
СТАНОВИЩЕШЛ..ХМ

.'V; 1 ,

i05*Mi......  - ..... J

от Проф. д-р Христина Танчева Милчева, дп - 

Медицински факултет, Тракийски университет, гр. Стара Загора

член на Научното жури, назначено със Заповед №704/21.03.2022 г. 

на Ректора на Тракийски университет, гр. Стара Загора

Относно: процедура за заемане на академична длъжност „Доцент” по научна 

специалност „Управление на здравните грижи”, професионално направление 

7.4 „Обществено здраве”, област на висшето образование 7. Здравеопазване и 

спорт (конкурс, обявен в Държавен вестник, бр. 6. 21.01. 2022 год.)

В конкурса участва един кандидат: Гл.ас. Пенка Петкова Врачева, д узг

Съгласно посочената по-горе Заповед съм определена да изготвя 

Становище въз основа на анализ на представената от кандидата 

документация, в съответствие с изискванията и критериите на Закона за 

развитие на академичния състав в Р. България и на Правилника за развитие на 

академичния състав на Тракийски университет.

Биографични данни на кандидата:
Гл.ас. Пенка Петкова Врачева, д узг има придобита базова образователна 

степен „Фелдшер“, бакалавърска и магистърска и докторска степени по 

„Управление на здравните грижи“. През 2021 г. е зачислена в специализация 

по „Обществено здравеопазване“ в Тр.У. Професионалният и опит е в 

системата на здравеопазването (Здравна служба и Здравен училищен 

кабинет), където работи в продължение на 27 години. От 2015 г. и сега работи 

в системата на медицинското образование на длъжностите „асистент“ и 
„гл.асистент“ в Катедра „Здравни грижи“ на МФ, Тр.У. Преподава на
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студенти от специалност „Лекарски асистент“. Кандидатката е представила 

Сертификат за завършен курс по английски език.

Оценка на научно-изследователската дейност на кандидата:

/. Количествено представяне:

Кандидатката Гл.ас. Пенка Петкова Врачева, д узг участва в конкурса с общо 

15 заглавия, 2 от които на научни трудове, след защита на дисертационен 

труд; 2 самостоятелни монографии, 1 учебно пособие и 12 научни 

публикации, от които - 3 са в реферирани и индексирани в световни бази 

данни източници, а 9 са публикациите в национални и международни 

издания. В 7 от научните публикации кандидатката е самостоятелен автор, а в 

7 от тях е в съавторство. Две от публикаците са в Web of Science с IF 0,452, a 

5 са в Scopus с IR. Забелязани са общо 6 цитирания в научния печат, като 2 от 

тях са в световни бази данни източници. В представената научна продукция 

са разгледани и анализирани актуални проблеми в областта на общественото 

здраве (промоцията на здравето и училищното здравеопазване), системата за 

обучение на фелдшери и лекарски асистенти у нас и в чужбина.
Количествено кандидатката покрива изяло националните изисквания по 

показателите (от А до Е), а по някои от показателите многократно ги 

надхвърля, както и на изискванията, посочени в Правилника за развитие на 

академичния състав на Тракийски университет.

2. Направления на научно-изследователската дейност и приноси от 

научните трудове:
Тематичните направления и приносите от научните трудове на Гл.ас. 

Пенка Петкова Врачева, д узг, посочени от кандадатката, са обобщени в 4 

основни направления:
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1. Принос за разкриване на обучение по специалност „Лекарски 

асистент“ в България.

2. Принос за разкриване на обучение по специалност „Лекарски 

асистент“ в Медицински факултет, Тракийски университет - 

Стара Загора.

3. Участие в разработване на учебни програми и пособия за 

специалност „Лекарски асистент“.

4. Предоставяне на експертна помощ.

Научно-изследователската дейност на гл.ас. Пенка Петкова Врачева, д узг е в 

предметната област на конкурса. Във всички посочени направления 

кандидатката разглежда ключови въпроси, свързани с медицинското 

образование на фелдшерите в исторически план, развитието на 

професионалните им организации и значимостта на тези здравни кадри за 

системата на здравеопазването у нас.

Направено е задълбочено изследване на системата за обучение на фелдшери 
в исторически план като е проследена периодизацията в развитието на 

професията и професионалните организации на фелдшерите. Успоредно с 

това кандидатката разглежда и съвременните тенденции на професията 

„Лекарски асистент“ като споделя международния опит и прави преход от 

традициите към иновациите посредством представени собствени проучвания 

за качеството на професионална подготовка на завършилите специалността 

„Фелдшер“ в исторически план и на специалността „Лекарски асистент“ в 

наши дни. Реализиран е Проект на концепция за професия Лекарски 

асистент“ с личното участие на кандидатката, както и приноса и за 

създаването на специалност «Лекарски асистент“ у нас и конкретно в МФ, 

Тр.У.
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С особен акцент се открояват публикациите по проблемите на 

общественото здраве и конкретно училищното здравеопазване. Кандидаткта 

разглежда ключови въпроси, свързани с опазване здравето на учениците. 

