


~ 2 ~ 
 

комисиите за подготовка на доклад-самооценка на професионално направление „Обществено 

здраве“ (2016 г., 2022 г.), регулирана специалност „Управление на здравните грижи“ (2016 г., 

2021 г.) и докторска програма по „Управление на здравните грижи“ (2016 г., 2022 г.). От 2021 

г. е Заместник Декан по научна дейност, качество и акредитация на Факултет „Обществено 

здраве“.  

От 2014 г. доц. Драганова е секретар на Комисията по етика на научно-изследователска 

дейност при МУ-Плевен. Председател е на Националната етичната комисия към БАПЗГ в 

периода от 2003 до 2016 г. Същата година получава две награди: 1) Статуетка и грамота за 

принос в развитието на БАПЗГ и 2) Кристален приз и Диплома от Програмният комитет на 55-

та Научна конференция на Русенски Университет за авторство на пленарен доклад.  

Доц. Драганова членува в EUPHA, Българска Асоциация по Обществено Здраве, 

Българската асоциация по биоетика и клинична етика, Научното дружество по медицинско 

образование, Съюза на специалистите по качество в Р България, Съюз на учените в България. 

Кандидатката е преминала редица краткосрочни специализации, сред които курсове по 

вътрешен одит на системи за управление на качеството съгласно ISO 19011:2018, мениджмънт 

на здравните услуги, администрация и обществено здраве, обществено здраве и сестринство, 

сестринска диагноза, управление на времето, емоционална интелигентност, 

суицидопревенция, както и тригодишно лятно училище на Европейска академия по 

сестрински науки.  

Доц. Драганова има и реализирани мобилности с цел преподаване по програма 

„Еразъм+“.  

Владее английски и руски език на ниво В1/2. 

 

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

 

 Условия съгласно ПРАС на МУ-Плевен Данни за 

кандидатката 

1.  Да са придобили ОНС „доктор” по съответната научна 

специалност 

Да – 2013 г. 

2.  Да има за група показатели В (100 т.) или публикуван 

хабилитационен труд (монография, с единствен автор 

кандидата) или равностойни научни публикаци в Scopus и 

Web of Science.  

Да - хабилитационен 

труд.  

3.  В случай, че хабилитационният труд е монография, тя трябва 

да има двама рецензенти, да притежава ISBN, да е в обем не 

по-малък от 100 стандартни страници с 1800 знака на 

страница, да не повтаря или обобщава съществуващо знание, 

да съдържа разгърнато съдържание, изчерпателна 

библиография, която да съдържа цитирани в текста статии 

със собствени проучвания. 

Да - Драганова, М. 

Актуални аспекти на 

връзката обучение-

образование-практика 

в здравните грижи, ИЦ 

МУ-Плевен, 2022, 196 

с., ISBN 978‐954‐756‐

285‐1 – Рецензенти: 

проф. Сербезова и доц. 

Павлова 

4.  За професионални направления 7.1, 7.3 и 7.4 за група 

показатели Г (200 т.) да има най-малко 8 статии в научни 

Да – 20 статии. 
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издания, реферирани и индексирани в Scopus и Web of 

Science, когато в група В е представена монография. 

5.  В случай, че за група Г се представя монография, нейната 

библиография също да съдържа цитирани статии със 

собствени проучвания. 

Да. 

6.  В минимум 8 от статиите да бъде самостоятелен или водещ 

автор. 

Да – Водещ автор в 18 

от статиите. 

7.  Да има IF и/или SJR ≥ 5;  Да - IF=22,992 и 

SJR=0,306. 

8.  Да има минимум 20 цитирания. Да. 

9.  Да е научен ръководител на поне 2 докторанти, от които поне 

1 защитил 

Да - Анелия 

Чифлигарска и 

Миглена Балабурова - 

и двете са защитили. 

10.  Да има придобита специалност по СДО Да – две специалности 

– „Медицинска 

педагогика“ (2003) и 

„Медицинска 

информатика и 

здравен мениджмънт“ 

(2014). 

11.  Да участва в поне 2 научноизследователски проекта Да – 3 национални и 5 

институционални 

проекта. 

12.  Да има учебнопреподавателска дейност със студенти, 

специализанти и специалисти, като поне 1 семестър в МУ–

Плевен 

Да – от 1998 година. 

 

Минимални изисквани точки по групи показатели за академичната длъжност 

„професор“ съгласно ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ 

 

Група от 

показатели 
Съдържание 

Професор 

ППЗРАСРБ 

(брой точки) 

Макрета 

Драганова 

А 

Показател 1: Дисертационен труд за 

присъждане на образователна и научна степен 

"доктор" 

50 50 

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 

Както се вижда от направената съпоставка, кандидатката многократно надхвърля 

заложените национални критерии за академичната длъжност „професор“.  
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4. Характеристика на монографичния/хабилитационния труд 

Кандидатката представя хабилитационен труд „Актуални аспекти на връзката 

обучение-образование-практика в здравните грижи“ с ISBN 978‐954‐756‐285‐1. Трудът е 

публикуван на хартиен носител в обем 196 страници (при изисквани 100 страници). 

