
Рецензия
От проф.д-р Веселин Борисов, дмн

Относно конкурс за доцент
по научна специалност „Управление на здравните грижи”, 
област на виеше образование 7. Здравеопазване и спорт, 
професионално направление 7.4. Обществено здраве към 
катедра „Здравни грижи” на филиал Хасково при Тракийски 
университет-Стара Загора, по обявения конкурс в Държавен 
вестник, бр. 12/11.02.2020г.

В обявения конкурс участва един кандидат: Таня Паскалева 
Стойчева, дм.

Рецензията е съставена в съответствие с изискванията на 
ЗРАСРБ и Раздел III от ППЗРАСРБ - условия и ред за заемане на 
академична длъжност „доцент”.

Кариерен профил ня кандидатката
Таня Паскалева Стойчева, дм е родена през 1971 г. в гр. 

Хасково. Придобива средно образование с професионална 
квалификация „Медицинска сестра“ -  общ профил в ИПЗКССО гр. 
Хасково -  УПК през 1990, а впоследствие завършва и полувисше 
образование в ПМИ „Проф. д-р Асен Златаров“ -  гр. Хасково. През 
2000 г. в се дипломира в МУ-София, Факултет „Сестринско дело“ с 
ОКС „бакалавър” по „Здравни грижи” и с професионална 
квалификация „Ръководител на здравни грижи и преподавател по 
практика в Медицински колеж“. Завършва две магистърски 
програми: по специалност „Педагогика” в СУ „Св. Климент Охридски“ 
през 2003 г. и по специалност „Управление на здравните грижи“, във 
Факултета по обществено здраве при Медицински университет -  
Пловдив през 2014 г .

През 2019 г. придобива ОНС „Доктор” по научна специалност 
„Управление на здравните грижи“ в област на висшето образование 
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4 
Обществено здраве.

От 1990 г. до 2000 г. работи като медицинска сестра в ОРБ- 
Хасково, след това е преподавател в Медицински колеж-Хасково. 
От 2008 г. е завеждащ Учебен център-Хасково, а от 2011 г. е зам. 
директор на Филиал Хасково на ТрУ -Ст. Загора. От 1 януари 2020 
г. изпълнява длъжността Вр.ИД. директор на Филиала на Тракийски 
университет-Стара Загора в Хасково.

В професионалната си академична дейност кандидатката се
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представя като инициативен учен и преподавател по значителен 
брой учебни дисциплини (виж раздел учебна дейност).

Таня Паскалева Стойчева, дм, е член на Съюз на учените в 
България -  клон Стара Загора и на Българско научно дружество по 
Обществено здраве (БНДОЗ).

Кандидата в конкурса е координатор по програма „Еразъм+“ за 
Филиал Хасково, председател на комисията по качеството във 
филиала и функционален експерт за Филиал Хасково по проект 
„Студентски практики“.

Участвала е в мобилности по програма „Еразъм+“ в Улудаг 
университет, гр. Бурса, Р. Турция и в Университет „Гоце Делчев” в 
гр. Щип, Р. Северна Македония .

Таня Паскалева Стойчева, дм непрекъснато повишава своята 
квалификация като преподавател. За това свидетелстват 
приложените към документите сертификати и удостоверения от 
участия в курсове и семинари. По-значимите от тях са: „Първи грижи 
и лечение за деца с вродени лицеви аномалии”, „Знаем, за да 
можем“- обучителен семинар по редки болести, „Съвременни 
епидемиологични, патогенетични и клинични характеристики на 
HIV/AIDS. Професионални рискове и превенцията им при работа с 
ХИВ.“, „Редките болести - подай ръка, докосни се до тях”, „Детето 
като пациент. Психосоматика в детска възраст”, „Редките болести - 
познати и непознати".

Общо описание
на представените материали по конкурса
За участие в конкурса, кандидатката е представила в много 

прегледен вид и подреждане изискуемите документи съгласно 
Регламента за заемане на академичната длъжност „ДОЦЕНТ".

Оценка на научните трудове на Таня Паскалева Стойчева, 
дм за цялостното академично развитие:
Общата характеристика на научната продукция на кандидатката 

показва нейната широта и висока степен на публикационна 
активност (самостоятелно или в съавторство). За по-прецизна 
яснота я представям в следната таблица:

Общ брой публикации 48
От тях свързани с дисертацията 5
Монографии
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Самостоятелни
Колективни

1
2

Доклади, публикувани в научни издания, 
реферирани и индексирани в световноизвестни 
бази данни -  Публикации с IR

4

Публикации в реферирани и индексирани в 
световноизвестни бази данни

3

Публикации и доклади, публикувани в 
нереферирани списания

31

Самостоятелен или първи автор 19
Учебници и учебни помагала 1

Цитирания на научни трудове
Представените перфектни справки от ЦУБ на ТрУ за импакт 

фактор и импакт ранг за цитирания включени в базите данни Web of 
Science и/или Scopus показват широко отражение на публикациите в 
националната и международната литература, както и определено 
висока степен на научно въздействие на публикациите на 
кандидатката.

