


Представеният  комплект  материали  на  хартиен  и електронен  носител е  в 

съответствие с процедура за придобиване на ОНС „доктор“ и Правилника за развитие  

на  Академичния  състав в Медицински университет – Плевен. 

 

Биографични данни и кариерно развитие 

Милена Колева Сълева завършва ОКС „специалист“ по специалност 

„Акушерка“ в Медицински колеж – Плевен през 1998г. Последователно са дипломира 

по специалност „Здравни грижи“ в бакалавърска (2001-2004) и магистърска програма 

(2004-2006) в Медицински университет – Плевен. През 2021г.  придобива специалност 

”Обществено здравеопазване”. 

Професионалната реализация и опит на Милена Сълева започва през 1998 

година като операционна сестра  в  онко-операционен блок към Онкологичен център на 

Университетската болница в гр. Плевен.  

От 2003г. е организатор по учебната дейност на студенти от специалност 

„Здравни грижи“ към Медицински университет-Плевен, а по-късно към студентска 

канцелария на Факултет „Обществено здраве“, където заема длъжност „Началник 

студентска канцелария“. Едновременно продължава работа като акушерка към МЦ 

„Света Марина“ – Плевен, който по-късно се преобразува в СБАЛАГ „Света Марина“ – 

Плевен. От 2018г. е хоноруван асистент, а от 2019г.  заема академична длъжност 

„асистент“ по управление на здравните грижи във Факултет „Обществено здраве“ към 

Медицински университет-Плевен.  

Притежава повече от 4 години преподавателски опит, участва в обучението на 

студенти по специалност „Управление на здравните грижи“ с ОКС „Бакалавър“ и ОКС 

„Магистър“.  Член е на Българската асоциация на професионалистите по здравни 

грижи, Българската асоциация по обществено здраве, Европейската асоциация по 

обществено здраве,  Българското научно дружество по обществено здраве, Алианс на 

българските акушерки и Българска асоциация по биоетика и клинична етика.  

Милена Сълева има научноизследователски интереси в областта на 

управлението на здравните грижи и педагогиката.  

Във връзка с дисертационния труд докторантът представя 3 публикации в 

специализирани научни издания и 3 научни съобщения от конференции. Публикациите 

са представени в пълен текст към документите за защитата. Същите адекватно 

отразяват  постановки от дисертационното изследване. 

 

Описателна характеристика на дисертационния труд 

Представеният за рецензия дисертационен труд, разработен от  Миглена Колева 

Сълева, е в обем от 175 страници, от които:  Заглавна страница - 2 страници (стр. 1-2); 

Използвани съкращения – 1 страница (стр. 3); Съдържание – 2 страници (стр. 4-5); 

Списък на таблиците - 3 страници (стр. 6-8);  Списък на фигурите -2 страници (стр. 9-

10);   Списък на приложения – 1 страница (стр. 11); Въведение - 3 страници (стр.12-14);  

Глава първа. Литературен обзор – 67 страници (стр. 15-81); Глава втора. Цел, задачи и 

методология на проучването - 20 страници (стр.82-101); Глава трета. Резултати и 

обсъждане  – 70 страници (стр.101-170); Глава четвърта. Изводи, препоръки и приноси  



– 5 страници (стр. 171-175); Библиография - 10 страници (стр.176-185); Приложения – 

60 страници – 12 приложения (стр. 186-245).  

Дисертационният труд е структуриран в оптимално съотношение. Включва 

всички основни елементи на общо възприетата у нас структурата за представяне на 

дисертационен труд.  Текстът е онагледен с 22 фигури и 35 таблици. Приложенията са 

12 и съдържат: Анкетни карти за изследваните групи, въпросник за извличане на 

информация от документи от електронна публична база данни на НАЦИД; 

Регистрационни карти за Контент-анализ на статии на медицински сестри и акушерки в 

списание „Здравни грижи“ и „Сестринско дело“ за периода 2000 – 2020 г.; Покана за 

участие в Делфи изследване; Въпросници за прилагане на „Делфи – метод“ за 

проучване на експертно мнение, относно бъдещото развитие на 

научноизследователската дейност на медицинските сестри и акушерки в България; 

Учебна програма за кръжок „Основи на научните проучвания в здравните грижи”; 

Решение на Комисия по етика на научно изследователската дейност при Медицински 

университет – Плевен; Основни характеристики на международни списания в областта 

на здравните грижи по данни в Wikipedia.  

