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Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент” по 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 / 11.02.2020 г.

I. Кариерен профил на кандидата
Таня Паскалева, д.м. придобива средно образования в ИПЗКССО, гр. Хасково 

УПК - медицинска сестра, общ профил през 1990г., а по-късно и полувисше образование 
по същата специалност в ПМИ „Проф. д-р А. Златаров” -  Хасково. През 2000 г. 
придобива ОКС „бакалавър” с професионална квалификация „Ръководител на здравни 
грижи и преподавател по практика” в МУ-София, Факултет „Сестринско дело“. 
Дипломира се в магистърски програми по педагогика в СУ „Св. Климент Охридски”- 
София (2003) и по управление на здравните грижи във ФОЗ -МУ Пловдив (2014). 
Успешно защитава дисертационен труд на тема: „Съвременни проблеми и възможности 
на здравните грижи за профилактика на преждевременното стареене” и придобива ОНС 
„доктор“ по докторска програма „Управление на здравните грижи“ (2014). Към 
настоящия момент има завършени два модула специализация по „Медицинска 
педагогика” във ФОЗ, МУ-Пловдив.

Професионалната реализация и опит на Таня Паскалева, започва през 1990 г. като 
медицинска сестра в ОРБ - Хасково, в Център по хемодиализа. От 2000 г. до 2008 г. е 
преподавател по здравни грижи в Медицински колеж - Хасково към Тракийски 
университет, след проведен конкурс. От 2008 г. е ръководител на Учебен център -  
Хасково, към Тракийски университет, а от 2011 г. до 2019 г. е заместник - директор на 
Филиал Хасково към Тракийски университет. От януари 2020 г. е ВрИД Директор на 
Филиал Хасково -  Тракийски университет.

Има членство в научни организаци: Съюз на учените в България и Българско 
научно дружество по Обществено здраве.

II. Общо описание на представените материали в конкурса
Представените конкурсни материали за заемане на академичната длъжност 

„Доцент” по специалност „Управление на здравните грижи“, в област на виеше 
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4 Обществено 
здраве отговарят на изискванията на ЗРАС в Република България, Правилника за 
приложението му и Правилника за развитие на академичния състав на Тракийски 
университет -  Стара Загора.

Представените документи от кандидата включват: творческа автобиография; 
дипломи за виеше образование; диплом за ОНС „доктор”; резюмета на трудовете, след 
защита на докторска дисертация; списък на публикациите и копие от тях; списък и копие
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на изискуемия брой цитирания; справка от ЦУБ на ТрУ за импакт фактор и импакт ранг; 
справка от ЦУБ на ТрУ за цитирания включени в базите данни Web of Science и/или 
Scopus; списък на хабилитираните съавтори; справка за изпълнение на минималните 
национални изисквания и допълнителните изисквания, определени в този правилник 
(придружена с доказателства) и други документи удостоверяващи показателите, 
съгласно регламента за заемане на академична длъжност „Доцент“ в Тракийски 
университет.

III. Оценка на научните трудове на кандидата за цялостното академично развитие
Таня Паскалева Стойчева, д.м. е представила 48 научни труда. Трудовете след 

защитата на дисертацията, които са обект на рецензиране, са представени от общо 43 
публикации и са свързани с профила на обявения конкурс.

Разпределението им в наукометричен аспект е както следва: монографии -  3, от 
които 1 самостоятелна и 2 в съавторство, издадени в чужбина; пбликации и доклади, 
публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази 
данни с научна информация -  Публикации с IR -  4; 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; публикации съвместно със студенти - 5.

Изследователската работа и основните научни приноси на Таня Паскалева, д.м. 
са фокусирани в следните основни области: Медико-социалните проблеми на 
преждевременното стареене; Медицинско образование; Иновационни технологии и 
подходи в медицинското образование и др.