Общ брой на цитиранията е 40, от които има 14 положителни 
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.

Научна активност -  участие в научни форуми и в
научноизследователки проекти
Таня Паскалева Стойчева, дм, е участвала в 16 научни форуми, 

от които 5 чуждестранни (Турция, Полша, Сърбия и Македония) и 11 
международни и национални.

Участвала е в 12 проекта, от които: международни 4; 
национални - 3; вътреуниверситетски -  5. Проблематиката на тези 
проекти е актуална и значима. Ще цитирам имената на 
международните проекти: Проект „Играчките на моите деди” по 
секторна програма „Грюндвиг” /договор LPP-2010-GRU-LP-17/, 
2011 г. Провежда се съвместно с обучителни организации от Турция, 
Румъния, Полша, Испания, Германия, Чехия. Позиция в проекта: 
координатор за Р. България (представени сертификати); Проект „ In 
close” - Европейска нощ на учените 2012г. Позиция в проекта: 
координатор на дейностите за гр. Хасково; Проект “K-TRIO 3 “ - 
Европейска нощ на учените 2018г. Позиция в проекта: координатор 
на дейностите за гр. Хасково (представен сертификат); Проект -
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Европейска нощ на учените 2019г. Позиция в проекта: координатор 
на дейностите за гр. Хасково (представен сертификат).

Основни научни приноси на Таня Паскалева Стойчева, дм.
Научните приноси обхващат широк тематичен спектър в 

областта на общественото здраве и здравните грижи и са в 
следните направления:

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

I. Медико-социалните проблеми на преждевременното стареене.
II. Медицинско образование.
III. Иновационни технологии и подходи в медицинското

образование.
1\/.Вария.

Най-голям обем и значимост имат приносите в направление 
МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО 
СТАРЕЕНЕ. Те се съдържат главно в 1 дисертационен труд, 1 
монография, 3 научноизследователски проекта и др.). В 
проучванията са използвани оригинални инструменти, разработени 
за целите на проучванията. Профилактиката на преждевременното 
стареене и повишаване продължителността на активния живот са 
глобални стратегически задачи на съвременната превантивна 
геронтология.

В тази област основните изследвания и приноси са свързани с: 
проведеното задълбочено и обстойно проучване на индивидуалния 
рисков профил на възрастните и стари хора. Установени са някои 
основни модифицируеми рискови фактори за преждевременно 
стареене. Потвърди се ниска активност, свързана с участието на 
възрастните хора в ежегодните профилактични дейности. 
Здравната профилактика като отговор на здравната грамотност е 
недобре използвана, предлагана медицинска дейност, която е 
основополагаща и най-значима за постигане на добро здраве, 
предпазване от заболявания и ускорено стареене. Налице е 
несъответствие между убежденията и здравното поведение, а това 
потвърждава значими проблеми, свързани с организацията на 
профилактичната дейност, както и липсата на здравна мотивация, 
неглижиране на профилактиката, пасивност и небрежно отношение 
[1,2, 3,4, 5, 6,7, 13, 14,20,30,34,41].

Представени са подходи и възможности за профилактика на 
преждевременното стареене и насоки в развитието на 
съвременните гериатричните здравни грижи в условията на
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демографско стареене на населението. Разработен и приложен е 
образователен модел за оптимизиране на здравните грижи на 
бъдещите медицински сестри за профилактика на ускореното 
стареене като възможност за разширяване на професионалните им 
компетенциите. На това основание в учебния план на специалност 
„Медицинска сестра“ във Филиал Хасково на Тракийски университет 
е внедрена избираема учебна дисциплина „Здравни грижи и 
профилактика на преждевременното стареене“ [1, 18].

Впечатляващ е обстойният обзор на възможностите на 
геронтотехнологиите за подобряване ефективността на здравните 
грижи и повишаване качеството на живот при възрастните и стари 
хора. Систематизирани са основните мотиви за интегриране на 
геронтотехнологиите в грижите за възрастните хора, свързани със 
застаряване на населението и устремното навлизане и използване 
на технологиите в съвремието. Доказано е, че геронтотехнологиите 
са иновативни модерни решения, които предлагат нови 
възможности за възрастните хора, свързани с независимост, 
сигурност и мобилност, социално взаимодействие и др. [29, 31].

