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„Медицинска сестра“ на Медицински колеж – Плевен. През 1998 г. , тя  заема длъжността 

асистент в новооткритата специалност „Здравни грижи“ в МУ – Плевен. В периода 2003-

2007 г. е ст. асистент в катедра „Медицинска етика, управление на здравните грижи и 

информационни технологии“ , а по-късно от 2007–2014 г. и главен асистент в катедра 

„Медицинска етика, управление на здравните грижи и информационни технологии“ в МУ 

Плевен. От 2014 г. тя заема длъжността „доцент” в  катедра „Общественоздравни науки“ (до 

февруари 2022), а към настоящия момент в катедра “Управление на здравните грижи, 

медицинска етика и информационни технологии” при Факултет “Обществено здраве” на 

МУ - Плевен.  От 2021 г. доц. Макрета Драганова е Зам.-декан „Научна дейност, качество и 

акредитация“ на ФОЗ, МУ-Плевен.  

Доц. Макрета Драганова членува в международни и национални научни и 

професионални организации, сред които European Public Health Association (EUPHA), 

European Health Management Association (EHMA), Българска асоциация на 

професионалистите по здравни грижи, Научно дружество по медицинско образование, Съюз 

на учените в България, Съюз на специалистите по качество в Р България, Българска 

асоциация по обществено здраве, Българска асоциация по биоетика и клинична етика.  

 

3. Общо съответствие на кандидатката с изискванията на ПРАС на МУ-Плевен 

Представените конкурсни материали за заемане на академичната длъжност „професор” по 

специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“, в 

област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4 

Обществено здраве отговарят на изискванията на Закона да развитие на академичния състав 

в Република България, Правилника за приложението му и Правилника за развитието на 

академичния състав в МУ–Плевен.  

Представените документи от кандидата включват: творческа автобиография; дипломи 

за висше образование; диплом за ОНС „доктор”; диплом за присъждане на АД „доцент“, 

свидетелства за призната специалност, авторска справка за съответствие с минималните 

национални изисквания, списък на публикации и копие от тях, хабилитационен труд,  

резюмета на трудовете, цитатна справка от Централна медицинска библиотека (ЦМБ), 

справка от ЦМБ на МУ-София за импакт фактор, справка за изпълнение на минималните 

национални изисквания и допълнителните изисквания, определени в Правилника за 

развитието на академичния състав в МУ–Плевен (придружена с доказателства) и други 

документи удостоверяващи показателите, съгласно регламента за заемане на академична 

длъжност „професор“ в Медицински университет – Плевен. 

Представената справка, показва, че кандидатът за заемане на академичната длъжност 

„професор“  доц. Макрета Драганова, д.м. отговаря на всички условия и покрива напълно, 

наукометричните изискванията за заемане на академична длъжност „професор“ (Таблица 1). 

 

Таблица 1. Съответствие с анукометричните изисквания на МУ-Плевен за заемане на 

академична длъжност „професор“  

Група от 

показатели 
Съдържание 

Професор 

ППЗРАСРБ 

(брой точки) 

Макрета 

Драганова 

А Показател 1: Дисертационен труд за 50 85 
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присъждане на образователна и научна степен 

"доктор" 

В Показатели 3 или 4: Хабилитационен труд 100 100 

Г Сума от показателите от 5 до 9: Публикации 200  741,5 

Д Сума от показателите от 10 до 12: Цитирания 100 240 

Е Сума от показателите от 13 до края 100  226,6 

 

4. Характеристика на монографичния/хабилитационния труд 

Монографичният труд “Актуални аспекти на връзката образование‐обучение‐практика в 

здравните грижи”, представлява задълбочен анализ на авторката Макрета Драганова върху 

проблемите, засягащи актуалните аспекти и проблеми в обучението на специалистите по 

здравни грижи. В съдържателно отношение трудът е разработен в 14 глави,  практически 

възможности за ефективност в учебния процес, използвана литература и приложения. 

Представени са всички елементи на учебния процес, вкл. нормативната база, 

регламентираща обучението, спецификата на обучението в различните специалности от 

професионалното направление, значимостта на управленските умения за постигане на целите 

и характеристиките на съвременните субекти на учебния процес. За  разработването на своя 

монографичен труд авторката се опира на 134 източника, от които 114 на кирилица.  В обем 

от 147 страници доц. Макрета Драганова проучва и изследва проблеми, които се пораждат от 

необходимостта обучението по здравни грижи да отговори на съвременните 

предизвикателства пред здравеопазването. В този смисъл монографичният труд е много 

актуален и разрешава важни въпроси, свързани със съвременото медицинско обучение. По 

структура и обем монографията отговаря на изискванията, посочени в Правилника за 

научното развитите на академичния състав на МУ-Плевен. Доц. Макрета Драганова умело 

извежда дискусионните въпроси, свързани с обучението на здравните специалисти. В 

монографичния труд са представени собствено разработени ресурси и модели за тяхното 

прилагени в обучението на студентите. В заключителната част на база проведено собствено 

проучване и в съответствие с приоритетните области, заложени в Стратегията за развитие на 

висшето образование в Република България (2021-2030) се предлагат насоки за развитие на 

обучението в специалностите от професионално направление „Здравни грижи“. На базата на 

направен анализ се извеждат актуални аспекти на връзката образование‐обучение‐практика в 

образователния процес.  