Библиографската справка е пълна и актуална, съдържа 183 заглавия, от които 68 

на кирилица и 115 на латиница. От цитираните автори,  близо половината са от 

последните 10 години  (43%). Всички цитирани заглавия имат непосредствено 

отношение към проучвания проблем.  

 Възприет е метод на последователно извеждане на значими резултати в 

отделните раздели, с което докторантът показва добри аналитични способности и 

умения за формулиране на генералните изводи в края на дисертационния труд.  

 

Оценка на актуалността на темата 

Темата на дисертационния труд „Проучване на научноизследователската 

дейност на медицинските сестри и акушерките и перспективи за развитие“  е значима и 

дисертабилна. Проблемът за ролята на медицинските специалисти в процеса на 

утвърждаване на всеобхватни и висококачествени здравни грижи е изключително важен в 

научен и практически аспект. Значимостта на научноизследователската дейност (НИД) в 

областта на здравните грижи е доказана във времето в международен аспект, развива се 

непрекъснато като разширява научната база от знания, спомага за определяне на 

параметрите на професията и допринася за осигуряване на по-ефективни и качествени 

здравни грижи за пациентите. За постигането на тези разнообразни (и понякога 

противоречиви) цели, медицинските специалисти трябва да имат достъп и да оценяват 

обширна клинична информация, да я включат в своята практика, основана на науката и 

доказателствата.  В днешния свят медицинските сестри и акушерки, трябва да бъдат 

способни да разсъждават, оценяват и променят клиничната си практика въз основа на нови 

знания.  

Отговорността към пациента, обществото и професията изисква развитие на 

научноизследователската дейност, което е доказана необходимост в съвременната практика. 

Оказването на здравни грижи, все повече утвърждава позитивни модели на действия, 

позволяващи максимално запазване на физическото, психическото и емоционално здраве 

както за индивида, така и за групата и обществото. Докторантът е проучил 



научноизследователската дейност на медицинските сестри и акушерките и перспективите за 

развитие в съвременната практика.  Професионалната компетентност на Милена  Сълева 

позволява да бъдат оценени условията за успешното развитие, утвърждаване и интегриране 

на научноизследователската дейност в здравните грижи в България, като извежда 

значението на съвместните усилия, сътрудничество и колаборация между всички участници 

в този процес. Направеният SWOT анализ на НИД в здравните грижи е обоснована основа 

за внедряване на Модел за развитие, основан на проучен международния опит. 

Изграждането на доверие, подкрепа и отговорност са ключови условия, изведени от автора 

за постигане на ползотворни отношения и оптимални резултати. Изработването на стъпки, 

протоколи и препоръки за утвърждаване на научноизследователската дейност може да 

послужи като основа за развитие на здравните грижи  и утвърждаване на модели за добра 

практика, основана на доказателства. 

Структура на дисертацията  

Глава първа. Литературен обзор е представен в шест части:  

- същност на научноизследователската дейност в здравните грижи; 

- развитие на научноизследователската дейност в здравните грижи в САЩ и 

Европа; 

- развитие на НИД на медицинските сестри и акушерките в България; 

- публикационна етика – същност, стандарти, приложение в здравните грижи; 

- връзка между НИД и иновативните методи и подходи в здравните грижи; 

- изводи от литературния обзор.  