Проучена и анализирана е ролята семейството в живота на 
възрастните хора. Доказано е, че семейството има ключова позиция 
за поддържане на самочувствието, адаптиране на безопасна околна 
среда, мотивиране на здравословно поведение, подкрепа за 
справяне с болезнени събития и ефективна фамилна интеракция, 
която да задоволява психосоциалните нужди и насърчава 
ефективни социални взаимоотношения [27, 45].

Проучени и анализирани са проблемите, свързани с приема на 
лекарствени средства при възрастните и стари хора [26].

Осъществено е проучване на нагласите и стереотипите в 
отношенията на студентите към възрастните хора. Доказана по 
емпиричен път е необходимостта в обучение на студентите да се 
прилагат разнообразни интерактивни техники и подходи, които 
представят позитивни ролеви модели на остаряване, т.е. 
преподаване от гледна точка на положителното остаряване и 
формиране на нов тип нагласи към възрастното поколение. 
Реализирането на учебен процес чрез предоставяне на 
необходимата релевантна информация, свързана с проблема 
ейджизъм, обяснителни модели и ефекти на влияние [16].

В направление МЕДИЦИНСКО ОБРАЗОВАНИЕ се установяват 
следните приноси с оригинален, научно-приложен и практико- 
приложен характер:

Изследвана е ролята на практическото обучение за 
професионалното формиране на бъдещите медицински 
специалисти. Доказано по емпиричен път е, че то съдейства за
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придобиване на професионален опит, клинично мислене, 
комуникативни умения и формиране на професионално значими и 
личностни качества, необходими за професията [9,33].

Проучени са организационно-педагогически условия и фактори 
на преддипломния стаж за формиране на професионална 
компетентност у бъдещите медицински сестри [25].

Задълбочено и обстойно са проучени професионалните 
отношения между наставника и обучаващите се медицински сестри. 
Доказано е, че педагогическата компетентност на менторите е 
важна предпоставка за успешното провеждане на преддипломния 
стаж [22,23].

Проучена и доказана е ролята на комуникативната 
компетентност като ключов компонент в етапа на подготовка и 
обучение на бъдещите медицински сестри [24].

Изследвана и анализирана е мотивацията на медицинските 
специалисти в контекста на продължаващото им обучение. 
Установено е, че силната вътрешна мотивация е необходимо 
условие за постигане на успех в обучението. По емпиричен път е 
доказано, че медицинските специалисти, подтикнати от дълбоко 
вътрешно разбиране за нуждата от усъвършенстване, 
саморазвитие, придобиване на нови умения и компетенции е по- 
вероятно да постигнат успех в обучението, отколкото онези, които 
са подвластни на външна мотивация (пари, власт, кариера) [8, 10].

В направление ИНОВАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И ПОДХОДИ В 
МЕДИЦИНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ се очертават следните основни 
научни приноси:

Разработени са електронни учебни материали и ресурси по 
дисциплините Сестрински грижи за възрастни, Палиативни 
сестрински грижи, Сестрински грижи в педиатрията, Сестрински 
грижи за болни с хирургични заболявания, Сестрински грижи за 
родилка и новородено и Здравни грижи и профилактика на 
преждевременното стареене за студентите от специалност 
„Медицинска сестра“ на ОКС бакалавър, които са достъпни чрез 
платформата на Тракийски електронен университет (https://edu.uni- 
sz.bg/) (принос с методично-приложен характер) [48].

Проучени и доказани са възможностите за приложение на 
интерактивни презентационни системи -  интерактивна бяла дъска 
(ИБД) и документ камера (ДК) в обучението на специалистите по 
здравни грижи. Установено е, че използването им засилва интереса 
на обучаваните, стимулира ги за активно участие в учебния процес 
и спомага за по-добро усвояване на преподавания материал. [36, 
37, 43] (принос с методично-приложен и практико-приложен
характер).

https://edu.uni-sz.bg/
https://edu.uni-sz.bg/
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Проучени са възможностите за приложение на Система за 
оперативен контрол, позната в световната образователна практика 
като Students Response Systems (SRS) в обучението на 
специалистите по здравни грижи. Една иновативна и 
високотехнологична система с дистанционни устройства за 
отговори, които дават на преподавателя нови възможности за 
оценка на ефективността при преподаване на отделните учебни 
дисциплини [35] (научно-теоретичен принос).

Изследвани и доказани са възможностите на мобилните 
технологии за подпомагане самостоятелното обучение на 
студентите [32] (научно -теоретичен принос).

Проучено и анализирано е мнението на студентите относно 
техническите средствата за обучение, използвани в учебния 
процес. По емпиричен път е доказано, че студентите предпочитат 
изцяло визуално представяне, свързано с активни действия от 
тяхна страна [38, 44] (принос с методично-приложен характер).