В представената справка оригиналните научни приноси покриват широка научна 
проблематика, насочена към актуални и значими проблеми в областта на общественото 
здраве и здравните грижи и са изцяло по специалността на обявения конкурс. Проведено 
е задълбочено и обстойно проучване на индивидуалния рисков профил на възрастните и 
стари хора. Представени са подходи и възможности за профилактика на 
преждевременното стареене и насоки в развитието на съвременните гериатричните 
здравни грижи. Очертана е значимата роля на интерактивните методи в обучението на 
специалистите по здравни грижи. Изследвани и доказани са възможностите на 
мобилните технологии за подпомагане самостоятелното обучение на студентите.

Значителна част от представените публикации са в утвърдени научни издания сред 
тях: “Journal of Medical Sciences Biomedical Research”, “Journal of IMAB”, “Trakia Journal 
of Sciences”, сп. Варненски медицински форум, ARTTE Applied Researches in Technics, 
Technologies and Education”, си. „Управление и образование“, сп. Здравни грижи“ и сп. 
„Сестринско дело“. Списъкът с публикациите е описан коректно и е приложен 
необходимия за тях доказателствен материал.

Таня Паскалева, д.м. е участвала в 12 проекта, от които: международни - 4; 
национални - 3; вътреуниверситетски -  5, по значими теми свързани с общественото 
здраве.

IV. Оценка на монографичния труд или равностойни публикации, 
представени за участие в конкурса за „ДОЦЕНТ” от кандидата



Монографичният труд на тема „Актуални аспекти на съвременните гериатрични 
грижи“ на Таня Паскалева, д.м. представя задълбочено проучване на проблемите на 
съвремието ни - преждевременното стареене и възможностите за неговата превенция.

За участие в конкурса, кандидатката представя съавторство в две монографии, 
публикувани в Р. Полша.

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

Към документите по конкурса е представен списък на цитиранията в международни 
бази данни -  SCOPUS и Web of Science, изготвен от ЦУБ, на база приетите в ТрУ 
изисквания. Общият брой на положителните цитирания в български и чуждестранни 
научни източници са 40, разпределени в следните категории: цитирания в научни 
издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни -14; цитирания в 
монографии и колективни томове -1; цитирания в нереферирани списания с научно 
рецензиране - 25.

VI. Комплексна, качествена оценка на учебно-методическата и 
преподавателската дейност, вкл. административна дейност.

От представените документи е видно, че Таня Паскалева, д.м. има 20-годишен 
научно-преподавателски стаж в Тракийски университет. Участва в преподаването по 
основните профилиращи дисциплини по специалност „Медицинска сестра“. Участва в 
разработката и актуализацията на 21 учебни програми, а също и в провеждането на 
семестриални изпити.

В представената справка средната аудиторна заетост, за последните пет години, е 
590 часа , която значителна надвишава норматива от 360 часа.

Професионалната дейност на Таня Паскалева, д.м. се отличава с интензивна 
административна дейност, свързана с участие в университетска комисия по учебна 
дейност, комисия по международна дейност. Кандидата е координатор по програма 
„Еразъм +“ за Филиал Хасково, ръководител секция „Медицинска сестра“ във Филиал 
Хасково и др.

VII. Заключение
Съгласно критериите за оценяване на кандидатите за заемане на академична 

длъжност „Доцент“ в Медицински факултет на Тракийски университет -  Стара Загора, 
Таня Паскалева, д.м. отговаря на задължителните условия и задължителните 
количествени критерии и наукометрични показатели за заемане на академична длъжност 
„Доцент“. Кандидатът в конкурса представят необходимия брой научни трудове, като в 
тях се открояват значими теоретични и приложни приноси. Изследователската дейност 
представя значими достижения в науката и практиката.

След като се запознах подробно с предоставената ми документация и направих 
цялостна оценка на научно-изследователската и учебно-преподавателската дейност на 
участника в конкурса за заемане на академичната длъжност „Доцент" по Управление 
на здравните грижи, считам, че напълно отговаря на всички изисквания.

