
До
Председателя на научно жури, 
определено със Заповед № 910/10.04.2020 

на Ректора на Тракийски университет -  Стара Загора

Приложено представям: Становище
по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по научна специалност 
„Управление на здравните грижи“, област на виеше образование 7. Здравеопазване и спорт, 
професионално направление 7.4. Обществено здраве за специалност „Медицинска сестра“ 
към катедра „Здравни грижи“, Филиал Хасково, ТрУ, Стара Загора, обявен в ДВ, бр. 12/
11.02.2020г.

От доц. Галина Янкова Терзиева дп 
Научна специалност/-и:
„Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията”
“Теория на възпитанието и дидактиката”
Институция: Университет „Проф. д-р Асен Златаров”- Бургас,
Факултет по обществено здраве и здравни грижи, ръководител на катедра „Здравни грижи”.

Със Заповед № 910/10.04.2020 от Ректора на Тракийски университет -  Стара Загора и по 
утвърдено предложение от ФС на МФ (Протокол № 4/09.04.2020г.), съм избрана за член на 
Научно жури.

С решение на първото заседание на Научното жури, проведено на 15.04.2020г. съм определена 
да изготвя Становище

Разгледах постъпилите документи на кандидата в конкурса Таня Паскалева Стойчева 
дм - родена в гр. Хасково на 06.06.1971 г. и установих следните факти относно:

I. Общо описание на представените материали по конкурса
Представената от Таня Паскалева дм документация за участие в конкурса (пълен 

комплект материали на едектронен носител) е добре подредена и съдържа всички 
необходими документи за заемане на академичната длъжност „доцент”, в съответствие 
с Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на 
академични длъжности в ТрУ-Стара Загора. Документацията създава пълна представа за 
научното и професионално развитие на кандидата и дава възможност за обективна 
оценка.
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II. Анализ на кариерния профил на кандидата
1. Образование и обучение:

Към момента кандидатът притежава следните образователно-квалификационни 
степени: през 1990 - ИПЗКССО гр. Хасково -  УПК, Средно образование е 
професионална квалификация „Медицинска сестра“ -  общ профил. 1993г. - Полувисш 
медицински институт „Проф. д-р Асен Златаров“ -  гр. Хасково. 2000г. - Медицински 
университет - София, Факултет „Сестринско дело“ - „Здравните грижи" -  образователно- 
квалификационна степен „бакалавър” с професионална квалификация „Ръководител на 
здравни грижи и преподавател по практика в Медицински колеж“. 2003г. - СУ „Св. 
Климент Охридски“ — магистър по „Педагогика“. 2014г. - Медицински университет гр. 
Пловдив, Факултет по обществено здраве -  магистър по „Управление на здравните 
грижи“. 2019г. - Тракийски Университет - Стара Загора, Медицински факултет, 
Образователна и научна степен „доктор”, „Професионално направление 7.4. Обществено 
здраве, Научна специалност „Управление на здравните грижи“. Тема на дисертацията:



„Съвременни проблеми и възможности на здравните грижи за профилактика на 
преждевременното стареене”. 2019г. - до момента завършени 2 модула специализация 
„Медицинска педагогика”, Медицински Университет - Пловдив, Факултет по 
Обществено здраве (Заповед №1472/08.07.2018г.)

Представя 7 (седем) Сертификати и удостоверения от обучения, които обогатяват 
знанията и уменията в различни аспекти на предоставяне на здравни грижи.

2. Професионално развитие:
За периода от 03.07.1990г. към момента Таня Паскалева е заемала различни 

длъжности и позиции:
• медицинска сестра - ОРБ гр. Хасково,
• преподавател по здравни грижи - Медицински колеж -  Хасково,
• ръководител на учебен център-Хасково,
• зам.-директор на Филиал Хасково -  ТрУ,
• ВрИД Директор на Филиал Хасково, ТрУ

3. Академично развитие:
• след конкурс през 2000г. заема длъжност „преподавател”
• през 2017 е старши преподавател
• през 2019г. получава диплома за ОНС „доктор“

4. Комплексна оценка на учебно-методическата и преподавателската дейност
Д-р Т. Паскалева участва в провеждането на клинична практика на студентите в 

специалност „Медицинска сестра”; учебно-практически занятия по 9 задължителни и 1 
избираема учебни дисциплини; участва в изпитни комисии и в изработването на 21 
учебни програми за специалност „Медицинска сестра“.

