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СТАНОВИЩЕ
от Доц. Кремена Кънчева Митева, дп 

Медицински факултет, катедра „Здравни грижи” 
при Тракийски университет -  Стара Загора

член на научно жури въз основа на заповед № 704/21.03.2022г. 
на Ректора на Тракийски университет -  Стара Загора

на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната 
длъжност „Доцент4' по „Управление на здравните грижи”, професионално направление 

7. 4. Обществено здраве, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт 
за нуждите на специалност „Лекарски асистент“ към катедра „Здравни грижи“

В конкурса, обявен в Държавен вестник, бр. 6/21.01.2022г. и в сайта на Тракийски 
университет за нуждите на катедра „Здравни грижи“ към Медицински факултет, каго 
единствен кандидат участва гл. ас. Пенка Петкова Врачева, доз.

Кратки данни за образование, професионален път и квалификации:
Пенка Петкова Врачева придобива средно-специално образование по специалност 

„фелдшер” през 1987г. в ИПЗК гр. Стара Загора, а през 1996г. полувисше образование по 
същата специалност в ПМИ „Христина Хранова“ гр. Стара Загора. Като бакалавър по 
„Управление на здравните грижи” се дипломира през 2009г. във Медицински факултет -  
град Стара Загора, а като магистър по същата специалност през 201 1г. в Медицински 
университет. Факултет по обществено здраве, град Пловдив. През 2017 г. придобива ОНС 
„доктор4' по научна специалност „Управление на здравните грижи“ с дисертационен труд 
на тема „Професиите медицински фелдшер и лекарски асистент в България -  историческо 
развитие, съвременно обучение и реализация“. От 2021 г. е зачислена в специализация по 
„Обществено здравеопазване“ в Медицински факултет -  град Стара Загора.

Професионалният нът на Пенка Врачева като медицински фелдшер започва през 
1987г. в здравни служби в гр. Чирпан и гр. Карлово. През периода 1991-1996г. работи в 
училищен медицински кабинет в детска поликлиника. От 1996г. до 2014г. изпълнява 
длъжността медицински фелдшер с профилактична, промотивна и лечебна дейност в 
училищен здравен кабинет в Стара Загора.

След конкурс през 2015г. е назначена на длъжност „асистент” към катедра „Здравни 
грижи” на Медицински факултет, Тракийски университет, а от 2020г. -„главен асистент”.

Член на БАПЗГ, Български съюз на лекарските асистенти и фелдшерите, Българско 
национално дружество по обществено здраве, Европейската асоциация за обществено 
здраве, Съюз на учените в България.

Данните показват, че Пенка Врачева има солиден образователен ценз и професионален 
опит по базовата си специалност медицински фелдшер и педагогиката на студенти по 
специалност „Лекарски асистент“.

Общо описание на представените материали:
Гл. ас. д-р Пенка Петкова Врачева участва в конкурса със следната научна продукция:

1 хабилитационен труд -  монография; 1 публикувана книга на база на защитен 
дисертационен труд, 1 учебно пособие и 12 публикации под формата на статии и доклади.

Научните публикации в списания и сборници са общо 12, от които 3 в научни издания, 
реферирани и индексирани в международни бази данни Scopus и Web of Science, 8 в



нереферирани списания с научно рецензиране и 1 в редактирани сборници с научни трудове. 
Публикациите в български издания са общо 11, а тези в чуждестранни — 1.

Кандидатът по настоящия конкурс е самостоятелен автор на 10 от публикациите 
/66,7%/. В съавторство са 5 от публикациите, като П. Врачева е водещ автор на 80% от тях.

Приложени са резюмета на научните трудове и таблица с наукометричните данни на 
кандидата, показваща съответствие с изискванията за заемане на академичната длъжност 
..Доцент“ в Тракийския университет.

Областите на научен интерес на кандидата могат да се разделят условно по следния 
начин: история на медицината /книга, публикувана на базата на защитен дисертационен 
труд и една публикация/; здравна политика и мениджмънт /7 статии и монография/; 
медицинско образование /4 статии и учебно пособие/.