В направление ВАРИЯ следва да се посочат следните приноси:
Проучени са нагласите и отношението на обществото към 

мъжете, практикуващи професията „медицинска сестра“.
Изследвана и анализирана е мотивацията и професионалната 
удовлетвореност на мъжете, практикуващи тази професия. 
Доказано е, че общественото мнение и нагласите са изключително 
важни за изграждането на цялостният имидж на професията 
„медицинска сестра“. Новото време, налага нова концепция и нова 
визия за тази професия, която да не е подвластна на стереотипите 
и предразсъдъците, основани на полов признак [11].

Проучена по емпиричен път е връзката между
професионалните мотиви и удовлетвореността на медицинските 
сестри, работещи в болнично отделение [12].

Проведено е обзорно проучване на тенденциите в кадровата 
политика и обезпечеността със специалисти по здравни грижи, 
конкретно -  медицински сестри. Установен е демографски срив с 
намаляване броя на населението и застаряването му, различен 
социално-икономически статус в разгледаните статистически 
обособени региони, намаляване броя на медицинските сестри; 
установяват се диспропорции в осигуреността с медицински сестри 
по области и региони, пораждащи неравенства в достъпа до 
медицинска помощ [21].

Изследвани и анализирани са условията на безопасност на 
болничната среда и оценка на нивото на знания и умения на 
медицинските сестри, за спазване на мерките за безопасност при 
работа с цитостатици. Аргументирано се доказва необходимостта от
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допълнително обучение на медицинските сестри, които работят с 
цитостатици [15].

Проучена и анализирана е промяната в отношението към 
компютрите у възрастни обучаеми, по проект „Играчките на моите 
деди“, по секторна програма Грюндвиг към Център за развитие на 
човешките ресурси, чрез оценка на формираните компетенции и 
умения след всеки учебен модул. Установено е, че болшинството от 
обучаемите намират полза от използването на компютър и са 
убедени, че това ще им помогне да организират по-добре времето 
си. [5]

Оценка на монографичшия труд или равностойни 
публикации, представени за участие в конкурса за „доцент”

За конкурса кандидатката представя списък от три монографии, 
от които една е самостоятелна: „Актуални аспекти на съвременните 
гериатрични грижи”. В този научен труд обстойно се анализират 
проблемите на преждевременно стареене на населението и 
неговата превенция в условиятана демографска криза на нашата 
страна. Впечатлява и значимата колективна монография, издадена 
в Полша в съавторство с Б. Торньова и М. Мавров: 
„Последипломная подготовка медицинских специалистов в сфере 
здравоохранения”. В нея авторите компетентно представят най- 
важните проблеми и перспективи на перманентното обучение на 
медицинските специалисти.

Комплексна качествена оценка на учебно-методическата и 
преподавателска дейност, вкл. научно ръководство на 
студенти.

Таня Паскалева Стойчева, дм, участва с внушителен брой 
учебни дисциплини в лекционния курс за студените за медицински 
сестри. Считам за необходимо изчерпателно да дам списъка на тези 
дисциплини:

1 Философия и въведение в сестринските грижи;
2 Сестрински грижи при болни с хирургични заболявания;
3 Сестрински грижи при болни със соматични 

заболявания;
4 Сестрински грижи в педиатрията;
5 Сестрински грижи за родилка и новородено;
6 Сестрински грижи при очни и ушно-носно и гърлени 

заболявания;
7 Сестрински грижи за възрастни;
8 Палиативни сестрински грижи;



9

9 Сестрински грижи при деца и възрастни с увреждания;
10 Здравни грижи и профилактика на преждевременното 

стареене

Както личи от цитирания списък, тематичният спектър на 
преподаваните от кандидатката учебни дисциплини е доста широк и 
обхваща значителна част от общия хорариум на обучението за 
медицински сестри.

Критични бележки
Нямам съществени критични бележки. Бих препоръчал на 

кандидатката с оглед по-широко популяризиране на нейните научни 
приноси да подготви за публикуване минимум още една 
монография по проблемите на преждевременното стареене с 
акцент към медико-социалния аспект и интеграцията на здравната и 
социалната политика в тази област.

Обща оценка за съответствието на кандидата спрямо 
задължителните условия и задължителните количествени 
критерии и наукометрични показатели, съгласно регламент 
за заемане на академична длъжност „доцент”
За настоящия конкурс Таня Паскалева Стойчева, дм представя 

научна продукция в широк проблемно-тематичен спектър и в 
значителен обем, който надвишава задължителните условия и 
регламентираните количествени критерии с наукометрични 
показатели, съгласно регламента за заемане на академична 
длъжност „доцент”.