Приложена е справка за осигурена учебна заетост през последните 5 години.
Д-р Т. Паскалева е разработила електронни учебни материали и ресурси по 
дисциплините, по които преподава. Дългогодишният й педагогически опит е свързан с 
приноси с научно-теоретичен, методичен и практико-приложен характер в процеса на 
обучение: проучени и доказани са възможностите за приложение на интерактивни 
презентационни системи; проучени са възможностите за приложение на Система за 
оперативен контрол (SRS); изследвани и доказани са възможностите на мобилните 
технологии в процеса на обучение.

5. Административни отговорности:
Д-р Таня Паскалева е член на университетски комисии по учебна международна 

дейност, координатор по програма Еразъм + за Филиал Хасково, участва в изготвяне на 
доклади за Програмна акредитация; член на Съвета на Филиал Хасково.

6. Членство в научни организации:
1. Съюз на учените в България -  клон Стара Загора -  от 2015г.
2. Българско научно дружество по Обществено здраве -  от 2019г.

III. Оценка на научните трудове на кандидата за цялостното академично 
развитие:

а. Обща характеристика на научната продукция и публикационна активност
Д-р Таня Паскалева дм представя значителна по обем научна продукция с широк 

тематичен обхват на актуални и значими проблеми в областта на общественото здраве и 
здравните грижи и са изцяло по специалността на обявения конкурс. Научните приноси



(научно-теоретични, научно-приложни и научно-потвърдителни) условно могат да бъдат 
разпределени в следните основни области:

I. Медико-социалните проблеми на преждевременното стареене.
II. Медицинско образование.
III. Иновационни технологии и подходи в медицинското образование.
IV. Вария.
Изследванията върху медико-социалните проблеми на преждевременното стареене 

са обект на голяма част от нейните научни трудове. Проведено е задълбочено и обстойно 
проучване на индивидуалния рисков профил на възрастните и стари хора. Установени са 
някои основни модифицируеми рискови фактори за преждевременно стареене. 
Представени са подходи и възможности за профилактика на преждевременното стареене 
и насоки в развитието на съвременните гериатрични здравни грижи.

Направен е обзор на възможностите на геронтотехнологиите за подобряване 
ефективността на здравните грижи и повишаване качеството на живот при възрастните 
и стари хора.

Осъществено е проучване на нагласите и стереотипите в отношенията на студентите 
към възрастните хора.

Общият брой научни трудове (самостоятелно или в съавторство) са 48 и могат да 
бъдат разгледани в приложената таблица:

НАУЧНИ ТРУДОВЕ БРОЙ
Общо брой публикации 48
Публикации свързани с дисертацията 5
Монографии

• самостоятелни 1
• колективни 2

Публикации 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 е научна информация

3

Публикации и доклади, публикувани в нереферирани 
списания е научно рецензиране или публикувани в 
редактирани колективни томове

31

Самостоятелен или първи автор 19
Втори 5
Трети и следващ 12
Учебници и учебни помагала 1
Публикации със студенти 5

б. Научна активност:
• Участия в национални и международни форуми в България - 11
За участието си в научни форуми тя получава награди и грамоти: I - 80 място в Трета 

национална конференция по Обществено здраве на БНДОЗ - 2019г.; грамоти от 
Асоциация Муковисцидоза -  2015г., Алианс на хората с редки болести -  2017г., 2018, 
2019.
• Участие в научни форуми в чужбина - 3: Сърбия (2018), Полша (2019), Турция 

(2019).
• Участие в изпълнение и ръководство на проекти:



д-р Т. Паскалева предоставя информация за участие в 12 проекта, от които: 
международни 4; национални -  3. В тях тя заема различни позиции: координатор на 
дейности, обучител, експерт. Д-р Паскалева участва и в 5 вътреуниверситетски проекти 
по НИД, свързани с изследване на различни аспекти на здравните грижи, насочени към 
уязвими социални групи -  възрастни и стари хора, и деца.

