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 СТАНОВИЩЕ 

 

Oт Доц. д-р Клара Георгиева Докова, д.м. 

Декан на Факултет по обществено здравеопазване, 

Медицински университет “Проф. Д-р П. Стоянов”, Варна 

 

 Относно: конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент“ в 

област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално 

направление 7.4. Обществено здраве; специалност „Медицина на бедствените 

ситуации“ за нуждите на Катедра „Медицина на бедствените ситуации“ към 

Факултета по обществено здравеопазване при Медицински университет “Проф. 

Д-р П. Стоянов” - Варна, обнародван в Държавен вестник, бр. 43/31.05.2019 г.  

 

Съгласно заповед No Р-109-234 /26.07.2019 г. на Ректора на Медицински 

университет Варна съм включена като вътрешен член на научното жури, а с 

решение на първото заседание на Научното жури, проведено на 12.08.2019  г. е 

определено да изготвя становище. 

 

 В обявения конкурс участва един кандидат, Николина Радкова Радева, 

Доктор, главен асистент в Катедра “Медицина на бедствените ситуации” на 

Факултета по обществено здравеопазване при Медицински университет “Проф. 

Д-р П. Стоянов” - Варна. Кандидатът е представил всички необходими 

документи за конкурса предвидени в Закона за развитие на академичния състав 

в РБългария (ЗРАСРБ) и Правилника за неговото приложение. 

 

 

I.  Aнализ на кариерния профил на кандидата 

 

 Николина Радева е родена на 07.07.1983 г. в гр. Велики Преслав. През 

2002 г. завършва средно oбразование в Пета езикова гимназия „Йоан Екзарх“ гр. 

Варна с преподаване на френски език. В периода 2002-2008 г. придобива 

последователно бакалавърска степен по специалност “Туризъм” и магистърска 

степен по „Корпоративни финанси“ в Икономически университет Варна, а през 

2012 г. придобива ОКС „Магистър“ по специалност “Здравен мениджмънт” в 

МУ-Варна.  През 2016 г. започва да специализира специалност „Медицинска 

информатика и здравен мениджмънт“, като в момента е в последната година на 

обучение по специалността.    

 След успешна защита на дисертационен труд на тема: “Превенция на 

стреса като значим проблем за групи в риск при бедствени ситуации” през 2018 

г. й е присъдена ОНС “Доктор” по научната специалност “Медицина на 

бедствените ситуации”.  

 В началото на професионалния си път Николина Радева придобива 

четиригодишен стаж като одитор по качеството на услугите в сферата на 

туризма, а след придобиване на магистърска степен по Здравен мениджмънт 

кандидатът пренасочва развитието си в сферата на здравеопазването. В периода 

2012-2015 г. работи като експерт международни проекти и програми в 

едноименния отдел на Медицински университет Варна, а от 2015 г. след 

успешно издържан конкурс заема последователно длъжностите асистент, 

административен и главен асистент в Катедрата „Медицина на бедствените 

ситуации“ към ФОЗ на МУ-Варна. От началото на 2019 г. заема и длъжността 
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Координатор на Университетски център по морско здравеопазване към 

Медицински университет Варна.  

От 2018 г е избрана и за член  на Факултетния съвет на ФОЗ.  

  

Николина Радева работи интензивно за постигане на висока 

професионална квалификация като представя данни за участие в значителен 

брой обучителни семинари и курсове, от които по-значими са международните 

семинари по антитероризъм с водещи европейски експерти в областта, 

регулярните участия в международните прояви на Центъра за изследване, 

изграждане и усъвършенстване на способностите на НАТО за управление на 

кризи и реагиране при бедствия. Участвала е в, СДО по първа помощ след 

терористично нападение, международен семинар „Dialogue on key health 

workforce planning definitions” в Будапеща, Унгария, курс по интерактивни 

методи на обучение, за разработване и управление на проекти,  управление на 

качеството и др. 

Николина Радева има богата проектна дейност. Участва в 4 общински 

проекта насочени към специфичните потребности на хора с увреждания, в които 

има и изследователски компоненти, в 5 национално финансирани проекта на 

Медицински университет Варна и един международен изследователски проект 

по програма Здраве на ЕС „Общи действия за планиране и прогнозиране на 

човешките ресурси в здравеопзването“. 