Трябва да се отбележи приноса на кандидатката във връзка с издадената 

монография, посветена на Българския червен кръст, в която са описани 

хуманитарните политики и дейности на организацията, и са представени 

политики за обучение на целеви групи от обществото по първа долекарска 

помощ.

От значение е експертното участие на кандидтката в M3 във връзка с 

актуализация на нормативните документи с отношение към обучението и 

реализацията на лекарските асистенти в България и синхронизирането на 

нормативните постановки с европейските с цел високо ниво на подготовка на 

професионалистите лекарски асистенти.

Приносите в научно-изследователската дейност на гл. ас.Пенка Петкова 

Врачева, д узг са с теоретично-познавателен, методологичен и практико- 

приложен характер.

Представеното до тук е основание за положителна оценка на научно

изследователската дейност на кандидката.

Оценка на учебно-преподавателската дейност на кандидката:
Кандидатката гл. ас. Пенка Петкова Врачева, д узг е с педагогически стаж 7 

години в Тр.Университет, МФ, Катедра „Здравни грижи“, удостоверен с 

приложената Справка за преподавателска дейност за периода от 2015 г. до 

сега. Преподава на студентите от професионално направление „Здравни 

грижи“ с ОКС „Бакалавър“ с професионална квалификация „Лекарски 

асистент“. Провежда практически курс по 3 учебни дисциплини, участва в 
провеждането на семестриалните изпити по тях и води клинична практика на
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студентите от специалност „Лекарски асистент.“ Участва в разработването на 

5 учебни програми (вкл. и по свободно-избираеми учебни дисциплини, както 

и на стажантски дневник, за отразяване на преддипломния стаж на студентите 

лекарски асистенти.

Представената Справка за преподавателска дейност показва, че учебната 

натовареност на кандидатката покрива напълно заложената в нормативните 

документи за съответната категория академична длъжност.

Въз основа на представената документация мога да направя извода, че гл.ас. 

Пенка Петкова Врачева, д узг е компетентен и последователен 

професионалист, и давам своята положителна оценка на учебно- 

преподавателската и дейност.

Заключение:

На базата на посочените приноси, и предоставената документация, както и на 

натрупания професионален и педагогически опит па гл. ас. Пенка Петкова 

Врачева, д узг давам висока положителна оценка и свои положителен вот 

„Да” за присъждането и на академичната длъжност „Доцент”.

С убеденост предлагам па уважаемите членове на Научното жури да изберат 

гл. ас. Пенка Петкова Врачева, д узг на академичната длъжност 

„Доцент” по научната специалност „Управление на здравните грижи”, 

професионално направление 7.4 „Обществено здраве”, област на висшего 

образование 7. Здравеопазване и спорт, за нуждите на специалност „Лекарски 

асистент“ в Катедра „Здравни грижи“ на Медицински факултет, Тр. У, гр. 

Стара Загора, (конкурс, обявен в Държавен вестник, бр. 6. 21.01. 2022 год.).

20.04. 2022 г. Изготвил становището:

гр. Стара Загора Проф. д-р Христина Милева, дп
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STATEMENT

By Prof. Hristina Tancheva Milcheva, MD, Dsc 

Faculty of Medicine, Trakia University, Stara Zagora

member of the Scientific jury, appointed by Order No. 704/21 Mar 2022 

by the Rector of Trakia University, Stara Zagora

Concerning: procedure for holding the academic position „Associate Professor” in 

scientific specialty „Health Care Management”, professional area 7.4 „Public 

Health”, field of higher education 7. Health care and sport (a competition 

announced in State Gazette, No. 6. 21 Jan 2022)

There is one candidate in the competition: Chief Assist.prof. Penka Petkova 

Vracheva, PhD.

In compliance with the above Order I have been appointed to prepare a 

Statement based on an analysis of the documentation submitted by the candidate 

conforming to the requirements and criteria of the Law on development of the 

academic staff in the Republic of Bulgaria and the Rules for development of the 

academic staff of Trakia University.

Biographic data about the candidate:
Chief Assist.prof. Penka Petkova Vracheva, PhD, has obtained a basic educational 

degree “Paramedic”, Bachelor's and Master's and PhD degrees in “Health Care 

Management”. In 2021 she was enrolled in specialization in “Public Health” at 

Trakia University. Her professional experience is in the healthcare system (Health 

Service and Scool Health Room), where she worked for 27 years. Since 2015 till 

now she has worked in the system of medical education at the positions “Assistant 

professor” and “Chief Assistant professor” at the Department of Health Care at the
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Faculty of Medicine, Trakia University. She teaches students in the major 

“Physician Assistant”. The candidate has presented a Certificate for completed 

English language course.

