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СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Васка Славчева Станчева-Попкостадинова, 

Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград 

 

ЗА: участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент, 

професионално направление 7.5. Здравни грижи (Социална медицина и 

организация на здравеопазването и фармацията (специалност "Медицинска 

сестра"), обявен в  Държавен вестник бр.27 от 05.04.2016 г.  

 

Становището е изготвено на основание заповед № 1391 от 03.06.2016 г.  

на Ректора на Югозападен университет  «Неофит Рилски», в съответствие с 

изискванията на  Закона за развитие на академичния състав на Република 

България и Правилника на ЮЗУ «Неофит Рилски» за неговото приложение.  

 

В обявения конкурс единствен кандидат е ас. д-р Росица Николова 

Дойновска. Представените документи и научни трудове са в съответствие с 

нормативните изисквания за заемане на академичната длъжност ДОЦЕНТ. 

 

I. Кратки данни за професионалното развитие на кандидата 

Ас.д-р Росица Дойновска е родена на 24.05.1961 г. През 1981 г.  се 

дипломира като медицинска сестра в ПМИ, гр. София,  след  което надгражда  

различни образователни и квалификационни степени: бакалавър «Управление 

на здравните грижи»  (МУ, гр. София) ; магистър «Административен и здравен 

мениджмънт», магистър «Социални дейности» (ВТУ «Св. Св. Кирил и 

Методий»); магистър«Здравен мениджмънт»  (МУ, гр. Варна, отличник на 

випуска) , магистър «Здравни грижи»  (МУ, гр. Плевен, отличник на випуска). 

През 2012 г. защитава дисертационен труд «Предизвикателства пред 

управлението на медицинския персонал в Българската армия и направления 

за разрешаването им»  във Военната академия «Г.С.Раковски»  и придобива 

ОНС „Доктор“ .  

През 1981г.  започва работа като медицинска сестра към МА-НИОБ, а 

от 1983г. досега работи във ВМА – МБАЛ – София, отначало като 

медицинска сестра, а след  1999 г. заема длъжността „старша медицинска 

сестра“ в Клиника по пневмология и фтизиатрия. 
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От 15.10.2015 г. до момента е асистент в катедра «Здравни грижи»  на 

ФОЗЗГС , ЮЗУ «Неофит Рилски», а от януари 2016 г. е и ръководител на 

Учебно-изследователски център «Здравни грижи». 

II. Обобщени данни за научната продукция и дейността на кандидата 

Ас. д-р Росица Дойновска  е представила за участие в конкурса 78  

заглавия. Научните статии, публикувани в пълен текст с резюмета на 

английски и български и литература са 32:1 автореферат, 1 самостоятелна 

монография, 1 - колективна, 1 глава в учебник,  22 статии в български 

специализирани списания,  4 статии в реферирани списания на английски 

език , 2 статии - в сборници на български език. В представената научна  

продукция,  Росица Дойновска  е самостоятелен или първи автор в 30 

(93,8%) и  втори автор - в 2 статии (6,2%).  

Научна активност: Ас. д-р Росица Дойновска е автор и съавтор на   

47  научни съобщения с публикувани резюмета (26 изнесени на  български 

научни форуми, а   21 - на международни научни форуми) 

Приложена е справка за 17 цитирания в български специализирани 

списания. Представени са 3 рецензии на статии в списание Balkan Military 

Medical Review, изготвени от Р.Дойновска. 

Ас. д-р Росица Дойновска членува в две български научни 

организации: Дружество по военна медицина, Национално сдружение по 

превантивна медицина. Тя е  член и на редица престижни професионални 

организации:  БАПЗГ , Европейски форум на националните сестрински и 

акушерски асоциации и СЗО (EFNNMA), Европейска асоциация на 

сестринските федерации (EFN), Международен сестрински съюз (ICN). Тя е 

била  председател на дружеството на Българската асоциация на 

професионалистите по здравни грижи към ВМА-МБАЛ-София,  като за 

периода в който ръководи дружеството (2010-2015г.) е инициирала и 

организирала ежегодни научно-практическите конференции по здравни 

грижи. 
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Представени са справки за участие в 2 проекта: проект BG 051PF001 – 

2.1.14 „Аз мога повече“ в периода 2014-2015 г. към ЦПО на БАПЗГ- 

обучител по практика (200 часа) за „Здравен асистент“ и „Социален 

сътрудник“; проект по наредба № 3 /RP-A 11/ 16/ « Изследване 

ефективността на симулационно-базирани клинични умения при работа с 

пациенти на студенти от НАПРАВЛЕНИЕ « Здравни грижи »- участник. 