Заключение:

Представената по-горе цялостна академична оценка на 
кандидатката показва убедително, че тя е изграден учен и 
преподавател в областта на общественото здраве с конкретна 
насоченост към проблематиката на здравните грижи. Специално 
трябва да подчертая проблемно-тематичната широта и мащаб на 
научната и учебната дейност на кандидатката, която е в пълен 
синхрон и с нейната отговорна организационна дейност.

Това ми дава основание да считам, че научно
изследователската и учебно-преподавателска дейност на Таня 
Паскалева Стойчева, дм, напълно отговаря на изискванията на 
ЗРАСРБ, Правилника за приложение на закона, както и на 
Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени 
и заемане на академични длъжности в Тракийски университет-
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Стара Загора и категорично отговаря на регламентираните 
критерии за заемане на академичната длъжност „доцент” по 
научната специалност „Управление на здравните грижи” в област 
на виеше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално 
направление 7.4. Обществено здраве.

Въз основа на изложения по-горе анализ по критерии за заемане 
на академичната длъжност „доцент" в Тракийски университет-Стара 
Загора, филиал Хасково убедено предлагам на членовете на 
Уважаемото научно жури да присъдят академичната длъжност 
„доцент" на Таня Паскалева Стойчева, дм, по научната 
специалност „Управление на здравните грижи” в област на виеше 
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално 
направление 7.4. Обществено здраве за нуждите на катедра 
„Здравни грижи” на Филиал Хасково при Тракийски университет -  
Ст. Загора.

24 април 2020

Проф.д-р Веселин Борисов, д.м.н.



Review

1

From Prof. Dr. Veselin Borisov, MD, DSc

Associate Professor Competition

in the specialty "Health Care Management", in the area of 
higher education 7. Health Care and Sports, professional field 7.4. 
Public Health at the Department of Health Care of the Branch in 
Haskovo, Thracian University - Stara Zagora, a competition 
announced in State Gazette, issue 12/11.02.2020.

One applicant participated in the announced competition: Tanya 
Paskaleva Stoycheva, MD.

This review is compiled in accordance with the requirements of the 
Academic Staff Development Law and Section III of the Regulations of the 
application of the ASDL - conditions and procedure for acquiring the 
academic position of "Associate Professor".

Career profile of the candidate
Tanya Paskaleva Stoycheva, MD, was born in 1971 in the town of 

Haskovo. She completed her secondary education with professional 
qualification "Nurse" - general profile at IPZKSO (School for preparation of 
Healthcare Specialists with secondary vocational education), the town of 
Haskovo - UPK (final year training course) in 1990, and subsequently 
graduated the Professional Medical School "Prof. Dr. Asen Zlatarov " - 
Haskovo. In 2000 she graduated the Medical University of Sofia, Faculty 
of Nursing with an educational qualification degree - Bachelor of Health 
Care and professional qualification Health Care Head and Lecturer in 
Practice at a Medical College.

She completed two master's programs: in Pedagogy at Sofia 
University "St. Kliment Ohridski” in 2003 and in the specialty of “Health 
Care Management” at the Faculty of Public Health, the Medical University 
- Plovdiv in 2014.

In 2019 she acquired the ASD "Doctor" in the scientific specialty 
Health Care Management in Higher Education 7. Health and Sports, 
professional field 7.4 Public Health.

From 1990 to 2000 she worked as a nurse at the Regional Hospital - 
Haskovo, then she was a lecturer at the Medical College - Haskovo. Since 
2008 she had the position of Training Center Head - Haskovo, and since 
2011 she has been the Deputy Head of the Training Center - Haskovo. 
Director of the Haskovo Branch of Thracian University - St. Zagora. From 
January 1, 2020 she holds the position of an Interim Director of the
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Branch of Thracian University - Stara Zagora in Haskovo.
In her professional academic activity the candidate has been an 

initiative scientist and lecturer in a significant number of disciplines (see 
educational activity section).

Tanya Paskaleva Stoycheva, MD, is a member of the Union of 
Scientists in Bulgaria - Stara Zagora branch and the Bulgarian Scientific 
Society of Public Health (BSSPH).

The competition applicant is an Erasmus + program coordinator for 
the Branch in Haskovo, chairman of the Quality Committee in the branch 
and a functional expert for the Haskovo Branch on a Student Practices 
project.

She has participated in mobility under the Erasmus + program at 
Uludag University, Bursa, the Republic of Turkey and at Gotse Delchev 
University in Shtip, Northern Macedonia.