Обзорът е изчерпателен и добре структуриран. Използваните литературни 

източници са достатъчни като брой, представляват научни публикации на български и 

чуждестранни изследователи, както и официални национални и международни 

законодателни, нормативни документи и анализи, добросъвестно цитирани от 

докторанта. Изложението е задълбочено, написано е с точен и разбираем език. Като 

цяло литературният обзор е с приносен характер и поставя необходимостта от 

предприемане на действия и мерки за насърчаване и развитие на НИД в здравните 

грижи.  Направен е исторически преглед на развитието на НИД в здравните грижи, 

който извежда значението на практико-приложните проучвания за обособяване и 

утвърждаване на професионалната идентичност на професиите „медицинска сестра“ и 

„акушерка“. Анализът на международния опит определя научноизследователската 

дейност като един от механизмите за гарантиране на най-добрите доказателства в 

процеса на вземане на решение в клиничната практика и следва да бъде интегриран в 

планирането и оценяването на здравните услуги.  

Направено е проучване и анализ на приоритетните области на научни 

изследвания в САЩ, Европа и България, с насочено  внимание към възможностите за 

успешно внедряване на иновативни и ефективни решения.  Авторът умело анализира 

финансовата подкрепа и политики за финансиране на научните изследвания в 

сестринството. Проучено е значението на научните издания за утвърждаване на 

изследователската дейност в областта на здравните грижи. Докторантът задълбочено 

анализира образователните възможности на обучението по специалности „Медицинска 

сестра“ и „Акушерка“ като установява необходимост от изграждане на практически 

изследователски умения, съответни и подходящи за различните програми и нива на 



обучение. Умело Миглена Сълева извежда етичните изисквания за провеждане на 

биомедицински научни изследвания и стандартите на публикационна етика, валидни 

при провеждане на научноизследователската дейност и в областта на здравните грижи.  

Демонстрирани са факти за добрата осведоменост на автора и неговия подход към 

поставените проблеми, които да отговарят на поставените задачи.  В библиографията 

фигурират справки от 183 източника. Повечето са от последните 10 години. Анализът 

на обзора показва, че авторът познава цялостно проблематиката и може да дискутира 

творчески и свободно цитираните данни и факти от литературата. 

Методология и организация на научното проучване.  Целта на 

дисертационния труд е формулирана точно, ясно и обобщава основната стратегия на 

докторанта - да се анализира развитието на научноизследователската дейност на 

медицинските сестри и акушерки в България за периода 2000-2020 г. и да се предложи 

модел за бъдещо развитие в съответствие с европейските и международни тенденции, 

който да създаде основа за въвеждане на грижи, базирани на доказателства и на 

иновативни подходи в здравните грижи.  

Съобразно поставената цел са формулирани 7 задачи, за чието изпълнение са 

използвани описателен обзор на публикации, социологически, контент анализ, метод 

„Делфи“,  SWOT анализ. Приложени са комплекс от статистически методи за анализ и 

интерпретация на получените данни. Проведено е  комплексно медико-социално 

проучване в периода май 2020 – ноември 2021 г.  в шест Висши учебни заведения и 

осем Многопрофилни болници за активно лечение (бази за обучение) в градовете 

София, Пловдив, Варна, Плевен, Благоевтрад, Стара Загора и Русе.  

Формулирани са 5 работни хипотези, отправна точка в дисертационния труд с 

отчитане на етапа на развитие и перспективи на научно-изследователската дейност в 

областта на здравните грижи.  

В тази част от дисертацията подробно и добросъвестно се описват 

организацията, и методологията на проучването. Проучено е мнението на четири групи 

респонденти. За всяка от групите са определени признаци, които характеризират 

спецификата на изследваните групи.  

Постановка на проучването включва подготвителен и последователни четири 

етапа на провеждане по време на които докторантът е извършил последователни 

дейности в изпълнения на планираните задачи.  

