
Европейска асоциация по обществено здраве (EUPHA), Съюз на учените в България Стара Загора. Тя е дългогодишен регионален председател на практикуващите в област
Стара Загора специалисти е квалификация „Фелдшер“ към СМФ в България,
председател на синдикална организация към КНСБ на „Здравните специалисти в
училищно и детско здравеопазване“ в Стара Загора.
Лични впечатления: Имам отлични лични впечатления за гл. ас. д-р Пенка
Петкова

Врачева.

Тя е отговорна

към

изпълняваните задачи,

добросъвестна,

трудолюбива, коректна във взаимоотношенията в професионалната общност, ценена от
студентите и колегите като човек и професионалист.
ОЦЕНКА:
Давам комплексна положителна оценка на кандидатурата на гл. ас. д-р
Пенка Петкова Врачева за заемане на академичната длъжност „Доцент”. Нейната
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кандидатура безспорно отговаря на изискванията и критериите на Закона за
развитие на академичния състав в Р. България, Правилника за неговото прилагане и на
Правилника за развитие на академичния състав в Тракийски университет - Стара
Загора.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Давам своя положителен вот „Да” за заемане на академичната длъжност
„ДОЦЕНТ” от гл. ас. д-р Пенка Петкова Врачева.
Убедено препоръчвам на уважаемите членовете на Научното жури да гласуват
положително гл. ас. д-р Пенка Петкова Врачева да заеме академичната длъжност
„доцент” в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност „Управление на здравните
грижи”, към Медицински факултет, Катедра „Здравни грижи” съгласно обявен конкурс
в Държавен вестник, бр. 6/21.01.2022 г.

12.04.2022 г.

Изготвил становището:

гр. Стара Загора
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By prof. Juliana Krumova Marinova, MD, PhD
Head of Department of Social Medicine, health Management and Disaster medicine. Faculty
of Medicine, Trakia University - Stara Zagora
Member of Scientific jury’, appointed by Order No. 704/21 Mar 2022 of the Rector of Trakia
University - Stara Zagora Assoc.prof. D. Yarkov, PhD
Concernin»: competition for holding the academic position „Associate professor” in
scientific specialty „Healthcare management”, field of higher education 7. Healthcare and
sport, professional area 7.4 Public health for the needs of full-time job at the Department of
Healthcare, Faculty of Medicine, Trakia University - Stara Zagora according to
announced competition at State Gazette, No. 6/21 Jan 2022
Candidate in the competition: chief Assistant professor Penka Petkova Vracheva,
PhD
By virtue of Record No. 1 from the first meeting of the Scientific jury held on 29 Mar
2022 I was appointed to prepare a statement. The statement was prepared based on analysis of
the documents presented by the candidate (presented in 21 items in the Application for
participation in the competition) in compliance with the requirements of the Law on
Development of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria, the Rules for implementing
the Law on Development of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria and the Rules for
development of the academic staff at Trakia University - Stara Zagora and the requirements
related to it about the Faculty of Medicine on Annex 8.3. „Minimum national and
supplementary requirements to the candidates’ scientific and teaching work”.
CAREER PROFILE OF THE CANDIDATE: Penka Petkova Vracheva was born
in 1964 in the town of Karlovo. She completed secondary special education with major
„Paramedic” in 1987 - Institure for Training Medical Staff „Hristina Hranova” in Stara
Zagora - winner of the jubilee year of graduation and in 1996 college education in the same
major. Since graduating in 1987 she has worked consecutively in the specialty: Health Service
DZU Chirpan (1987-1989); Health Service at the Labour Productive Cooperative in Karlovo
(1989-1991); Children's Polyclinic, School medical office - Stara Zagora (1991-1996);
Department of Healthcare and Social Affairs - School Health Room - Stara Zagora (19962014). Since 2015 to the present moment she has worked consecutively as an assistant

professor and chief assistant professor at the Department of Health Care at the Faculty of
Medicine, Trakia University - Stara Zagora.
Penka Vracheva consistently develops and improves her professional skills and
qualifications. He has Bachelor's educational and qualification degree in Healthcare
Management, acquired at Trakia University Faculty of Medicine - Stara Zagora in 2009 and a
Master's educational and qualification degree in Healthcare Management -

Medical

University, Faculty of Public Health - Plovdiv in 2011. In the system of postgraduate studies
she is currently specializing in the major Public Healthcare. She has defended a dissertation
paper on: "The professions “Medical Assistant” and “Physician Assistant” in Bulgaria