IV. Отражение (цитиране) на публикациите на кандидата в националната и 
чуждестранна литература:
Таня Паскалева дм коректно представя брой цитирания (без автоцитирания). 

Представени са справки от ЦУБ на ТрУ за импакт фактор и импакт ранг за цитирания, 
включени в базите данни Web of Science и/или Scopus.

Общият брой цитирания са 40, от които 14 цитирания в научни издания, реферирани 
и индексирани в световноизвестни бази данни. Статията „Образователни решение от 
ново поколение в полза на обучението при специалистите по здравни грижи“ (2015) е 
цитирана 5 пъти:________________________________________________________ _
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
Всичко 40

V. Критични бележки -  нямам. Препоръчвам да подържа съвместното си участие със 
студенти в научноизследователски проекти и увеличи публикационната си 
активност с тях.

VI. Обща оценка за съответствието на кандидата спрямо задължителните 
условия и задължителните количествени критерии и наукометрични 
показатели, съгласно регламент за заемане на академична длъжност „доцент” 
в ТрУ, Стара Загора

За настоящия конкурс Таня Паскалева дм представя научна продукция в обем, който 
изпълнява задължителните условия и значително надвишава задължителните 
количествени критерии и наукометрични показатели, съгласно таблицата за Минимални 
изисквани точки по групи показатели за заемане на академична длъжност „доцент” в 
Медицински факултет, Област 7. Здравеопазване и спорт, Професионално направление 
7.1. Медицина, 7.4. Обществено здраве, 7.5. Здравни грижи

VII. Заключение
В резултат на гореизложеното давам своята положителна оценка и убедено предлагам 

на членовете на научното жури да присъдят академичната длъжност „доцент” на Таня 
Стойчева Паскалева по научна специалност „Управление на здравните грижи“, област на 
виеше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. 
Обществено здраве за специалност „Медицинска сестра“ към катедра „Здравни грижи“, 
Филиал Хасково, ТрУ, Стара Загора.

27.04.2020г. Изготвил становището: 
доц. Талин



To the Chairman of the Scientific Jury, appointed with Order 
№ 910 / 10.04.2020, issued by the Rector of the Thracian 
University - Stara Zagora

I present herein attached: Opinion
in relation to a competition for the academic position of "Associate Professor" in the scientific 
specialty "Health Care Management", field of higher education 7. Health and Sports, professional 
area 7.4. Public Health for the specialty "Nurse" at the Department of Health Care, Haskovo 
Branch, Thracian University, Stara Zagora, announced in SG, issue 12/11.02.2020
of Assoc. Prof. Galina Yankova Terzieva, PhD 
Scientific specialty (s):
"Social Medicine and Organization of Healthcare and Pharmacy"
"Theory of Education and Didactics"
Institution: University "Prof. Dr. Asen Zlatarov” - Burgas,
Faculty of Public Health and Health Care, Head of the Health Care Department.

With Order № 910 / 10.04.2020, issued by the Rector of the Thracian University - Stara Zagora 
and on an approved proposal by the Faculty Committee of the Faculty of Medicine (Protocol № 
4/09.04.2020), I was elected as a member of the Scientific Jury.

With a decision drawn at the first work session of the Scientific Jury, held on 15.04.2020 I have 
been appointed to express an Opinion.

1 have reviewed the submitted documents of the applicant Tanya Paskaleva Stoycheva, MD - 
born in Haskovo on 06.06.1971 and established the following facts:

I. General description of the submitted competition materials
The documentation submitted by Tanya Paskaleva, MD for participation in the competition (full 

set of materials on electronic media) is well arranged and contains all the necessary documents for 
acquiring the academic position of "Associate Professor", in accordance with the Regulations for 
obtaining scientific degrees and getting academic position at Thracian University - Stara Zagora. The 
documentation creates a complete picture of the scientific and professional development of the 
candidate and allows for an objective assessment.

