
ДАНИЕЛА ИВОВА ТАНЕВА 
  
 
Катедра„Сестрински грижи” 
Факултет по „Обществено здраве”, МУ-Пловдив 
Телефон за връзка: 0899106909 
e-mail: taneva.daniela@abv.bg 
Адрес: МУ – Пловдив, ФОЗ, 
 бул.„Васил Априлов” № 15А 
Дата и място на раждане: 
26.02.1966г., гр. Пловдив 
 
Длъжност: Доцент по медицина, шифър 03.01.53 

„Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ в 
Катедра „Сестрински грижи” 
 
Висше образование 
Доктор по медицина -  образователна и научна степен „доктор“ по 
научната специалност 03.01.53 „Социална медицина и организация на 
здравеопазването и фармацията“ въз основа на защитена дисертация на 
тема: „Сексуална култура, сексуално поведение  и  семейно планиране при 
студентките от Медицински колеж –  Пловдив ” 
 
Магистър " Обществено здраве и здравен мениджмънт  ",  Факултет по 
Обществено здраве, МУ - София . 
 
Специализации:  
Квалификационен курс по Здравен мениджмънт ,Медицински университет 
–Пловдив. 
Обучение във два модула по програма Фар - „Управление на промяната: 
при предоставяне на здравни услуги в мултикултурна среда”. 
Образователна и медицинска  интеграция на уязвими медицински групи 
със специален фокус върху ромите- програма ФАР (2003г) – обучител 
 
Професионален педагогически опит: 
Медицински университет – Пловдив-Медицински колеж – преподавател, 
ст. преподавател; доцент Медицински факултет, Катедра „Сестрински и 
акушерски грижи”; Факултет по Обществено здраве, Катедра „Сестрински 
грижи,  доцент. 
 
Курсове за обучение на студенти: Професионален бакалавър – 
Медицински лаборант, Рентгенов лаборант, Рехабилитатор: „Грижи за 
болния” 

mailto:taneva.daniela@abv.bg


Бакалавър „Медицинска сестра”  - Философия и въведение в сестринските 
грижи.Теоретични и практически  основи на общите и специални 
сестрински грижи“ 
Бакалавър„Акушерка“ – лекции по „Философия и въведение в 
сестринските и акушерски грижи – теоретични и практически основи”, 
 
Научни интереси: Здравни грижи, физическоразвитие,семейно планиране, 
демографски проблеми, електронно обучение    
 
Основни насоки в научно-изследователската дейност: 

• Сексуална култура и сексуално поведение на младите хора; 
• Динамични, акцелеративни промени във физическото развитие на 

новородените деца; 
• Професионално формиране на специалистите по Здравни грижи; 
• Здравно възпитание и образование; 
• Продължаващо обучение и образование на здравните специалисти; 
• Обучение на пациентите и техните близки; 
• Здравна култура и превенция на заболяванията; 
• Електронно обучение на медицински сестри. 

 
Участия в научни проекти 
 

1. Проект„Образователна и медицинска интеграция на уязвимите 
малцинствени групи със специален фокус върху ромите – 
Компонент 3: Здравеопазване” EuropeAid/122904/D/SER/BG; 

2. Проект „Студентски практики” – BG051РО001-3.3.07-0002, 
финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси 2007 - 2013” и съфинансиран от Европейския социален 
фонд – функционален експерт. 

 
Членство в научни и професионални организации: 
     Асоциация за лечение на трудно зарастващи    рани  
     Европейската федерация на FINE 
     Асоциацията по палиативни грижи 
     Съюз на учените в България , клон Пловдив. 
 
Избрани публикации: 
 
Киркова, А., Д. Танева, Й. Цокова, Р. Кацарска, Електронните форми на 
комуникация в процеса на обучението и отношението на студентите към 
тях,  ТУ- Ст. Загора, 2014. 
 



Цокова Й., Е. Мерджанова, Д. Танева, Палиативни грижи – етични 
проблеми на работния екип, СУБ – клон Благоевград, том 6, 2012. 
 
Цокова Й., Е. Мерджанова, Д. Танева, Младежките наркомании – медико-
социален проблем, МУ-Плевен, 2013. 
 
Dimitrov I.,Taneva D.,Sourses for studying the demographic processes in our 
landsunitilthenation allibration, Asclepios, 2008, t.II ,( XXI) p 133-135 

Танева, Д. Демографска катастрофа и демографска политика 
Р.България.ScriptaPeriodika 1/2008, 53-56 

Танева Д., Влияние на някои социални и биогенни фактори върху 
физическото развитие на новородените деца. Национална конференция 
”Децата, семейството, училището и обществото в началото на ХХI век”, 
(сборник доклади), 2007: 69-73 

Танева Д. Сексуалнакултура и поведение на студентите от медицински 
колеж.Здравенмен мениджмънт(София),7, 2007, (2):64-69 

Танева Д, Димитров И. Динамични промени в основните демографски 
процеси на Пловдивска област за периода 1990-2003 г.  Здравен 
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