Рецензенти са уважавани наши специалисти по обществено здраве: проф. Иваничка 

Сербезова, дп и доц. Станислава Пенева, дм. И двете рецензии са включени в изданието 

съгласно изискванията за такъв тип труд. Хабилитационният труд е структуриран в 14 глави, 

обобщение (практически възможности за ефективност в учебния процес) и 8 приложения. 

Библиографията включва 134 източника, от които 114 на кирилица и 20 на латиница, което е 

доказателство за  прагматичната ориентация на труда към особеностите на образованието и 

практиката в здравните грижи у нас. Доц. Драганова обхваща източници от последните 20 

години (85% от всички източници), както и няколко фундаментални трудове за областта на 

изследване, каквито са трудовете на Хендерсон, Митова и Нишева.  

Монографията представя задълбочено проучване и анализ на обучението на 

специалистите по здравни грижи в момент, когато всички здравни системи, и особено нашата, 

изпитват недостиг на квалифицирани здравни кадри. Авторката прилага системен подход към 

тематиката, започвайки с преглед на нормативната база, същността на методиката на 

обучението по практика, управлението на учебния процес, учебно-възпитателните цели, 

формите и средствата на обучение, методите за контрол и оценка. Оригиналният поглед към 

обучението по здравни грижи и професионалният опит на доц. Драганова й позволяват да 

направи преглед и анализ на стратегиите за оптимизиране на обучението и на базата на 

резултати от собствените й и на други автори проучвания да завърши с формулиране на шест 

практически възможности за ефективност в учебния процес. В контекста на наложилите се 

нови форми на обучение особено внимание заслужава и главата за обучение от разстояние и 

очертаните възможности и ограничения на дистанционното обучение за специалностите от 

професионално направление „Здравни грижи“.  

Трудът може да послужи като ценно помагало в учебния процес не само на 

специалностите в професионално направление „Здравни грижи“, а той е от интерес и за по-

широк кръг преподаватели във висшите медицински училища.  

  

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

кандидатката 

Доц. Драганова участва в конкурса с 41 научни публикации, разпределени както 

следва: 

1) Дисертационен труд за ОНС „Доктор“ – 1 брой 

2) Монография - хабилитационен труд – 1 брой 

3) Учебник – 2 броя 

4) Публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за присъждане на ОНС 

„доктор“ 

5) Публикации в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази 

данни с научна информация – 20 броя, от които: 

• 11 пълнотекстови статии в реферирани в Web of Science и Scopus списания; 

• 9 доклада публикувани като резюмета в European Journal of Public Health; 

6) Публикации в издания с научно рецензиране, нереферирани в световноизвестни бази 

данни с научна информация – 16 броя, от които: 
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• 10 пълнотекстови статии в рецензирани български периодични научни 

списания; 

• 5 пълнотекстови доклада от научни форуми публикувани в сборници с ISBN; 

• 1 глава от колективна монография на английски език.  

Кандидатката е самостоятелен или първи автор в 18 от представените публикации. 

Допълнително Доц. Драганова е представила и 25 пълнотекстови публикации в научни 

списания и сборници, извън минималните наукометрични изисквания за заемане на АД 

„професор". 

Общият импакт фактор, сумиран по авторската справка и в съответствие с 

предоставената справка от Централна медицинска библиотека, е 22,992. 

 

Научните приноси са с оригинален и потвърдителен характер и са класифицирани в пет 

тематични направления: 

1) Управление на времето – 14 публикации; 

2) Управление на здравните грижи – 18 публикации; 

3) Иновативни подходи в здравните грижи – 8 публикации; 

4) Документиране на здравните грижи – 4 публикации и 

5) Обучение на професионалистите по здравни грижи – 6 публикации. 

Няколко публикации са причислени към повече от едно тематично направление. 

 

Най-много са публикациите в направление „Управление на здравните грижи“. В него 

са изучавани нашия и световен опит относно теориите и моделите за организиране на 

здравните грижи и променената роля на медицинската сестра в процеса на повишаване 

качеството на предоставяне на здравни грижи, както и спецификата на управленския труд в 

областта на здравните грижи и възможностите за приложение на подходи и практики за 

оптимизиране дейността на професионалистите по здравни грижи. Събран е емпиричен 

материал от професионалисти по здравни грижи относно мотивацията за обучение, 

възможностите за приложение на нови подходи и средства в обучението по здравни грижи, 

както и от пациенти относно значимостта на ефективната комуникация с доставчиците на 

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

услуги. Доц. Драганова периодично анализира настоящия статус и тенденциите в 

здравеопазването у нас с цел търсене на възможности за оптимизиране на управлението на 

здравните грижи. 