Обхвата на проучването включва преподаватели, включени в обучението по 

специалности „медицинска сестра“ и „акушерка“  (n=65); медицински специалисти с 

базова професионална квалификация „медицинска сестра“ и „акушерка“ (n = 617) и  

студенти, в последен курс от своето обучение по специалности „медицинска сестра“ и 

„акушерка“   (n = 184). Направен е преглед на публикациите за развитието на 

научноизследователската дейност с  търсене в библиографски бази данни, до които има 

достъп Медицински Университет – Плевен: Scopus, Web of Science, Science Direct, 

EBSCOhost, SpringerLink и OVID, PubMed. Проучени са нормативни документи, 

регулиращи обучението по специалности „медицинска сестра“ и „акушерка“, 

анализиран е регистър на НАЦИД с база данни, отнасящи се до издания профилирани в 

областта на здравните грижи. Приложен е контент анализ, относно съдържанието на 

публикациите на медицински сестри и акушерки в списанията „Здравни грижи“ и 



„Сестринско дело“ за периода 2000-2020 г. Методиката следва основните етапи на 

общата процедура по извършване на контент анализ и включва ясно определени от 

докторанта стъпки.  С цел установяване на идентифициране на проблеми, определяне 

на приоритетни области, за прогнози и възможности за развитие на 

научноизследователската дейност в областта на здравните грижи е приложен методът 

„Делфи“.  

За да се осигури ефективно прилагане на метода и получаване на надеждни 

резултати Миглена Сълева следва  стъпки и правила, които включват: разработване на 

първичните въпроси за индивидуално анкетиране на лицата; определяне на лицата за 

Делфи; запазване на анонимността на участниците; определяне на времето за събиране 

на отговорите от въпросника; обработка на резултатите и обобщаване на мнения.  

След получаване на резултатите от останалите методи и тяхното обработване 

докторантът изготвя SWOT анализ на НИД на медицински сестри и акушерки у нас. 

Обобщени са силните и слабите страни на НИД, възможностите за развитие както и 

заплахите, които биха могли да го възпрепятстват. SWOT анализът има принос при 

съставянето на Модел на развитие на НИД на медицинските сестри и акушерки у нас, 

адекватен на европейските и световни съвременни тенденции. 

Материалите и методите са представени към всяка задача, като са обосновани 

обективни методики, предоставящи възможност за получаване на реални и 

възпроизводими резултати. Методиките са подробно описани, така че да могат да бъдат 

осъществени и от други изследователи, а проучването е проведено съвестно и 

последователно структурирано и документирано. Представеният материал е 

достоверен, убедителен и достатъчен за логично представените резултати и обобщени 

изводи. Използвани са описателни статистически показатели за обобщаване на 

качествени променливи величини. Представени са абсолютните стойности и 

относителните дялове (%) на отделните категории на променливите величини. 

Статистическата достоверност на различията е оценявана с помощта на 

непараметричен тест χ2 (хи-квадрат), прилаган широко при независими качествени 

променливи. Получените резултати са графично представяни, чрез различни фигури - 

обемни, секторни и стълбовидни диаграми. За значими са приемани  различията при 

ниво на достоверност на нулевата хипотеза Р < 0,05 при двустранен тест. 

Корелационните зависимости са оценявани чрез коефициент на корелация на Крамер. 

Резултатите от собствените проучвания се представят в  глава трета и са най-

обширната част от дисертационния труд. Напълно обхващат поставените задачи и са 

коректно интерпретирани. 

Глава трета е разработена в седем раздела, съответни на изследователските цели 

и задачи: 

- Анализ на развитието на НИД в областта на здравните грижи в САЩ и Европа 

по публикации - Narrative Review; 

- Характеристика на дисертационните трудове на медицински сестри и акушерки 

в България по данни на НАЦИД; 

- Публикациите на медицинските сестри и акушерки в списанията „Здравни 

грижи“ и „Сестринско дело“ за периода 2000-2020 г.;       

- Резултати от анкетното проучване на лицата;         



- SWOT анализ на НИД в здравните грижи; 

- Учебна програма за кръжок „Основи на научните проучвания в здравните 

грижи“; 

- Модел за развитие на НИД в здравните грижи. 