 Николина Радева е активен член на Дружеството на инвалидите – Варна, 

Българското научно дружество по обществено здраве, Съюза на учените както и 

на Френското дружество по медицина на катастрофите.  

 Владее и използва английски, френски, руски и немски езици. 

 

 

III. Научна дейност на кандидата 

 

В настоящия конкурс Николина Радева участва с 32 пълнотекстови научни 

труда, които в структурно отношение включват:  

 

- 2 монографии, една от които в съавторство; 

- 1 двуезично учебно помагало; 

- 29 пълнотекстови публикации, издадени в научни списания или 

сборници с доклади. 

 

 Статиите на кандидатката са публикувани в авторитетни научни 

списания: Journal of IMAB, Социална медицина, Oбща медицина, Медицински 

преглед, Варненски медицински форум и др. 

 В 10 от пълнотекстовите публикации Николина Радева е самостоятелен, 

или първи автор. Представена е справка за 8 цитирания. Три от статиите са с 

импакт фактор по 0,565, общо 1,7. 

 

 Количественият анализ на научните публикации на гл. ас. Николина 

Радева показва, че те покриват националните наукометричните критерии за 

заемане на академична длъжност „Доцент” за област на висшето образование 

7. Здравеопазване и спорт. 
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Качествена характеристика на научната дейност  

 

В тематично отношение научните публикации на Николина Радева могат да 

бъдат фокусирани в по-окрупнение от предложените научни направления, които 

съответстват на професионалното развитие и представят научните интереси на 

кандидата: 

 

1. Мениджмънт, планиране и организация на защитата на населението при 

бедствени ситуации; 

2. Проучвания на информираността и готовността на населението и 

отделни специфични групи за бедствени ситуации: акцент върху хората с 

увреждания и медицински кадри; 

3. Медицински и екологични последици от бедствени ситуации с фокус 

върху химически аварии в т.ч. медико-географска характеристика на 

екокатастрофи; 

4. Теоретични основи на Медицината на бедствените ситуации. 

 

Преобладаваща част от публикациите са посветени на първата тема 

“Мениджмънт, планиране и организация на защитата на населението при 

бедствени ситуации” и разискват национални и международни законодателни 

и нормативни рамки, планове за защита на населението при бедствени ситуации 

и модели на управление на мерките за намаляване на последствията им в 

Европейския съюз и в частност Р България. Обсъжда се триажът като основен 

инструмент на мениджмънта на бедствени ситуации, проучват се успешни 

практики от други страни. 

Високо оценявам втората тематична област насочена към 

„информираността и готовността на населението и отделни специфични 

групи за бедствени ситуации: хора с увреждания, медицински кадри“. 

Приемам очертаните приноси и практическите предложения за идентифициране 

на групи в особен риск сред хората с увреждания въз основа на спецификата на 

функционалните им затруднения; оценявам предложението за включване на 

„Контактни лица“ за подкрепа и преодоляване на ограниченията на хората с 

увреждания.  

 

 В третата област на научна работа “Медицински и екологични 

последици от бедствени ситуации с фокус върху химически аварии в т.ч. 

медико-географска характеристика на екокатастрофи“  спадат проучване 

върху методите за установяване на замърсявания на морските води, анализи на 

рискът от замърсяване водите в Черно море, заплахата от химически инциденти 

за населението на Девня и Варненския регион и др. 

  

Към последната група се отнася самостоятелната монография, която  

анализира организационната структура и управление на дейността по защита на 

населението при бедствия, базирана на Закона за защита при бедствия (както е 

изменен) и др. нормативни документи. Подробно са разработени задачите и 

дейностите при масови бедствия: медицинска сортировка (триаж) и евакуация, 

съпоставени със становищата на други автори и опита на французи, белгийци, 

германци и специалисти от други държави. 
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Двуезичният (на английски и български) терминологичен речник, 

съдържащ над 1200 термина с техните дефиниции е полезно и практично 

учебно помагало, което може да служи на научни работници, преподаватели, 

специалисти от ПБЗН, БЧК, специализанти, докторанти и студенти от висши 

медицински университети и медицински колежи. 

  

 Анализът на предложените за рецензиране научни разработки на гл. ас. 