Имайки предвид гореизложеното напълно убедено давам положително становище 
и препоръчвам на уважаемите членове на Научното жури да гласуват положително за 
Таня Паскалева Стойчева, д.м. да заеме академичната длъжност „Доцент" по



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 - Стара Загора.

05.05.2020г. 
гр. Варна
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STATEMENT

by Prof. Silviya Borisova Dimitrova, PhD, DSc 
Head of Department of Health Care 

Faculty of Public Health
Medical University „Prof. Dr. Paraskev Stoyanov“, Varna

Member of the Scientific Jury pursuant to Order No. 910 from 10.04.2020r. 
of the Rector of Trakia University of Stara Zagora

Regarding: Competition for acquiring an academic position „Associate Professor” in the field 
of higher education 7. Health and Sports, professional field 7.4. Public Health, of specific 
specialty Health care management, for the needs of the Affiliate Haskovo, Trakia University of 
Stara Zagora, published in the State Gazette, issue 12/11.02.2020.

I. Resume of the candidate’s career development
Tanya Paskaleva, PhD graduated 1990 specialty "Nurse”, general profile, and later 

Medical college "Prof. Dr. A. Zlatarov", Haskovo. In 2000 acquired a Bachelor's Degree, 
professional qualification "Head of Health Care and Lecturer in Practice" at MU-Sofia, Faculty 
of Nursing. In 2003 upgraded a Master's Degrees in pedagogy at Sofia University "St. Kliment 
Ohridski” - Sofia and in Nursing Management at the Medical University of Plovdiv (2014).

After successfully defending her dissertation on the topic „Modern problems and 
possibilities of health care for prevention of premature aging”, in 2014, she acquired the 
Educational and scientific degree “Doctor” in the specialty “Nursing Management”.

At present, there are two completed modules of specialization in "Medical Pedagogy" in 
Faculty of Public Health, MU - Plovdiv.

The candidate's professional development and experience of Tanya Paskaleva, began in 
1990 as a nurse in the Hemodialysis Center, OWH - Haskovo.

Since 2007 started her academic career as a health care teacher, in the Medical college -  
Haskovo, after a competition.

Since 2008 is a Head of Training Center -  Haskovo, Trakia University of Stara Zagora, 
and in the period 2011 -  2019, Tanya Paskaleva, PhD is a Vice Director, Affiliate Haskovo, 
Trakia University.

From January 2020 is an Acting Director, Affiliate Haskovo, Trakia University.
Tanya Paskaleva, PhD is a member of scientific organizations: Union of Scientists in 

Bulgaria and Bulgarian Scientific Public Health Association.

II. General description of the submitted materials
The candidate has submitted all the necessary documents for the competition for 

acquiring an academic position „Associate Professor” in the field of higher education 7. Health 
and Sports, professional field 7.4. Public Health, of specific specialty Health care management, 
stipulated in the Law for the development of the academic staff in the Republic of Bulgaria, the 
Rules for its implementation and the Rules of the Trakia University of Stara Zagora.

The documents submitted by the candidate include: CV, copies of diplomas for the 
respective specialties and the doctoral degree, summaries of scientific works for the



competition; a list of publications and a copy of them; list and copy of the required number of 
citations; reference from the Central University Library of a Trakia University for impact factor 
and impact rank; reference from the Central University Library of a Trakia University for 
citations included in the data bases Web of Science and/or Scopus; list of habilitated co-authors 
and other documents certifying the indicators, according to the regulation for acquiring an 
academic position „Associate Professor” at the Trakia University of Stara Zagora.

III. Evaluation of the scientific works of the candidates for the entire academic 
development

Tanya Paskaleva Stoicheva, PhD participated in this competition, presented scientific 
production in a list of 48 titles. 43 full-text scientific papers proving the fulfillment of the 
minimum requirements for occupation of the academic position of "Associate Professor" 
distributed scientometric aspect as follows: monographs - 3, of them 1 independent and 2 co
authored, published abroad; publications and reports in scientific journals, referred and indexed 
in world databases -  publications with IR -  4; publications in scientific journals, referred and 
indexed in world databases -  3; publications and reports published in non-refereed scientific 
journals with scientific peer review or published in edited collective volumes — 31; publications 
with student - 5.