I. Analysis of the career profile of the applicant
1. Education and training:

At present the applicant holds these educational -  qualification degrees: in 1990 - IPZKSO 
(School for preparation of Healthcare Specialists with secondary vocational education), Haskovo, 
UPK (final year training course) -  a nurse, general profile; in 1993 - Professional Medical School 
"Prof. Dr. Asen Zlatarov -  the town of Haskovo; in 2000 -  Medical University - Sofia, Faculty 
„Nursing Care“ - „Health Care" -  educational-qualification degree „Bachelor” with professional 
qualification "Head of Health Care and Lecturer in Practice at Medical College“; in 2003 -  SU „St 
Kliment Ohridski“ -  Master in Pedagogy; in 2014 -  Medical University - Plovdiv, Faculty of Public 
Health -  Master’s degree in „Health Care Management“; in 2019 -  Thracian University -  Stara 
Zagora, Faculty of Medicine, educational and scientific degree „Doctor”, „Professional area 7.4. 
Public health, scientific major „Health Care Management“. Dissertation topic:
„Contemporary problems and health care opportunities for prophylactics of premature aging”; 2019 
-  till now she has completed two specialization modules in „Medical Pedagogic”, Medical 
University - Plovdiv, Faculty of Public Health (Order №1472/08.07.2018)

She has presented 7 (seven) certificates and certificates of training, which enrich the knowledge 
and skills in various aspects of health care provision.
2. Professional development:
Within the period from 03.07.1990 till now Tanya Paskaleva has had various positions and 
occupations:

• a nurse -  at the regional hospital, the town of Haskovo,
• a lecturer in health care - Medical College - Haskovo,
• Training Center Head - Haskovo,
• Deputy Director of Haskovo Branch -  Thracian University,
• Interim Director of Haskovo Branch - Thracian University



3. Academic development:
• after a competition participation in 2000 she was awarded the position of "lecturer"
• in 2017 she worked as a senior lecturer
• in 2019 she received a diploma for the academic degree "Doctor"

4. Overall assessment of the teaching, methodological and lecturing activity
Dr. T. Paskaleva participates in the organization of clinical practice of students in the specialty 

"Nurse"; educational and practical classes in 9 compulsory and 1 elective academic discipline; 
participates in examination teams and in the elaboration of 21 curricula for the specialty "Nurse". A 
reference for her employment during the last 5 years is attached.

Dr. T. Paskaleva has developed e-leaming materials and resources in the disciplines in which 
she teaches. Her many years of pedagogical experience are related to scientific-theoretical, 
methodological and practical-applied nature in the learning process: the possibilities for application 
of interactive presentation systems have been studied and displayed; the possibilities for application 
of the Operational Control System (SRS) have been examined; the opportunities that mobile 
technologies provide in the learning process have been researched and demonstrated.

5. Administrative responsibilities:
Dr. Tanya Paskaleva is a member of the University Commissions for International Activities, 
Erasmus + Coordinator for Haskovo Branch, participates in the preparation of reports for Program 
Accreditation; member of the Council of Haskovo Branch.
6. Membership in Scientific Organizations:

1. Union of the Scientists in Bulgaria - Stara Zagora branch -  since 2015.
2. Bulgarian Scientific Society of Public Health - since 2019.

II. Evaluation of the candidate's scientific work for the overall academic development: 
a. General characteristics of the scientific work and publishing activity

Dr. Tanya Paskaleva, MD, presents a significant volume of scientific work in a wide thematic 
range of current and significant issues in the field of public health and health care which completely 
correspond to the subject of the announced competition.
Her scientific contribution (scientific-theoretical, scientific-applied and scientific-confirmatory) can 
be hypothetically divided into these main areas:

I. Medico-social premature aging problems.
II. Medical education.
III. Innovative technologies and approaches in medical education.
IV. Varia.