Tanya Paskaleva Stoycheva, MD is constantly improving her 
qualification as a teacher. This is evidenced by the enclosed certificates 
and certificates of participation in courses and seminars. The most 
significant of them are: "First Care and Treatment for Children with 
Congenital Facial Anomalies", "We Know so We Can" - a training seminar 
on rare diseases, “Contemporary Epidemiological, Pathogenetic and 
Clinical HIV/AIDS Characteristics. Occupational Risks and Their 
Prevention when Working with HIV", "Rare diseases - lend a hand, touch 
them", "The child as a patient. Childhood Psychosomatics", "Rare 
Diseases - Known and Unknown".

General description
of the materials submitted in the competition

For the participation in the competition, the candidate has presented in a 
very clear form and arrangement the required documents according to the 
Regulations for acquisition of the academic title "ASSOCIATE 
PROFESSOR".

Evaluation of the scientific work of Tanva Paskaleva Stoycheva. MD 
for her overall academic development:

The general characteristics of the scientific work of the applicant 
show broad and high degree of publication activity (independently or in 
co-authorship). For more precise clarification, I present it in the following 
table:
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Total number of publications 48
Of these related to the dissertation 5
Monographs
Independent 1
Collective 2
Reports published in scientific journals, 4
referenced and indexed in world famous
databases - IR publications
Publications in referenced and indexed in world 3
famous databases
Publications and reports published in 31
unreferred journals
Independent or first author 19
Textbooks and teaching aids 1

Scientific work quotations
The precise references, presented by the Central Office of Thracian 

University is an impact factor and impact rank for the quotations included 
in the Web of Science and/or Scopus databases, display a wide coverage 
of publications in national and international literature, as well as a certain 
high degree of scientific impact of the candidate's work.

The total number of quotations is 40, of which there are 14 positive 
ones in scientific publications, referenced and indexed in world-famous 
databases. The article "New Generation Educational Solution in Favor of 
Health Care Professional Training" (2015) has been quoted 5 times.

Scientific activity - participation in scientific forums and in 
research projects
Tanya Paskaleva Stoycheva, MD, has participated in 16 scientific 

forums, of which 5 foreign (Turkey, Poland, Serbia and Macedonia) and 
11 international and national. Moreover she has taken part in 12 projects, 
of which: 4 international; 3 national; 5 within the university system. The 
issues of these projects are relevant and significant. I will quote the 
names of the international ones: “The Toys of My Ancestors”, project 
under the Grundtvig Sector Program /contract N: LPP-2010-GRU-LP-17/, 
2011 .

It has been implemented together with training organizations from 
Turkey, Romania, Poland, Spain, Germany, and the Czech Republic. Her 
position in the project is a coordinator for the Republic of Bulgaria 
(certificates presented); Project "In close" - European Night of Scientists 
2012. Project position: coordinator of the activities for the town of
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Haskovo; Project "K-TRIO 3" - European Night of Scientists 2018, position 
in the project: coordinator of the activities for the town of Haskovo 
(certificate presented); Project - European Night of Scientists 2019, 
project position: coordinator of the activities for the town of Haskovo 
(certificate presented).

Main scientific contribution of Tanva Paskaleva Stovcheva. MD

The scientific contribution covers a wide range of topics in the field of 
public health and health care and comprises the following areas:

Her scientific contribution (scientific-theoretical, scientific-applied and 
scientific-confirmatory) can be conditionally divided into several main 
areas:

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

The greatest volume and significance is the contribution in the 
direction of MEDICO-SOCIAL PROBLEMS OF THE PREMATURE AGING. 
It mainly includes 1 dissertation, 1 monograph, 3 research projects, etc.. 
The research used original tools developed for the specific purposes. 
Preventing premature aging and increasing life expectancy are global 
strategic objectives of modern preventive gerontology.

Within this area, the main research and contribution are related to: in- 
depth and thorough study implementation of the individual risk profile of 
the elderly and old people. Some major modifiable risk factors for 
premature aging have been identified. Low activity related to the 
participation of the elderly in the annual preventive activities was pointed 
out. Health prevention as a response to health literacy is a poorly used, 
offered medical activity, which is fundamental and most important for 
achieving good health, disease prevention and accelerated aging. There 
is a discrepancy between beliefs and health behavior, and this confirms 
significant problems related to the organization of preventive activities, as 
well as the lack of health motivation, prevention negligence, passivity and 
carelessness.[1,2, 3, 4, 5, 6,7, 13, 14, 20, 30, 34, 41].