Монографията, разработена от доц. Драганова  е ценно ръководство за оптимизиране на 

учебния процес в синхрон с потребностите на практиката и очакванията на потребителите на 

здравни грижи.  

 

5. Обща характеристика на научно-изследователската и научно-приложната дейност 

на кандидатката 

Приложените за учестие в конкурса публикации и справки, доказват високо качество 

и международна разпознаваемост на научната продукция на доц. Макрета Драганова, д.м.  

За участие в конкурса са представени 66 заглавия. Разпределението им в 

наукометричен аспект е както следва:  

1. Включени в справка по образец, доказваща изпълнение на минималните изисквания 
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за  

заемане на академичната длъжност „професор“, съгласно ЗРАСРБ (41 броя): 

 Критерий А, показател 1, Дисертационен труд за присъждане на ОНС „доктор“ 

-1 брой; 

 Критерий В, показател 3, Монографичен  (хабилитационен)  труд- 1 брой; 

 Критерий Г, показател 6,  книга на базата на защитен дисертационен труд за 

присъждане на ОНС „доктор“ – 1 брой; 

 Критерий Г, показател 7, публикации в научни издания, реферирани и 

индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация – 20 броя; 

 Критерий Г, показател 8, публикации в издания с научно рецензиране, 

нереферирани в световноизвестни бази данни с научна информация – 16 броя; 

 Критерий Е, показател 20,  университетски учебник – 2 броя.  

 

2. Извън участващите в доказателствения материал за покриване на минималните 

изисквания за заемане на академична длъжност „професор“ (25 броя): 

 публикации, свързани с дисертационния труд за ОНС „доктор“ -3 броя; 

 пълнотекстови публикации в чужди научни списания – 1 брой; 

 пълнотекстови публикации в научни издания, реферирани и индексирани – 1 

брой; 

 Пълнотекстови публикации в нереферирани български научни списания с 

научно рецензиране или в редактирани колективни томове – 20 броя.  

 

Всички публикации са коректно описани и приложени в пълен обем в електронен 

формат към материалите по конкурса.  

Списанията, в които е публикувала доц. Макрета Драганова имат следния импакт 

фактор (IF) 1307,034 по данни на Академичната справка: 

 EUROPEAN JOURNAL OF PUPLIC HEALTH, 2015 – IF-2,751 

 EUROPEAN JOURNAL OF PUPLIC HEALTH, 2014 – IF-2,591 

 EUROPEAN JOURNAL OF PUPLIC HEALTH, 2013 – IF-2,459 

 EUROPEAN JOURNAL OF PUPLIC HEALTH, 2012 – IF-2,516 

 EUROPEAN JOURNAL OF PUPLIC HEALTH, 2011 – IF-2,728 

 EUROPEAN JOURNAL OF PUPLIC HEALTH, 2010 – IF-2,267 

Официалната справка от  Централна медицинска библиотека при Медицински университет – 

София удостоверява, че списанията про приложения списък на доц. Драганова са 

реферирани и индексирани в световни бази данни с научна информация – Scopus и/или Web 

of Science 

 

Качествена характеристика на научно-изследователската работа на доц. Макрета 

Драганова, д.м. 

Доц. Макрета Драганова, д.м.е систематизирала своите научни трудове след заемане 

на АД „доцент“ в четири направления :  

 Управление на времето; 

 Управление на здравните  грижи; 

 Иновативни подходи в здравните грижи – сестрински процес, план за здравни 
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грижи, сестринска диагноза; 

 Документиране на здравните грижи; 

 Обучение на професионалистите по здравни грижи.  

Първото направление „Управление на времето“ е представено с 22 заглавия, които 

анализират основните проблеми на професионалистите по здравни грижи от болничните 

лечебни заведения, свързани с оползотворяване на работното време. Направената 

комплексна оценка на три аспекта на управлението на времето - отношението на 

изследваните лица към ресурса време; представяне на реална картина на извършваните от 

участниците в проучването дейности и мнението на потребителите на здравни грижи, дава 

оценка на комплексно изследване сред професионалисти по здравни грижи в лечебни 

заведения за болнична помощ. На фона на недостига на литература на български език по 

управление на времето, извършеният задълбочен критичен анализ на специализирана 

литература е ценен източник за обучението на университетско и следдипломно ниво.  

Анализите на ефективното управление на времето, извеждат алгоритъм на поведение 

и математически мрежов модел за изчисляване на минималния разход на време за постигане 

на резултата и резерва от време на извършваните дейности в практиката.  

Доц. Макрета Драганова допринася за изработване на първите класификации на 

дейности на професионалисти по здравни грижи, заемащи длъжностите „Главен ръководител 

на здравните грижи“ и „Старши ръководител на здравни грижи“ в лечебните заведения за 

болнична помощ,  в съответствие с Международната класификация на сестринската 

практика.  