Награди: От 2007 г. Росица Дойновска получава ежегодно  грамоти за 

заслуги и принос в областта на здравните грижи, категория „Ръководител по 

здравни грижи” (ВМА, РК- гр. София на БАПЗГ, БАПЗГ). 

 

III. Oценка на научните резултати и приноси на кандидата 

Статиите са публикувани в специализирани списания: „Balkan Military 

Medical Review”, Official Journal of Balkan Military Medical Committee; 

„Военна медицина”, „Превантивна медицина”, „Здравни грижи”, 

„Сестринско дело”. 

Представените публикации са в няколко основни области на 

здравните грижи: професионална реализация на медицинските сестри (№ 3, 

4, 5, 6, 7,8, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 28 от приложения списък), научно-

изследователска дейност и следдипломна квалификация на 

професионалистите по здравни грижи (№1,2 4, 5, 7, 8,9,10,14, 21, 23, 26 от 

приложения списък), организационни аспекти на здравето на медицинските 

сестри, превенция и контрол на ВБИ, професионално-етични, поведенчески 

и комуникативни проблеми (№ 4,7,8, 10,11,13, 15, 20). 

Научната продукция е в съответствие със съвременните тенденции в 

развитието на здравните грижи. Тя е посветена на актуални  проблеми, 

свързани с организацията и управлението, както и на мястото и ролята на 

медицинската сестра в предоставяне на качествени услуги в условията на 

продължителна здравна реформа. Специален акцент се поставя на 

необходимостта от динамично функционираща система за професионален 
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подбор и развитие, подготовка и продължаващо обучение на медицинските 

сестри.  

Приемам приносите, формулирани от ас д-р Росица Дойновска, като 

искам да откроя следните: 

 Разработени са авторски теоретични модели за управление на 

професионалистите по здравни грижи. 

 Дефинирани са характеристиките и методите за изграждане и изследване 

на здравните организации, с инструментариум за оценка на 

организационната динамика. 

 Разработена е програма и методика за професионален подбор и развитие 

на професионалистите по здравни грижи.  

 

IV. Учебна и преподавателска дейност 

Ас.д-р Росица Дойновска участва в обучението на студенти по 

Медицина (ръководител на  сестрински стаж в клиника « Белодробни 

болести ») , наставник на преддипломен държавен стаж за студенти от 

специалността «Управление на здравните грижи », ОКС «бакалавър» (ФОЗ, 

Медицински университет за периода 2001-2015 г.), наставник на клинична 

практика на студенти медицински сестри (2012 г. - 2015 г., хорариум 655 

академични часа). Тя е ръководител на курс за продължаващо обучение за 

медицински сестри за работа с пациенти с ХОББ, организиран от 

Българското дружество по белодробни болести  (2014 г.). 

Ас.д-р Росица Дойновска е разработила учебни програми и води 

лекционни курсове и упражнения в ЮЗУ «Неофит Рилски» по учебните 

дисциплини: «Философия и въведение в сестринските грижи. Теоретични 

основи» и «Практични основи на сестринските грижи»  за специалност 

«Медицинска сестра», с учебна натовареност за 2015/2016 г. 680 часа 

Лични впечатления 
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Познавам Росица Дойновска от постъпването й на работа в 

Югозападния университет като коректен, делови и амбициозен 

преподавател и изследовател с многостранни интереси и  с ясна визия за 

утвърждаването и развитието  на специалността «Медицинска сестра» в 

Югозападния Университет. 

Искам специално да отбележа, че комплектът с документи и 

материали за участие в конкурса  е подготвен много прецизно в техническо 

и съдържателно отношение и е представен на електронен и хартиен носител. 

V. Критични бележки и препоръки 

Нямам критични бележки. Препоръчвам на Росица Дойновска да се 

включи в разработване и реализиране на международни научни проекти в 

областта на здравните грижи. 

 

VI. Заключение 

Ас. д-р Росица Дойновска е утвърден специалист в областта на 

здравните грижи, със солидна професионална  квалификация, богат 

управленски и преподавателски  опит,  интересни научни идеи и 

постижения в областта на здравните грижи. Представената научна 

продукция и активност, цялостната преподавателска дейност и възходящо 

професионално развитие ми дават основание убедено да препоръчам на 

членовете на уважаемото Научно жури да гласуват положително за 

присъждане на академичната длъжност «Доцент» в професионално 

направление 7.5. Здравни грижи (Социална медицина и организация на 

здравеопазването и фармацията (специалност "Медицинска сестра") на ас. 

д-р Росица Николова Дойновска. 

 

31.07.2016 г.                              Изготвил становището:  

гр. Благоевград                        Доц. д-р Васка Станчева-Попкостадинова  