В основната си част научните трудове са по профила на обявения конкурс и отразяват 
интереса на гл. ас. д-р Пенка Врачева към историческите, управленските, образователните 
и практическите аспекти на професията „Лекарски асистент“. Научните трудове на 
кандидата се отличават със строго научен стил, съдържателна пълнота, добро онагледяване, 
коректни цитирания на чуждоезични и български съвременни автори. Научните статии са 
основно оригинални с представени резултати от собствени проучвания. При изследванията 
са приложени количествени и качествени методи на анализ. Реализирано е задълбочено 
обсъждане на резултатите от проучванията с формулиране на изводи и препоръки. 
Приносите ог научните трудове имат познавателен и практико-приложен характер в 
основните направления на научноизследователската дейност.

Основният хабилитационен труд на Пенка Врачева -  монографията „Български червен 
кръст. Хуманитарни политики и дейности. Акценти“ има ясно изразена теоретична и 
практико-приложна насоченост. Научният труд има значим принос в популяризирането на 
добри практики и общественополезни постижения.

Отражение на научните публикации в литературата:
Общият брой цитирания на кандидата са 6. От тях 2 са в престижни научни издания, 

реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни; 2 в нереферирани издания с 
научно рецензиране и 2 в сборници от научни форуми.

Педагогическа дейност:
Гл. ас. д-р Пенка Врачева преподава учебните дисциплини „Общи грижи за болния“, 

„Първична медицинска помощ“, „Професионални компетенции на лекарските асистенти в 
профилактиката и промоция на здраве в училищно здравеопазване“ и клинична практика на 
студенти по специалност „лекарски асистент“.

Кандидатът има съществен принос за разкриване на обучение по специалност 
„Лекарски асистент“ в България, като един от авторите на „Проект на концепция за 
професия лекарски асистент“ и неговата последваща реализация в Медицински факултет. 
Тракийски университет - Стара Загора.

Гл. ас. д-р Пенка Врачева е водещ съавтор на 5 учебни програми по профилиращи 
учебни дисциплини за лекарски асистенти. Разработила е стажантски дневник, като 
официална документална форма за отразяване на преддипломния стаж на студентите 
лекарски асистенти в Медицински факултет -  Стара Загора.

Учебното пособие „Десмургия“, чийто автор е Пенка Врачева, подпомага обучението 
и самоподготовката на студентите от специалност „Лекарски асистент“ за придобиване на 
базови професионални компетенции от областта на превързочната техника.



Цялостната учебно-преподавателската дейност на кандидата показва солиден опит, 
ангажираност към организацията и провеждането на учебния процес, както и стремеж към 
неговата оптимизация.

Оценка на научните приноси:
Приносите от цялостната научна и изследователска дейност на гл. ас. д-р Пенка 

Врачева имат теоретико-познавателен и пракгико-приложен характер и по-важните според 
мен са:

■Осъществено е мащабно изследване на историята на професията „медицински 
фелдшер" в България, обучението и реализацията на кадрите от Освобождението до 
настоящия момент;

■ Популяризирани са хуманитарните политики и общественополезни постижения чрез 
проучване и представяне на историята и мисията на организацията Български червен кръст;

■Създадени са методически ресурси, които подпомагат обучението на студенти по 
специалност „Лекарски асистент“ и оптимизират ефективността на формиране на важни 
професионални компетенции;

■Проучени са основни аспекти на процеса на обучение на студенти по специалност 
„Лекарски асистент“, въз основа на което са формулирани препоръки за нормативни 
промени, които да подкрепят устойчивото развитие на професия в България в условията на 
кадрови дефицит в здравеопазването;

Лични впечатления: Познавам гл. ас. д-р Пенка Врачева от 2015 година, от 
постъпването й в Медицински факултет при Тракийски университет. Заслужават уважение 
енергията, амбицията и отдадеността й в дейностите по разкриване на обучение по 
специалността, преподавателската и научната дейност. Мнението ми е, че притежава 
значителен капацитет за креативност в преподавателската дейност.

В заключение, считам, че кандидатът за заемане на академичната длъжност „доцент“ 
Пенка Петкова Врачева притежава богат професионален и педагогически опит. Поставям 
висока оценка на научната продукция, представляваща стойностен труд по актуални и 
значими проблеми, близки по тематика до профила на обявения конкурс.