Резултатите по първа задача представят проучване на достъпна научна 

литература за историческото развитие на НИД в здравните грижи в САЩ, Европа и у 

нас. Докторантът Милена Сълева провежда критичен анализ като обхваща достъпната 

чуждестранна и българска научна литература за възникването и развитието на НИД в 

здравните грижи. Извършен е анализ на официални сайтове на университети в САЩ и 

Европа, исторически прегледи в официални интернет сайтове на Световната здравна 

организация, международни сестрински и акушерски организации, асоциации, 

федерации (WHO, ICN, EFN, EFNR и др.). Проучени са официални международни 

документи, свързани с базовото обучение на студенти по специалност „медицинска 

сестра“ и специалност „акушерка“, които регламентират усвояване на знания и умения 

за НИД в здравните грижи. Умело докторантът разглежда  нормативните документи в 

България и други официални документи, регламентиращи обучението по бакалавърски 

и магистърски програми за медицински сестри и акушерки. Милена Сълева извежда 

взаимовръзката между целите на обучението по двете специалности и очакваните 

резултати, които се отнасят до позицията на бъдещия специалист в националната 

квалификационна рамка за висше образование и в квалификационната рамка на 

Европейското пространство за висше образование. Проучени са ключовите тематични 

области за обучение и компетенции на медицинските сестри и акушерки в 

провеждането на научно-изследователска дейност.   

В изпълнение на втора задача докторантът задълбочено проучва публично 

достъпната информация в регистъра на НАЦИД, която е свързана с успешно 

придобитите ОНС „Доктор“ и защитените дисертационни трудове от докторанти с 

професионална квалификация „медицинска сестра“ или „акушерка“.  Установен е ръст 

на развитие в областите на интерес аналогично на международното. Анализът, 

направен от Милена Сълева, показва осъзнаване на смисъла на научните проучвания в 

практиката, които осигуряват предоставяне на научнообосновани и висококачествени 

здравни грижи, т.е. грижи, базирани на доказателства. Този факт е доказателство, че 

развитието на здравните грижи в България следва международните тенденции и е 

стабилна основа за последващото развитие. 

Проучените публикации в списанията „Сестринско дело“ и „Здравни грижи“ за 

периода 2000 – 2020 г.  установяват насоченост на изследователската работа към 

различни аспекти на здравните грижи - от обучение и професионални компетенции до 

изучаване на научно-изследователската дейност и прилагане на иновативни подходи.  

Резултатите по трета, четвърта и пета задача  представят компетентност, нагласи 

и готовност на специалистите по здравни грижи да провеждат научноизследователска 

дейност.  Проучени са областите на интерес от изследователите, като са установени 

най-често проучвания, относно професионалните компетенции  и необходимост от 

развитие (40,1%),  ролята на професионалистите по здравни грижи в процеса на 

лечение и възстановяване  (36,8%) и  учебния процес  (35,1%). Установени са повече от 

една трета  от респондентите, които  считат, че условията на работната среда са често 



изучавани проблеми.  Интересен авторски подход откриваме при проучване на 

приложението на препоръките и изискванията на международни авторитетни 

организации като СЗО и Американската асоциация на колежите за медицински сестри, 

насочени към стимулиране на обучението за научно-изследователска дейност в 

областта на здравните грижи от базовото обучение.  Установен е висок относителният 

дял на лицата, които не се чувстват подготвени за провеждане на дейността (38,9%).  

Миглена Сълева проучва и познанията на медицински сестри и акушерки 

относно прилагането на етични принципи, правила и общоприети съвременни 

стандарти при провеждане на научни проучвания и публикуване на получените 

резултати.  Докторантът установява необходимост от познаването на препоръките на 

Международната асоциация на редакторите на медицински списания и на Комитета за 

публикационна етика към издателите за изисквания и етични норми относно 

оригиналност, плагиатство, обективност на резултатите, възможен конфликт на 

интереси и др. Умело са изведени проблемите с нарушенията на публикационната 

етика и съществува необходимост от по-задълбочено самостоятелно проучване с 

методология, позволяваща съпоставка на субективните мнения на респондентите с 

експертни оценки на конкретни научни трудове. 