-

historical development, modern training and career development ” and she has had PhD
educational and scientific degree in the scientific specialty "Healthcare Management" since
2017. He speaks and uses Russian and English as foreign languages.
RESEARCH WORK
Quantitative presentation: Penka Vracheva presents lists and references pursuant to
the requirements by groups of indicators, as follows:
*List of publications, as follows:
- Indicator “C”: Monograph (100 points): Bulgarian Red Cross. Humanitarian policies
and activities - highlights;
- Indicator „D"’ - (sum total of indicators 5 to 9) a total of 13 publications have been
presented with a total number of points 412 with required 200;
- Indicator ,,D” 6 - Published book based on a defended dissertation paper for
awarding PhD educational and scientific degree - 4 0 points;
- Indicator ,,D” 7. - Publications and reports published in scientific journals referenced
and indexed in world-renowned databases with scientific information: a total of three articles
have been presented - 147 points for this indicator;
- Indicator ..D” 8. - Publications and reports published in non-referenced journals with
scientific review or published in edited collective volumes: a total of 9 publications have been
presented - 225 points for this indicator.
- Indicator ,,F” (sum total of indicators from 13 till the end) - a published university
study manual or study manual used in the school network has been presented - ,,F” 2 1 - 2 0
points.
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*List of citations of scientific works: „Е”. Citations - required 50 points. Achieved
50 points.
*Reference from the Central Library at Trakia Univeristy about publications by Chief
Assist.prof. Penka Petkova Vracheva, PhD in journals with Impact factor /Journal Citation
Report/ and Impact rank /SCOPUS/, containing 7 titles, of which 2 titles in journals indexed
in Web of Science and 5 titles in journals in journals with Impact rank /SCOPUS/.
*List of citations in SCOPUS and Web of Science of scientific publications by Chief
Assist.prof. Penka Petkova Vracheva, PhD from the Central Library at Trakia University: two
citing publications;
*Citation reference from the Central Medical Library - Citations of publications by
Penka Petkova Vracheva in Bulgarian sources from the fund of the Central Medical Library 3 Bulgarian citations have been found.
*Reference on the compliance with the minimum national requirements and the
supplementary requirements set in the Rules for development of the academic staff at Trakia
University - Stara Zagora, accompanied by evidence: diligently prepared on 6 pages by the
candidate in compliance with the requirements for participation in a competition for holding
the academic position ‘‘Associate Professor' in field of higher education 7. Healthcare and
sport, professional area 7.4. Public Health.
By group of indicators „А” - successfully defended dissertation paper - 50 points; on:
„