Предвид гореизложеното, давам своята положителна оценка и предлагам на 
уважаемите членове на Научното жури да гласуват с положителен вот за присъждане 
на Пенка Петкова Врачева на академичната длъжност „Доцент“ но „Управление на 
здравните грижи”, професионално направление 7. 4. Обществено здраве, област на 
висшето образование 7. Здравеопазване и спорт за нуждите на специалист „Лекарски 
асистент“ към катедра „Здравни грижи“.  ̂ /

20.04.2022г. Изготвил становището: . $
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STATEMENT

by Assoc.prof. Kremena Kancheva Miteva, DSc 
Faculty of Medicine, Department of Health Care 

at Trakia University -  Stara Zagora
member of scientific jury based on order No. 704/21 Mar 2022 

of the Rector of Trakia University -  Stara Zagora

of the materials presented for participation in a competition for holding the academic 
position Associate professor” in „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

In the competition announced in State Gazette, No. 6/21 Jan 2022 and at the website of Trakia 
University for the needs of the Department of Health Care at the Faculty of Medicine, the only 
candidate is Chief Assist.prof. Penka Petkova Vracheva, PhD.

Brief data about education, professional career and qualification:
Penka Petkova Vracheva acquired secondary special education in the Major “Paramedic” in 

1987 at the Institute for Training Healthcare Staff Stara Zagora, and in 1996 college education in 
the same major at “Hristina Hranova” Medical College in Stara Zagora. She graduated as a 
Bachelor in “Health Care Management” in 2009 at the Faculty of Medicine - Stara Zagora, and as 
Master in the same major in 2011 at the Medical University, Faculty of Public Health, Plovdiv. In 
2017 she acquired PhD educational and scientific degree in the scientific major “Health Care 
Management” with dissertation paper on “The professions Paramedic and Physician Assistant in 
Bulgaria - historical development, modern training and career development”. Since 2021 she has 
been enrolled in specialization in “Public Health” at the Faculty of Medicine - Stara Zagora.

Penka Vracheva's professional career as a paramedic started in 1987 in health services in 
Chirpan and Karlovo. During the period 1991-1996 she worked in a school medical room at the 
children's polyclinic. From 1996 to 2014 she held the position of medical assistant with preventive, 
promotional and curative work in a school health room in Stara Zagora.

Following a competition in 2015 she was appointed at the position “Assistant Professor” at 
the Department of Health Care at the Faculty of Medicine, Trakia University, and since 2020 -  
“Chief Assistant Professor”.

She is a member of the Bulgarian Association of Health Care Professionals, Bulgarian Union 
of Physician Assistants and Paramedics, Bulgarian National Society of Public Health, European 
Association of Public Health, Union of Scientists in Bulgaria.

The data show that Penka Vracheva has a solid educational qualification and professional 
experience in her basic specialty of paramedic and pedagogy of students in the major “Physician 
Assistant”.

Overall description of the submitted materials:
Chief Assist.prof. Penka Petkova Vracheva, PhD, participates in the competition with the 

following scientific production:
I habi 1 itation thesis - monograph; 1 published book based on a defended dissertation paper,

1 study manual and 12 publications in the form of articles and reports.
The scientific publications in journals and collections are a total of 12, of which 3 in scientific 

journals, referenced and indexed in international databases Scopus and Web of Science, 8 in non-



referenced journals with scientific review and 1 in edited collections of scientific papers. The 
publications in Bulgarian editions are I I in total, and those in foreign editions - 1.

file candidate in this competition is a solo author of 10 of the publications /66.7%/. A total 
of 5 of the publications are in co-authorship, and P. Vracheva is the leading author of 80% of them.

Enclosed are summaries of the scientific papers and a table with the candidate’s scientometric 
data, showing compliance with the requirements for holding the academic position “Associate 
Professor*' at Trakia University.

The areas of scientific interest of the candidate can be roughly divided as follows: history of 
medicine /a book published on the basis of a defended dissertation paper and one publication/; 
health policy and management /7 articles and a monograph/; medical education /4 articles and a 
study manual/.