Установена е необходимост от изграждане на специфични компетенции за 

прилагането на иновационни походи  в практиката на медицинските специалисти. Като 

пряк участник в процеса на прилагане на иновативна идея познанията на медицинските 

сестри и акушерките в тази област са изведени от докторанта с изключително важно 

значение. На база обстойно проучване, са установени проблемите,  които 

възпрепятстват развитието  на научноизследователската дейност. Приложен е SWOT 

анализ с установени силни и слаби страни, възможности и заплахи за прилагане на 

практика, базирана на доказателствата.  

Резултатите по шеста задача установяват необходимост и  положителна нагласа 

за въвеждане на учебна програма за кръжок „Основи на научните проучвания в 

здравните грижи“ със студенти от специалност „Управление на здравните грижи“. С 

висока ангажираност Милена Сълева търси решение за изграждане на основни 

компетенции отнасящи се до видове проучвания и методи, събиране на данни за научни 

изследвания, обработване на данни и анализ на резултати,  анализ на литературни 

данни, откриване на изследователски проблем, определяне на цел на проучването. 

Резултатите от проведеното  проучване на докторанта могат да се използват и за 

изработване на специфични компетенции за НИД в областта на здравните грижи за 

отделните образователни степени (бакалавър, магистър), както и тяхното 

регламентиране на национално ниво. 

В изпълнение на седма задача е проведено Делфи-изследване с експерти за 

определяне на основни направления за развитие на НИД в здравните грижи и 

конкретни мерки по всяко от тях. Направеният SWOT-анализ и резултатите от Делфи 

проучването Милена Сълева използвани за предлагането  на Модел на развитие на 

НИД в здравните грижи в България. Безспорен е фактът, че успешното развитие, 

утвърждаване и интегриране в практиката на НИД в здравните грижи в България е в 

зависимост от съвместните усилия, сътрудничество и колаборация между всички 

участници в процеса. Разработеният Модел за развитие на научноизследователската 



дейност в областта на здравните грижи включва основни направления, в които трябва 

да се предприемат конкретни действия. В модела са включени точно формулирани 

мерки, съобразени с международните препоръки и резултатите от проведеното Делфи 

изследване. Докторантът ясно и точно формулира пет направления за развитие - 

създаване на структура и организация; интегриране на изследванията в практиката; 

обучение за НИД; финансиране и инвестиране на ресурси; национално и международно 

сътрудничество.  

Резултатите, до които достига докторантът в цялостното проучване, дават 

възможност да бъдат направени редица обобщения и изводи по всяка от поставените 

задачи. Изводите, препоръките и приносите от дисертационния труд са представени в 

глава четвърта от дисертационния труд.  Миглена Сълева формулира 7 основни извода, 

свързани с развитието на научно-изследователската дейност в областта на здравните 

грижи.  Въз основа на направените анализи и личен опит, докторантът прави препоръки 

за подкрепа на инициативите за прилагане на дейности и грижи, основани на 

доказателства. Препоръките са насочени към Експертния съвет по здравни грижи към 

Министерство на здравеопазването, Българска асоциация на професионалистите по 

здравни грижи, Висшите медицински училища, както и към ръководството на 

лечебните заведения, главните и старши ръководители по здравни грижи.   

Приносите на дисертационния труд са актуални и с голямо значение за 

развитието на здравните грижи в България. Приносите са лично дело на Милена 

Сълева, резултат от нейната преподавателска, научна и практическа дейност. Приемам 

така формулираните приноси, отразяващи и същевременно максимално синтезиращи 

същността на представения за оценка дисертационен труд. 