Assessment of the candidate’s research work:

1. Quantitative presentation:

The candidate Chief Assist.prof. Penka Petkova Vracheva, PhD, participates in the 

competition with a total of 15 titles, 2 of which are scientific papers, after defense 

of a dissertation paper, 2 independent monographs, 1 study manual and 12 

scientific publications, of which - 3 are in referenced and indexed in world 

databases sources, and 9 are publications in national and international journals. In 7 

of the scientific publications the candidate is a sole author, and in 7 of them she is a 

co-author. Two of the publications are in Web of Science with IF 0.452, and 5 are 

in Scopus with IR. A total of 6 citations have been noted in the scientific press, 2 of 

which are in world databases sources. The presented scientific production deals 

with and analyzes current issues in the field of public health (health promotion and 

school healthcare), the system of training paramedics and physician assistants in 

the country and abroad.

Quantitatively, the candidate complies fully with the national requirements for 

indicators (from A to F), and for some of the indicators she exceeds them many 

times, as well as the requirements specified in the Rules for development of the 

academic staff at Trakia University.

2. Areas of the research work and contributions from the scientific works:

The thematic areas and the contributions from the scientific works of Chief 

Assist.prof. Penka Petkova Vracheva, PhD, specified by the candidate are 

summarized in 4 main areas:
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1. Contribution for launching training in the major „Physician

Assistant” in Bulgaria.

2. Contribution for launching training in the major “Physician

Assistant” at the Faculty of Medicine, Trakia University -  Stara

Zagora.

3. Participation in developing curricula and study manuals for the 

major „Physician Assistant”.

4. Offering expertize.

The research work of the Chief Assist.prof. Penka Petkova Vracheva, PhD, is in the 

subject area of the competition. In all the above areas, the candidate tackles 

historically key issues related to the medical education of paramedics, the 

development of their professional organizations and the significance of these health 

professionals for the health care system in our country.

An in-depth study of the system of training paramedics has been made in historical 

terms and the periodization in the development of the profession and the 

professional organizations of paramedics. Alongside this, the candidate examines 

the current trends in the profession “Physician Assistant” by sharing international 

experience and transitioning from tradition to innovation through presented own 

studies on the quality of professional training of graduates in the major 

“Paramedic” in historical terms and the major “Physician Assistant” these days. A 

draft concept for the profession “Physician Assistant” has been implemented with 

the personal participation of the candidate, as well as her contribution in the 

establishment of the major “Physician Assistant” in our country and specifically at 

the Faculty of Medicine, Trakia University.
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The publications on the issues of public health and specifically school healthcare 

stand out with special emphasis. The candidate addresses key issues related to 

student health protection. The candidate’s contribution in connection with the 

published monograph on the Bulgarian Red Cross, which describes the 

humanitarian policies and activities of the organization and presents policies for 

training target groups in society in giving first aid is noteworthy.

The candidate’s expert participation in the Ministry of Health is important in 

connection with updating regulatory documents regarding the training and career 

development of physician assistants in Bulgaria and synchronizing the regulatory 

statements with the European ones for high level of training of professional 

physician assistants.

The contributions in the research activity of Chief Assist.prof. Penka Petkova 

Vracheva, PhD, are of theoretical-cognitive, methodological and practical-applied 

nature.

The presented so far is basis for a positive assessment of the candidate’s research 

activity.

Assessment of the candidate’s teaching work:
The candidate Chief Assist.prof. Penka Petkova Vracheva, PhD, has 7 years of 

teaching experience at Trakia University, Faculty of Medicine, Department of 

Health Care, certified by the enclosed reference about teaching work for the period 

since 2015 till now. She teaches students from the professional area “Health Care” 

Bachelor's educational and qualification degree with professional qualification 

“Physician Assistant”. She conducts a practical course in 3 subjects, participates in 

the semester exams in them and supervises clinical practice of students majoring in 

“Physician Assistant”. She participated in the development of 5 curricula (including 

in optional academic subjects, as well as internship diary to register the pre
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graduation internship of Physician Assistant students.

The submitted Reference for teaching work shows that the candidate’s teaching 

load fully complies with the one set in the regulatory documents for the relevant 

category of academic position.

Based on the presented documentation, I can conclude that Chief Assist.prof. Penka 

Petkova Vracheva, PhD, is a competent and consistent professional, and I hereby 

give my positive assessment of her teaching work.

Conclusion:

On the basis of the stated contributions, and the submitted documentation, as well 

as the professional and pedagogical experience of Chief Assist.prof. Penka Petkova 

Vracheva, PhD, I hereby give high positive assessment and my positive vote 

“Yes” for the award of the academic position “Associate Professor”.

I confidently propose to the esteemed members of the Scientific jury to elect Chief 

Assist.prof. Penka Petkova Vracheva, PhD, in the academic position 

“Associate Professor” in the scientific specialty “Health Care Management”, 

professional area 7.4 “Public Health”, field of higher education 7. Healthcare and 

sport, for the needs of the major “Physician Assistant” at the Department of Health 

Care, Faculty of Medicine, Trakia University, Stara Zagora. (competition, 

announced in the State Gazette, No. 6/ 21 Jan 2022).

20 Apr 2022 Statement prepared by:

Stara Zagora Prof. Hristina Milcheva, MD, DSc
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