Most of the scientific papers are on the profile of the announced competition and reflect the 
interest of Chief Assist.prof. Penka Vracheva, PhD, to the historical, managerial, educational and 
practical aspects of the profession “Physician Assistant”. The candidate's scientific works are 
distinguished by a strictly scientific style, content completeness, good illustration, correct citations 
of foreign and Bulgarian contemporary authors. Scientific articles are mostly original with 
presented results from own research. Quantitative and qualitative methods of analysis have been 
applied in the research. An in-depth discussion of the research results has been carried out with the 
formulation of conclusions and recommendations. The contributions from the scientific works are 
of cognitive and practical-applied nature in the main areas of the research work.

Penka Vracheva’s main habiIitation work - the monograph “Bulgarian Red Cross. 
Humanitarian policies and activities. Highlights” has a clear theoretical and practical-applied 
orientation. The scientific work has a significant contribution to the promotion of good practices 
and socially useful achievements.

Reflection of the scientific publications in literature:
The candidates’ total number of citations is 6. Of these 2 are in prestigious scientific journals, 

referenced and indexed in world renowned databases; 2 in non-referenced databases with 
scientific reviewing and 2 proceedings from scientific forums.

Teaching work:
Chief Assist.prof. Penka Vracheva, PhD, teaches the academic subjects “General patient 

care”, “Primary medical care”, “Professional competencies of physician assistants in the prevention 
and health promotion in school healthcare” and clinical practice of students in the major “Physician 
Assistant”.

The candidate has a significant contribution in launching the training in the major “Physician 
Assistant” in Bulgaria, as one of the authors of “Draft concept for the profession Physician 
Assistant” and its subsequent implementation at the Faculty of Medicine, Trakia University - Stara 
Zagora.

Chief Assist.prof. Penka Vracheva, PhD is a leading co-author of 5 curricula in profiling 
subjects for physical! assistants. She has developed an internship diary as an official documentary 
form for registering the pre-graduation internship of physician assistant students at the Faculty of 
Medicine - Stara Zagora.

The study manual “Desmurgy”, authored by Penka Vracheva, supports the education and 
self-preparation of students in the major “Physician Assistant” to acquire basic professional 
competencies in the field of dressing technique.

The candidates’ overall teaching work shows solid experience, commitment to the 
organization and conduct of the educational process, and strive for its optimization.



Assessment of the scientific contributions:
The contributions from the overall scientific and research work of Chief Assist.prof. Penka 

Vracheva, PhD, are of theoretical-cognitive and practical-applied nature and the most important of 
thgese in my opinion are:

■ A large-scale study of the history of the profession “Paramedic” in Bulgaria, training 
and carrer development of the personnel from the Liberation to the present moment has been carried 
out;

■ I he humanitarian policies and socially useful achievements have been popularized 
through research and presentation of the history and mission of the Bulgarian Red Cross 
organization;

■ Methodological resources have been created to support the training of students in 
the major “Physician Assistant” and optimize the effectiveness of the formation of important 
professional competencies;

■ The main aspects of the training process of students in the major “Physician 
Assistant” have been studied, based on which recommendations have been formulated for 
regulatory changes to support the sustainable development of the profession in Bulgaria in 
conditions of staff shortages in health care;

Personal impressions: I have known Chief Assist.prof. Penka Vracheva, PhD, since 2015, 
since her admission to the Medical Faculty at Trakia University. Her energy, ambition and 
dedication in the activities for launching training in the major, her teaching and research work 
deserve respect. In my opinion, she has a significant capacity for creativity in teaching.

In conclusion, 1 do reckon that the candidate for holding the academic position “Associate 
Professor” Penka Petkova Vracheva has extensive professional and pedagogical experience. I 
hereby give high value to the scientific production, representing valuable work on current and 
significant issues, close in subject to the profile of the announced competition.

In view of the above, I hereby give my positive assessment and propose to the esteemed 
members of the Scientific jury' to vote with a positive vote for awarding Penka Petkova 
Vracheva with the academic position “Associate Professor” in “Health Care Management”, 
professional area 7.4. Public Health, field of higher education 7. Healthcare and sport for the 
needs of the ma jor “Physician Assistant” at the Department of Health Care./y /

20 Apr 2022 Statement prepared by: . .
/Assoc.pfofTKremdna K. Miteva/