Приноси с теоретичен характер: 

 За първи път е направен обстоен анализ на международни и национални 

официални документи, регламентиращи провеждането на НИД в областта на 

здравните грижи. 

 Направен е обзорен преглед на основните направления в развитието на НИД 

в здравните грижи в САЩ и Европа. 

 За първи път е направен обширен анализ на дисертациите на медицински 

сестри и акушерки и на публикациите в специализираните списания 

„Сестринско дело“ и „Здравни грижи“ за периода 2000-2020 г.  

 Доказана е необходимостта от придобиване на специфични компетенции за 

НИД в здравните грижи сред медицински сестри и акушерки. 

 Систематизирани са основните фактори, подкрепящи развитието на НИД в 

здравните грижи, както и възпрепятстващите фактори, които действат 

негативно на научната и изследователската дейност на медицинските сестри 

и акушерките у нас. 

 

Приноси с практико-приложен характер: 

 Доказана е значимостта от НИД в областта на здравните грижи за прилагане 

на иновативни подходи в практиката на медицински сестри и акушерки с 



цел повишаване на възможностите за предоставяне на грижи, базирани на 

доказателствата. 

 За първи път е проведено паралелно проучване на мнението на 

преподаватели, практикуващи и стажанти медицински сестри и акушерки за 

определяне на състоянието на НИД в здравните грижи в България и 

перспективите за развитие. 

 Разработена и апробирана е учебна програма за кръжок „Основи на 

научните проучвания в здравните грижи“ за студенти от специалностите 

„Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Управление на здравните грижи“. 

 Предложен е Модел за развитие на НИД в областта на здравните грижи, 

адекватен на препоръките на Европейската комисия с приоритетни 

направления и предприемане на конкретни действия. 

 

Във връзка с дисертационния труд докторантът Милена Колева Сълева 

представя 3 публикации,  в които е водещ автор, отпечатани в Challenging The Law, 

Journal of Biomedical and Clinical Research и в Сборник доклади от Юбилейна научна 

конференция с международно участие 15 години Факултет „Обществено здраве“ - 

„Нови подходи в общественото здраве и здравната политика“.  

Докторантът включва и 3 научни съобщения по темата, представени на научни 

конференции, организирани от Съюз на учените в България - Пловдив, Филиал „Проф. 

Д-р Иван Митев“ – Враца (Медицински университет – София) и Фондация за развитие 

на правосъдието и Професионален сайт “Предизвикай правото!” (съвместно със секция 

“Етически изследвания” към Института по философия и социология при Българската 

академия на науките и магистърска програма “Интегративна биоетика” във 

Философския факултет на СУ “Св. Климент Охридски”).   

Авторефератът отговаря на изискванията и напълно отразява основните 

резултати, постигнати в дисертацията. Разработен е в обем от 63 страници,  илюстриран 

с фигури и таблици. Правилно структуриран, написан с ясен и точен език отразява в 

пълнота разработената проблематика и изводи.  

 

Заключение  

Представеният от Милена Колева Сълева дисертационен труд на тема „Проучване 

на научноизследователската дейност на медицинските сестри и акушерките и 

перспективи за развитие“ за придобиване на образователната и научна степен 

“Доктор” е разработен на актуална тема, добре поставен и изпълнен като научно 

изследване, има приноси с познавателен, потвърдителен и методически  характер. 

Съдържа научни и научно-приложни резултати, които представляват оригинален 

принос и отговарят на Закона за развитие на академичния състав в Република България 

(ЗРАСРБ) и Правилника за развитие  на  Академичния  състав в Медицински 

университет – Плевен.  Представените материали и дисертационни резултати напълно 

съответстват на изискванията на ЗРАСРБ. Написан на коректен научен език, труда 

показва задълбочени теоретични знания и практически умения на докторанта по 

специалността, като демонстрира качества и умения за самостоятелно провеждане на 

научно изследване.  
