Самостоятелна научна област в това тематично направление са три публикации, 

анализиращи терапевтичната ефикасност и разходната ефективност на здравни технологии 

при лечение на социално значими заболявания, които привличат научните интереси на доц. 

Драганова в контекста на комплексността на здравните грижи, чиито неразделен елемент са и 

фармацевтичните грижи. Тук кандидатката се включва в по-широки мултидисциплинарни 

авторски колективи, където допринася със своята експертиза в оценката на качеството на 

здравните грижи. 

В научното направление „Управление на времето“ са отнесени четиринадесет труда, 

сред които и дисертационния труд на Макрета Драганова. Особен интерес представляват 

изследванията на трите аспекта на управлението на времето: отношението към ресурса време, 

реалната картина на извършваните дейности и мнението на потребителите на здравни грижи 

относно разглежданата проблематика, както и основните проблеми на професионалистите по 

здравни грижи от болничните лечебни заведения, свързани с оползотворяване на работното 
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време. Специално внимание заслужават разработените класификации на дейности на 

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

грижи“ и „Старши ръководител на здравни грижи“ в съответствие с Международната 

класификация на сестринската практика, които предоставят обективна възможност за 

остойностяване на всяка дейност и регистриране на труда (и съответно диференцирано 

заплащане, което би повишило мотивацията на професионалистите по здравни грижи).  

Смятам, че трудовете в това тематично направление най-ярко илюстрират 

практическата ориентация на научната дейност на доц. Драганова. Наред с вече посочените 

класификации е предложен набор от средства за ефективно управление на времето, включващ 

алгоритъм на поведение и математически мрежов модел за извършване на дадена дейност, 

който дава възможност да се изчисли минималния разход на време за постигане на резултата 

и да се изчисли резерва от време. Разработен е универсален Алгоритъм за управление на 

времето за Ръководители по здравни грижи с препоръчителни средства и методи за всяка 

стъпка. Разработена е и е апробирана учебна програма по дисциплината „Управление на 

времето“.   

Направление „Иновативни подходи в здравните грижи“ включва осем публикации, 

в които са проучени теоретичните постановки на сестринския процес и международния опит 

в приложението му и се анализира връзката между сестринския процес, сестринската диагноза 

и качеството на предоставяните сестрински грижи. Кандидатката доказва значимостта на 

Стандартния план на грижи, като обективна предпоставка за изработване на Индивидуален 

план, и изследва Плана за сестрински грижи като научнообоснована методология за 

приложението на сестринския процес. Разработките са подкрепени с изследвания на мнението 

на действащи медицински сестри относно иновативните подходи в здравните грижи, както и 

проблемите и насоките при въвеждането им в сестринската практика. 

В четвъртото направление са обединени четири публикации под наименованието 

„Документиране на здравните грижи“. Фокусът на трудовете в това направление е към 

значимостта на сестринската документация, като необходимо условие за приложението на 

сестринския метод като научно-обоснована методология за предоставяне на грижи. Проучен 

е опита в документиране на здравните грижи и мнението на действащи медицински сестри за 

необходимостта от въвеждане на специализирана и унифицирана документация у нас.  

Петото направление логично е посветено на обучението на професионалистите по 

здравни грижи, тема, по която кандидатката разработва и хабилитационния си труд. Обръща 

се внимание на значимостта на методиката в процеса на обучение, актуалната проблематика 

на дистанционното обучение, връзката между управленската и преподавателската дейност и 

значимостта на мениджърските умения за съвременния преподавател. В съответствие с 

приоритетните цели на Стратегията за развитие на висшето образование в Република България 

(2021-2030), умело се предлагат конкретни идеи в областта на здравните грижи. 

Като обща характеристика на трудовете на доц. Макрета Драганова откроявам 

изчистения и прецизен стил, широкия обхват и задълбоченост на научния анализ и 

практическата насоченост към академичната и приложната сфера на здравните грижи.  

 

Справката за цитиранията на трудовете потвърждава тяхната научна стойност, 

актуалност и видимост сред професионалната ни общност. В справката за изпълнението на 

минималните национални изисквания кандидатката е включила само 26 цитирания, които й 

носят над двата пъти повече брой точки от изискваните за заемане на академичната длъжност 
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„професор“. Съгласно официалната справка от Централна медицинска библиотека, обаче, доц. 

Макрета Драганова има 90 български цитирания и 4 цитирания в чужди бази данни. 

 

Научна активност.  