The professions “Medical Assistant ” and “Physician Assistant ” in Bulgaria

-

historical

development, modern training and career development ” ;
By group of indicators „С” - Habilitation paper - monograph 100 points. Individual
monograph Bulgarian Red Cross. Humanitarian policies and activities - highlights
By group of indicators ,.D” - 412 points - required minimum 200;
By group of indicators „Е" - 50 points - required minimum 50 points;
By group of indicators ,,F” - 20 points - no required minimum.
It is evidence from the reference that the candidate in the competition Penka Vracheva
exceeds the minimum requirements by groups of indicators: a total of 632 points with a
required minimum of 400 points and indisputably proves their fulfillment for holding the
academic position ‘‘Associate Professor’ according to the Law on development of the
academic staff in the Republic of Bulgaria.
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Areas of the research work and contributions from the scientific papers: Penka
Vracheva’s research work is in the subject area of the competition. The contributions from
the scientific papers have been described in good faith as being of cognitive theoretically
methodological and applied-practical nature in 10 items of the “Reference on the original
scientific contributions in the scientific papers” prepared by the candidate on 3 pages and
presented with the documents on the competition. 1 do accept the contributions in the way
Penka Vracheva presents them in the main thematic areas of her research work. I should
especially emphasize the relevance and high practical value of the monographic
(habilitation) paper “Bulgarian Red Cross. Humanitarian policies and activities highlights” (2021) individual work by Penka Vracheva. The monograph is developed on 154
pages in 4 well-structured chapters, each with specific highlights, containing rich bibliography
from 144 literature sources. The history and mission of the Bulgarian Red Cross as the largest
non-governmental, humanitarian organization with a contribution to popularizing information
and provoking sharing and empathy for humanitarian policies - training for giving first aid,
volunteering, voluntary and gratuitous blood donation, fundraising, humanitarian aid. With
shared personal experience in training adolescents to give first aid, the idea was launched to
share practices in search of applicable solutions and innovative ideas in the implementation of
humanitarian policies with subsequent community service, based on the results of her own
research, faithfully described in the monograph. Motivational training of the students in the
major “Physician Assistant” at the Faculty of Medicine, Trakia University, Stara Zagora for
humanitarian policy work has been implemented - training students for giving first aid as
future professional physician assistants.
TEACHING WORK:
Penka Vracheva has 7 years of general teaching experience as an assistant professor and
chief assistant professor at the Department of Health Care, Faculty of Medicine, Trakia
University - Stara Zagora. From the presented Reference on the teaching work of Chief
Assist.prof. Penka Petkova Vracheva, PhD, from the Department of Student Affairs at the
Faculty of Medicine at Trakia University - Stara Zagora groups it is evident that she does
teaching work with a total annual load varying from 205 to 610 hours depending on the
variation in syllabi and the number of student groups. She conducts: a practical course for
students, major “Physician Assistant” in the academic subject “General patient care”;
“Primary medical care”, module “Special patient care”; “Professional competencies of
physician assistants in the prevention and promotion of health in school health care”; part of
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clinical practice for I—Ill-year student. She takes part in conducting semester exams for
students in the major “Physician Assistant” in the above subjects.
With the documents on the competition from the Department of Student Affiars at the
Faculty of Medicine at Trakia University - Stara Zagora a Reference has been presented for
available minimum of teaching work at the Department of Health Care in connection with
participation in competition for Associate Professor in Healthcare Management for students
from the major “Physician Assistant”, Bachelor's educational and qualification degree in
accordance with the Syllabus and the Unified State Requirements for acquisition of higher
education in the major “Physician Assistant”.
Penka Vracheva has a leading role in the development of curricula and aids for the
major “Physician Assistant” at the Faculty of Medicine, Trakia University - Stara Zagora, as
follows: curricula on: General patient care; Special patient care as a module of Primary
medical care; Clinical practice (for first, second and third year physician assistant students);
Pre-graduation internship of physician assistants - with a contribution in determining the
structures for internship and the relevant amount of hours; elective course - Professional
competencies of physician assistants in the prevention and promotion of health in school
health care. She has developed an internship diary as an official documentary form for
covering the pre-graduation internship of physician assistant students at the Faculty of
Medicine - Stara Zagora.
Penka Vracheva is an independent author of a study manual for students from the
medical majors - “Desmurgy” (2020), written on 77 pages and richly illustrated with
author's own photographs and diagrams. Basic theoretical statements of desmurgy have been
presented: types of bandages, materials for making them, moves and rules. Algorithms for
making different types of bandages have been described accurately and clearly: on the head,
torso, joints, upper and lower limbs. In general, the Desmurgy study manual is a contribution
to the knowledge of health care.
Penka Vracheva is not only a lecturer and researcher, she provides expert assistance to
the Managing Board of the Bulgarian Union of Physician Assistants and Paramedics in the
preparation and submission to the Ministry of Health of proposals for updating regulatory
documents related to training and career development of physician assistants in Bulgaria. ,
with real results achieved. Penka Vracheva is one of the authors of the “Draft concept for
the profession Physician Assistant” and one of the leaders of the Medical Assistants'
Association for its implementation.
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Membership in professional and scientific organizations: Penka Vracheva is a
member of: Bulgarian Association of Healthcare Professionals, Bulgarian Union of Physician
Assistants and Paramedics, Bulgarian Scientific Society of Public Health, Bulgarian Public
Health Association. European Public Health Association, Union of Scientists in Bulgaria Stara Zagora. She is a long-time regional chairperson of practitioners in Stara Zagora district
with qualification “Medical Assistant” at the Medical Assistants’ Association in Bulgaria, a
chairperson of a trade union organization at the Confederation of Independent Trade Unions
in Bulgaria of "Health Specialists in School and Child Healthcare” in Stara Zagora.
Personal impressions: I have excellent personal impressions of Chief Assist.prof.
Penka Petkova Vracheva, PhD. She is responsible for the tasks performed, conscientious,
hardworking, correct in the relations in the professional community, valued by students and
colleagues as a person and a professional.
ASSESSMENT:
1 hereby give a comprehensive positive assessment of the candidacy of Chief
Assist.prof. Penka Petkova Vracheva, PhD, for holding the academic position “Associate
Professor”. Her candidacy undoubtedly complies with the requirements and criteria of the
Law on Development of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria, the Rules on its
implementation and the Rules for development of the academic staff at Trakia University Stara Zagora.
CONCLUSION:
I hereby give my positive vote “Yes” for holding the academic position
“ASSOCIATE PROFESSOR” by Chief Assist.prof. Penka Petkova Vracheva, PhD.
I convincingly recommend to the esteemed members of the Scientific Jury to vote
positively for Chief Assist.prof. Penka Petkova Vracheva, PhD to take the academic
position “Associate Professor” in field of higher education 7. Healthcare and sport,
professional area 7.4. Public Health and scientific specialty "Health Care Management", at the
Faculty of Medicine, Department of Health Care according to a competition announced in the
State Gazette, No. 6/21 Jan 2022.

12 Apr 2022

Statement prepared by:

Stara Zagora
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