В поредица от публикации е проучван и разработен универсален Алгоритъм за 

управление на времето зарРъководители по здравни грижи с препоръчителни средства и 

методи за всяка стъпка.  

По второто научно направление „Управление на здравните  грижи“са  представени  

най-голям брой изследвания, които проучват и анализират теориите и моделите за 

организиране на здравните грижи и ролята на медицинската сестра в процеса на повишаване 

качеството на предоставяне на здравни грижи. Представена е  идеята и възможностите за 

мотивацията за обучение, приложение на нови подходи и средства в обучението по здравни 

грижи. Проучена е спецификата на управленския труд в областта на здравните грижи и са 

анализирани възможностите за приложение на подходи и практики за оптимизиране 

дейността на професионалистите по здравни грижи с цел повишаване на качеството на 

предоставяните услуги. 

Доц. Драганова, в значителен обем заглавия, извежда елемнтите на комплексните 

здравни грижи е и предоставянето на фармацевтични грижи, като доказани клинични, 

икономически и хуманни ползи при пациенти с хронични заболявания. Анализирани са 

терапевтичната ефикасност и разходната ефективност на здравни технологии при лечение на 

социално значими заболявания като елементи на висококачествени здравни грижи.  

Особено ценна е направената комплексна оценка на ефективната комуникация с 

доставчиците на медицински и здравни грижи, неформалните плащания и други аспекти на 

предоставяните услуги. На база анализ на настоящата ситуация и тенденциите в 

здравеопазването са предложени възможности за оптимизиране на управлението на 

здравните грижи.  

В третото направление „Иновативни подходи в здравните грижи – сестрински 

процес, план за здравни грижи, сестринска диагноза“ е анализирана връзката с качеството на 

предоставяните сестрински грижи. Проучени са теоретичните постановки на сестринския 
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процес и международния опит в приложението му. Анализирани са възможностите за 

приложението му в България, като подход за повишаване качеството на здравните грижи.  

Изключително ценен е предложеният стандартен план за грижи, изработен в 

съответствие с медицинската диагноза на пациента,  като база за изготвяне на индивидуален 

план за грижи, адекватен на нуждите на конкретния пациент. Изследван е „План за 

сестрински грижи“ като научнообоснована методология за приложението на сестринския 

процес.  

Публикациите, включени в направлението проучват иновативните подходи в 

здравните грижи, като предизвикателство за медицинските сестри у нас и  проблемите и 

насоките при въвеждането им в сестринската практика. 

Разглеждани са и въпроси свързани с планирането на грижите като необходимост за 

предоставяне на качествени и непрекъснати здравни грижи. 

В четвъртото направление е разгледана документацията на здравните грижи. 

Проучен е международния опит в  документиране на здравните грижи и са анализирани  

възможностите за  приложението им в практиката на медицинските сестри чрез анализ на 

възможностите за оптимизиране на съществуващата документация. Поредица от публикации 

са посветени на международната класификация на сестринската практика като алтернатива 

за българското сестринство. Доказано е, че изучаването й в базовото сестринско образование 

у нас ще осигури възможност за избор при адаптирането на световната сестринска наука и 

практика към нашите условия, което ни поставя в адекватна на европейското сестринство 

позиция.  

Публикациите, включени в петото направление „Обучение на професионалистите по 

здравни грижи“, са насочени към анализ на същността на професионално направление 

„Здравни грижи“, регулираните професии и европейски и национални нормативни 

регулатори на висшето образование. Доказана е значимостта на методиката в процеса на 

обучение, предвид спецификата на практическото обучение в различните специалности от 

професионално направление „Здравни грижи“ и различните модели на субектите в учебния 

процес. Разгледана е проблематиката на дистанционното обучение, реализирано през 

последните години във висшите медицински училища, предимства и недостатъци пред 

класическата форма на обучение.  

Приемам научните приноси, посочени систематизирано в справката на кандидата.  

Доц. Макрета Драганова, участие в международни, национални и регионални научни 

форуми. Трудовете са публикувани в реномирани научни издания в чужбина и унас, като: 

Trakia journal of science,  European Journal of Public Health, Journal of Biomedical and Clinical 

Research, Scripta Scientifica Medica, Обща медицина, Социална медицина, Здравни грижи, 

Сестринско дело, Издателски център МУ – Плевен и др.  

Към документите по конкурса е представена справка на Централната медицинска   

библиотека за 90 български цитации и 4 в чужди бази данни.  

 

3. Учебно-преподавателска дейност 

От представените документи е видно, че Доц. Макрета Драганова, д.м. има 23-

годишен научно-преподавателски стаж в Медицински унивреситет – Плевен. Участва в 

преподаването на специалности във факултетите по „Медицина“, „Обществено здраве“, 

„Здравни грижи“ и Медицински колеж – Плевен. Учебната натовареност през последните 3 

учебни години (от 2019/20 г. до 2021/22 г.) е съответно 1120.0, 1031.0, 898.4 (в еквивалентни 

часове). Активно е участието на доц. Драганова в ръководство на докторанти – 120.0.  




