Участие в научни проекти. Макрета Драганова се включва в разнообразни позиции в 

научноизследователски проекти на национално и институционално ниво. Водещ изследовател 

е в два проекта, член на изследователския екип в 5 проекта, като в два от тях е и с роля на 

обучител. Участвала е и като академичен наставник в националния проект „Студентски 

практики“. Всичко това доказва големия професионален потенциал на кандидатката, която 

успешно съчетава учебно-преподавателската си дейност с реализирането на 

научноизследователските си интереси. 

 

Популяризиране на научните резултати на научни форуми у нас и в чужбина. Доц. 

Драганова системно популяризира резултатите от научните си изследвания в научни форуми 

у нас и в чужбина. Тя отчита 41 участия в научни конференции у нас за периода 2000-2018 г. 

и 11 участия в чужбина за периода 2011-2022 г. Сред последните се открояват участията в 

събитията на Европейската асоциация по здравен мениджмънт и Европейската асоциация по 

обществено здраве, които са сред най-реномираните асоциации в нашата професионална 

сфера. 

6. Учебно-преподавателска дейност 

Макрета Драганова има общ трудов стаж по специалността 36 г., 02 м., 29 дни, от които 

преподавателски стаж 23 г., 08 м., 15 дни. Учебната й натовареност възлиза на 3049,4 часа 

средно годишно за последните 3 години, в което се включва и работата с докторанти (общо 

120 часа). Доц. Драганова е утвърден преподавател. Преподавателската й дейност включва 

обучение по широк спектър от дисциплини в различни специалности на МУ-Плевен, а именно: 

Управление на здравните грижи, Основи на управлението, История на здравеопазването и 

здравните грижи, Методика на преподаването по практика в специалностите от 

професионално направление „Здравни грижи“, Връзки с обществеността, Иновативни 

подходи в здравните грижи, Управление на времето, Здравни проекти, Долекарска помощ, 

Общи грижи за болния, Бизнес комуникации и работа в екип. През 2019-2020 уч.г. е 

реализирала и англоезично преподаване в специалност медицина по дисциплината 

„Инжекционна и превързочна техника“. За последните три години кандидатката отчита 

актуализиране на 16 учебни програми, както и разработване на електронни учебни материали 

за Системата за електронно и дистанционно обучение на МУ-Плевен.  

Доц. Драганова участва като консултант в екипа за реализиране на студентски онлайн 

кръжок „Основи на научните проучвания в здравните грижи” със студенти от специалност 

„Управление на здравните грижи“. Кръжокът е ново и успешно начинание за факултета през 

учебната 2021-2022 г. 

Доц. Драганова показва ангажираност и към следдипломното и продължаващо 

обучение. Разработени и проведени от нея са 4 курса в програмата за СДО:  Управление на 

времето (двукратно реализиран), „Управление на материалните ресурси“ и „Сестрински 

процес, сестринска диагноза, сестринска документация“. Като гост-лектор в страната и 

чужбина тя е провела 32 академични часа лекции, от които 8 часа са реализирани по програма 

„Еразъм+“ в Плоцк (Полша), а останалите 24 часа са реализирани в различни Регионални 

колегии на БАПЗГ. Провеждала е обучение и колоквиуми в рамките на специализацията по 
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„Обществено здравеопазване“, където е член и на държавната комисия за придобиване на 

специалност.  

Учебната дейност на Доц. Драганова се обогатява с научно ръководство на 

докторанти. Тя е работила с двама докторанта, които са успешно защитили в докторската 

програма по Управление на здравните грижи в периода 2019-2021 г.  

 

7. Лични впечатления 

Познавам Макрета Драганова от самото начало на академичната й кариера. Тя е 

изключителен професионалист, който подхожда много отговорно към служебните си 

задължения и личното си развитие. Отличава се с толерантност, емоционална интелигентност, 

самокритичност, себеотдаденост и лоялност. Макрета Драганова умее да организира работния 

си процес и показва голяма работоспособност. В колегиалните си взаимоотношения се 

откроява с екипен подход и откритост. Има усет за новите тенденции в професионалната й 

сфера и стремеж към усъвършенстване.  

 

Заключение 

На основание на пълното покриване на критериите, посочени в Правилника за 

приложение на Закона за развитие на академичния състав в Република България и Правилника 

за развитие на академичния състав в Медицински Университет – Плевен, значимите приноси 

на научната дейност на кандидатката и дългогодишният й преподавателски опит предлагам на 

почитаемите членове на Научното Жури да гласуват положително и да предложат на Ректора 

на МУ– Плевен доц. д-р Макрета Тодорова Драганова, д.м. да заеме академичната 

длъжност „професор” по научната специалност „Социална медицина и организация на 

здравеопазването и фармацията“, за нуждите на Катедра „Управление на здравните грижи, 

медицинска етика и информационни технологии", Факултет „Обществено здраве“, 

Медицински университет - Плевен. 
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   Проф. д-р С. Александрова-Янкуловска, д.м.н. 

 




