The scientific and applied contributions of Tanya Paskaleva, PhD are focused on the 
following main areas: Medical and social aspects of prematurely aging, Medical education, 
Innovative technologies and approaches in medical education, etc.

In the presented reference original scientific contributions cover scientific issues, 
purposed for current and significant problems in the area of the public health and the health care 
and meet the requirements of the competition.

The studies of the individual risk profile of the elderly and old people are thorough.
Based on the publications, approaches and opportunities are presented for the prevention 

of premature aging and guidelines in the development of modern geriatric health care. The 
relationship between respect and care for the elderly and the disabled and the culture and public 
traditions is in the focus. On the basis of theoretical and empirical research, a problem for 
participation of the nurse as a part of the prevention of premature aging is presented and the 
significant role of interactive methods in the nursing education. Investigated and underlined are 
the meaning of the mobile technologies to support independent learning of students.

The scientific publications of Tanya Paskaleva, PhD are in “Journal of Medical Sciences 
Biomedical Research”, “Journal of IMAB”, “Trakia Journal of Sciences”, the Journal “Varna 
Medical Forum”, ARTTE Applied Researches in Technics, Technologies and Education”, 
„Management and education“, “The Health Care” and “Nursing”.

Tanya Paskaleva, PhD has participated in 12 projects, of which: international - 4; national 
- 3; university -  5, on important topics related to public health.

IV. Evaluation of the monograph submitted for the competition
Tanya Paskaleva’s monograph „Current aspects of modern geriatric care“ treats the 

increase of care needs and the search for innovative solutions to meet them, driven by changes 
in the demographic picture and epidemiology of disease globally. To participate in the 
competition, the candidate presents co-authorship in two monographs published in the Republic 
of Poland.



V. Citation of candidates' publications in national and foreign literature
The data from the academic reference by the library to Trakia University, based on the 

information of the candidate andfromthe data base Web of Science and Scopus reveal 40 
citations, distributed as follows: citations in scientific journals, referred and indexed in world 
databases - 14; citations in monographs and collective volumes - 1; citations in published in 
non-refereed scientific journals with scientific peer review - 25.

VI. Comprehensive, qualitative assessment of the teaching - methodological and teaching 
activities, inch administrative activity.

Tanya Paskaleva has more then 20 years teaching experience in Trakia University. Her 
teaching topics are profiling courses from the curriculum of the Nursing program. The candidate 
takes part in planning the syllabi of the 21 disciplines she teaches.

In the last five years Tanya Paskaleva has a high average annual academic load is 590 
hours, which exceeds the requirements.

The professional activity of Tanya Paskaleva, PhD is characterized by intensive 
administrative activity, related to participation in a University committee for education, 
committee for international activity. T. Paskaleva is an Erasmus + coordinator for Affiliate 
Haskovo.

VII. Conclusion
Based on the positive assessment and the analysis of the whole scientific and pedagogical 

work, along with the criteria of the Act for the Development of Academic Staff in Bulgaria and 
the Rules of the Trakia University of Stara Zagora, Tanya Paskaleva, PhD, shows that it 
complies with the scientometric requirements for acquiring an academic position „Associate 
Professor”. She has a well-formed research profile, there are theoretical-cognitive and practical- 
applied contributions from her work, active work with students as a teacher and methodological 
leader of their research activities. She is a member of prestigious Bulgarian and international 
scientific organizations, a thorough researcher and a respected lecturer.

All this gives me the reason to propose Tanya Paskaleva Stoicheva, PhD to take the 
academic position of Associate professor in the scientific specialty "Nursing management" in 
the field of higher education 7. Health and Sports, professional field 7.4. Public Health, for the 
needs of the Affiliate Haskovo, Trakia University of Stara Zagora,

05.05.2020
Varna /Prof. Silviya Borisova, PhD, DSc /