Approaches and opportunities for prevention of premature aging and 
guidelines in the development of modern geriatric health care in the 
conditions of demographic aging of the population have been presented. 
An educational model has been developed and implemented to optimize 
the health care of future nurses for the prevention of accelerated aging as 
an opportunity to expand their professional competencies. On this basis in 
the curriculum of the specialty "Nurse" in the Branch of Haskovo, the 
Thracian University, has introduced an elective course "Health Care and
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Prevention of Premature Aging" [1, 18].
The comprehensive overview of the possibilities of 

gerontotechnologies for improving the efficiency of health care and 
improving the quality of life in the elderly is impressive. The main motives 
for the integration of gerontotechnologies in the care of the elderly, related 
to the aging of the population and the rapid introduction and use of 
technologies in modern times, are systematized. It has been proven that 
gerontotechnologies are innovative modern solutions that offer new 
opportunities for the elderly, related to independence, security and 
mobility, social interaction and more. [29, 31].

The role of the family in the life of the elderly has been studied and 
analyzed. The family has been shown to play a key role in maintaining 
self-esteem, adapting to a safe environment, motivating healthy behavior, 
supporting coping with painful events, and effective family interaction to 
meet psychosocial needs and promote effective social relationships [27, 
45].

The problems related to the intake of drugs in the elderly and old 
people have been studied and analyzed [26].

A study of attitudes and stereotypes in students' attitudes towards 
elderly people has been conducted. Proven empirically is the need to 
teach students to apply a variety of interactive techniques and approaches 
that present positive role models of aging, i.e. teaching in terms of positive 
aging and the formation of a new type of attitudes towards the older 
generation. The implementation of a learning process by providing the 
necessary relevant information related to the problem of ageism, 
explanatory models and effects of influence [16].

In the direction of MEDICAL EDUCATION the following contribution 
with original, scientifically-applied and practically-applied character is 
established:

The role of practical training for the professional formation of future 
medical specialists has been studied. It has been empirically proven that it 
contributes to the acquisition of professional experience, clinical thinking, 
communication skills and the formation of professionally significant and 
personal qualities necessary for the profession [9,33].

Organizational and pedagogical conditions and factors of the 
undergraduate internship for the formation of professional competence in 
future nurses have been studied [25].

The professional relationship between the mentor and the training 
nurses has been profoundly and thoroughly studied. It has been 
demonstrated that the pedagogical competence of mentors is an 
important prerequisite for the successful implementation of the 
undergraduate internship [22,23].

The role of communicative competence as a key component in the 
preparation and training stage of future nurses has been studied and



6

demonstrated [24].
The motivation of medical specialists within the context of their 

continuing education has been studied and analyzed. It has been found 
out that strong intrinsic motivation is a necessary condition for the learning 
success. It has been empirically demonstrated that medical professionals, 
driven by a deep inner understanding of the need for improvement, self
development, acquisition of new skills and competencies are more likely 
to succeed in their education than those who are subject to external 
motivation (money, power, career) [8, 10].

The main scientific contribution in the area of INNOVATIVE 
TECHNOLOGIES AND APPROACHES IN MEDICAL EDUCATION has been 
outlined:

E-learning materials and resources have been developed in the 
disciplines: Nursing care for adults, Palliative care care, Nursing care in 
pediatrics, Nursing care for patients with surgical diseases, Nursing care 
for mothers and newborns and Health care and prevention of premature 
aging for students in the "Nurse" major, Bachelor's degree, available via 
the platform of the Thracian Electronic University (https: //edu.uni- sz.bg/) 
(contribution with a methodological and applied nature) [48]. The 
possibilities for application of interactive presentation systems - interactive 
whiteboard (IBD) and document camera (DC) in the training of health care 
specialists have been studied and demonstrated. It has been established 
that their use strengthens the interest of students, stimulates them to 
actively participate in the learning process and helps to master better the 
academic material. [36, 37, 43] (contribution with methodological-applied 
and practical-applied character).

The possibilities for application of the System for operational control, 
known in the world educational practice as Students Response Systems 
(SRS) in the teaching of health care professionals, have been examined. 
An innovative and high - tech system with remote answer devices that give 
the teacher new opportunities to assess the effectiveness in teaching the 
individual disciplines [35] (scientific-theoretical contribution).

The opportunities that mobile technologies provide have been 
inspected and proven to support student self - study [32] (scientific- 
theoretical contribution).

The opinion of the students about the technical teaching aids used in 
the learning process is researched and analyzed. It has been empirically 
demonstrated that students prefer a completely visual presentation related 
to active actions on their part [38, 44] (contribution with methodological 
and applied character).

The following contributions should be pointed out in the VARIA 
direction: The opinion and attitude of the society towards men practicing the 
profession of “nurse” have been studied. The motivation and professional
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satisfaction of men practicing this profession have been researched and 
analyzed.

It has been established that the public opinion and attitudes are 
extremely important for building the overall image of the "nurse" 
profession. New time imposes a new concept and a new vision for this 
profession, which is not subject to stereotypes and prejudices based on 
gender [11].