Research on the medical and social problems of premature aging is the subject of great part of her 
work. An in-depth and thorough study of the individual risk profile of the elderly and old people was 
conducted. Some major modifiable risk factors for premature aging have been identified. 
Approaches and opportunities for prevention of premature aging and guidelines in the development 
of modem geriatric health care are presented.
An overview of the possibilities of gerontotechnologies for improving the efficiency of health care 
and improving the quality of life in the elderly and old people has been worked out.
A study of viewpoints and stereotypes in students' attitudes towards older people was conducted.

The total number of scientific papers (individually or in co-authorship) is 48 and can be reviewed in 
the attached table:

1 SCIENTIFIC WORK NUMBER
Total number of publications 48
Publications related to the dissertation 5
Monographs
• independent 1
• collective 2



Publications and reports published in scientific journals, referenced 
and indexed in world famous databases with scientific 
information - Publications with IR.

4

Publications in referenced and indexed in world-famous databases 
of scientific information

3

Publications and reports published in unreferred scientific 
peer-reviewed journals or published in edited collective volumes

31

Independent or first author 19
Second 5
Third and next 12
Textbooks and teaching aids 1
Publications with students 5

6. Scientific activity:
• Participation in national and international forums in Bulgaria -11

For her participation in scientific forums she received awards and diplomas: 1st place in the Third 
National Conference on Public Health of the Bulgarian Public Health Association - 2019; diplomas 
from the Mucoviscidosis Association - 2015, Alliance of People with Rare Diseases - 2017, 2018, 
2019.
• Participation in scientific forums abroad - 3: Serbia (2018), Poland (2019), Turkey (2019).
• Participation in implementation and project management:
Dr. T. Paskaleva provides information for participation in 12 projects, of which:
4 international; 3 national. She occupies various project positions: coordinator of activities, trainer, 
expert. Dr. Paskaleva also participates in 5 intra-university projects related to the study of various 
aspects of health care aimed at vulnerable social groups - the elderly and old people, and children.

IV. Reflection (quotation) of the candidate's publications in national and foreign 
literature:

Tanya Paskaleva, MD presents the number of quotations precisely (without auto-citations). 
References, presented by the Thracian University Central Office used as impact factor and 

impact rank for the quotations included in the Web of Science and/or Scopus databases are supplied.
The total number of quotations is 40, of which 14 are in scientific journals, refereed and indexed 

in world-renowned databases. The article "A new generation educational decision in favor of 
healthcare professional training ” (2015) has been quoted 5 times:_____________________________
Quotation in scientific journals, referenced and indexed in world-famous databases 14
Quotation in monographs and collective volumes 1
Quotation in unreferred journals with scientific review 25
Total 40

V. Critical remarks - none. I recommend her to continue her joint participation with students in 
research projects and increase her publishing activity with them.
VI. General assessment of the candidate's compliance with the mandatory conditions and 
mandatory quantitative criteria and scientometric indicators, according to the regulation for 
acquiring the academic position of "Associate Professor" at the Thracian University - Stara 
Zagora.

For the current competition Tanya Paskaleva, MD presents scientific output in a volume that 
meets the mandatory conditions and significantly exceeds the mandatory quantitative criteria and 
scientometric indicators, according to the table of minimum required points by groups of indicators 
for the academic position "Associate Professor" at the Faculty of Medicine, area 7. Healthcare and 
Sports, Professional field 7.1. Medicine, 7.4. Public health, 7.5. Health care
VII. Conclusion



As a result of the detailed above, I give my positive assessment and firmly propose to the 
members of the scientific jury to award the academic position of "Associate Professor" to Tanya 
Stoycheva Paskaleva in the scientific specialty "Health Care Management", field of higher education
7. Health and Sports, Professional area 7.4 . Public health for the specialty "Nurse" at t̂he Department
of Health Care, Haskovo Branch, Thracian University, Stara Zagora. ,---- ^
27.04.2020 Prepared by:........—

Ass.Prof.Galina Teraeva, PhD