Николина Радева показва интересни и добре аргументирани идеи, 

компетентност в изследваните области, добро познаване и интерпретиране 

на актуални литературни източници, добре структурирани и подходящо 

оформени като език и стил разработки на актуална тематиката.  

 

IV.   Учебно-преподавателска дейност 

 Николина Радева има преподавателски стаж от 4 години и 1 месец, с 

което покрива изискванията на Закона за развитие на академичния състав и 

Правилника за неговото приложение и на условията за настоящия конкурс 

съгласно обявата в ДВ. 

От представената справка за учебна натовареност е видно, че през 4 -те 

учебни години средната учебна натовареност на Николина Радева е средно 340 

часа, което не включва натовареността за участие в изпитните комисии за 

всички специалности, на които преподавa.  

Николина Радева ръководи учебни занятия и участва в изготвяне на 

учебна документация и материали за дисциплините: Медицина на бедствените 

ситуации на български и английски, Готовност за бедствия и аварии, 

Медицинско осигуряване при бедствени ситуации, Подготовка при 

терористична така и антитероризъм, Медицинско осигуряване при бедствени и 

кризи с голям брой пострадали.  

Извън МУ – Варна Николина Радева участва като лектор в български и 

международни научни прояви. През 2018 година е лектор с тема „Меntal and 

emotional health. Mental wellbeing and emotional intelligence” в курса „Stress 

management and resilience training” организиран от Центъра за изследване, 

изграждане и усъвършенстване на способностите на НАТО и получава 

препоръка от директора на Центъра. 

 

 V.  Лични впечатления 

 Познавам Николина Радева още като студент в магистърската програма  

по Здравен мениджмънт, но съвсем преки професионални впечатления имам  

след присъединяването й като асистент към Катедра „медицина на бедствените 

ситуации“. Впечатлиха ме готовността и енергията, които влага в работата със 

студентите, с което повиши интереса им към дисциплините, в които преподава. 

Същият интерес и активност проявява в научните форуми и административните 

задачи, в длъжността й като административен асистент на катедрата.   

 В хода на съвместната ни работата по задачи от различен характер,  имах 

възможност, да се убедя в прецизността, с която работи и колегиалната й 

почтеност.  

 Убедена съм, че посочените качества са гаранция, че в по-високата 

академична длъжност, за която кандидатства  Николина Радева ще продължи да 

развива потенциала си и ще допринася за развитието на Катедра “Медицина на 

бедствените ситуации” към ФОЗ при Медицински университет - Варна.  
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 VI. Съответствие с изискванията на МУ – Варна, за заемане на 

академичната длъжност „доцент” 

 Представента справката показва, че гл. ас. Радева покрива и надвишава 

в някои групи показателите за заемане на академичната длъжност „доцент”, 

съобразно изискванията на Правилника за развитието на академичния състав в 

Медицински университет – Варна (табл. 1). 

 

 Таблица: Съответствие с изискванията на МУ – Варна, за заемане 

на академичната длъжност „доцент” 

 

Групи 

показатели 

Изискуем 

брой точки 

Брой точки на база 

представени  доказателства 

А 50 50 

Б 0 0 

В 100 100 

Г 200 314 

Д 50 50 

Е 0 100 

 

VII Заключение 
 Анализът на цялостната научно-изследователска и преподавателска 

дейност на гл. ас. Николина Радева, д.м. показва, че тя  покрива изисквания за 

заемане на академичната длъжност “доцент” поставени от Закона за развитие на 

академичния състав на Република България (ЗРАСРБ) и Правилника за неговото 

приложение.  

 Николина Радева има достатъчна по обем, стойностна изследователска 

работа, престиж на добър преподавател и демонстрира потенциал за по-

нататъшна интензивна дейност.  

 Това е основание за положителната ми оценка за кандидатурата   на гл. 

ас. Николина Радкова Радева за заемане на академичната длъжност „Доцент” по 

научната специалност “Медицина на бедствените ситуации” за нуждите на 

Катедра „Медицина на  бедствените ситуации“ на Факултета по обществено 

здравеопазване при Медицински университет “Проф. Д-р П. Стоянов” - Варна. 

 

11.09. 2019 г.    Подпис: 

       /Доц. Д-р Клара Докова, д.м./ 

 