The relationship between professional motives and the satisfaction of 
nurses working in a hospital ward has been empirically studied [12].

A review study of the trends in the personnel policy and the provision 
of health care specialists, specifically nurses was conducted. A 
demographic collapse has been established with a decrease in the 
number of the population and its aging, different socio-economic status in 
the considered statistically differentiated regions, decrease in the number 
of nurses; disparities in the provision of nurses by districts and regions, 
creating inequalities in access to medical care [21], have been identified.

The conditions of safety of the hospital environment and assessment 
of the level of knowledge and skills of the nurses for compliance with the 
safety measures when working with cytostatics have been examined and 
analyzed. The need for additional training of nurses working with 
cytostatics has been presented and justified [15].

The change in the attitude towards computers in adult learners has 
been examined and analyzed, under the project "The Toys of My 
Ancestors", under the Grundtvig sector program at the Human Resources 
Development Center, by assessing the formed competencies and skills 
after each module. It has been found out that most learners benefit from 
the use of a computer and are convinced that this will help them organize 
their time better. [5]

Evaluation of monographic work or equivalent 
publications submitted for participation in the "Associate 
Professor” competition
For the competition the applicant presents a list of three monographs, 

one of which is independent: "Current Aspects of Modern Geriatric Care". 
In this scientific work the problems of premature aging of the population 
and its prevention in the conditional demographic crisis of our country are 
thoroughly analyzed. Impressive is the significant collective monograph 
published in Poland in co-authorship with B. Tornyova and M. Mavrov: 
"Postgraduate Training of Medical Professionals in the Field of Health 
Care." In it, the authors competently present the most important problems 
and perspectives of the permanent training of medical specialists.
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Complex qualitative assessment of the educational-methodical and 
teaching activity, incl. scientific student guidance.

Tanya Paskaleva Stoycheva, MD, participates with an impressive 
number of subjects in the lecture course for undergraduate nurses. I 
consider it necessary to give a comprehensive list of these disciplines:

1 Philosophy and introduction to nursing;
2 Nursing care for patients with surgical diseases;
3 Nursing care for patients with somatic diseases;
4 Nursing care in pediatrics;
5 Nursing care for mothers and newborns;
6 Nursing care for eye and ear-nose and throat diseases;
7 Nursing care for adults;
8 Palliative nursing care;
9 Nursing care for children and adults with disabilities;
10 Health care and prevention of premature aging

As it is evident from this list, the thematic spectrum of the subjects 
taught by the candidate is quite wide and covers a significant part of the 
total number of training hours for nurses.

Critical notes
I have no significant critical remarks. I would recommend the candidate 

to prepare at least one more monograph for publication on the problems 
of premature aging with an emphasis on the medical and social aspect 
and the integration of health and social policy within this field.

General assessment of the applicant's compliance with the 
mandatory conditions and the mandatory quantitative criteria and 
scientometric indicators, according to the regulation for acquiring 
the academic title of "Associate Professor"

For this competition Tanya Paskaleva Stoycheva, MD presents 
scientific work in a wide range of issues and topics and in a significant 
volume that exceeds the mandatory requirements and regulated 
quantitative criteria with scientometric indicators, according to the 
regulations for acquiring the academic position of "Associate Professor".

Conclusion:
The overall academic assessment of the candidate presented above 

shows convincingly that she is a well-formed scientist and lecturer in 
the field of public health with a specific focus on the issue of health care. I 
must especially emphasize the problem-thematic width and scale of
the scientific and educational activity of the candidate, which is in
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compliance with her responsible organizational activity.
This gives me reason to believe that the research and teaching activities 

of Tanya Paskaleva Stoycheva, MD, fully meet the requirements of the 
corresponding law, the Rules for application of the law, as well as the Rules 
for the conditions and procedures for acquisition of scientific degrees and 
academic positions at the Thracian University - Stara Zagora and definitely 
meet the regulated criteria for acquiring the academic position of 
“Associate Professor” in the scientific specialty “Health Care Management” 
in the field of higher education 7. Healthcare and Sports, professional field 
7.4. Public Health.
Based on the analysis above, subject to the criteria for acquiring the 
academic position of "Associate Professor" at the Thracian University of 
Stara Zagora, Haskovo Branch, I strongly suggest to the members of the 
Honored Scientific Jury to award the academic position “Associate 
Professor" to Tanya Paskaleva Stoycheva, MD, in the scientific 
specialty "Health Care Management" in the field of higher education 7. 
Health and Sports, professional field 7.4. Public health for the needs of 
the department of Health Care at the Branch in Haskovo, Thracian 
University - St. Zagora.

24 April, 2020

Prof. Dr. Veselin Borisov, MD


