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Относно: процедура за заемане на академичната длъжност „Доцент” по специалност 

„Управление на общественото здраве“, в област на висше образование 7. Здравеопазване 

и спорт, професионално направление 7.4 Обществено здраве, за нуждите на УС 

«Рехабилитатор» към Медицински колеж – Варна,  обявен в ДВ бр.8 / 28.01.2020 г.   

 

І. Кариерен профил на кандидата  

Николай Светославов Недев, д.оз., придобива през 2005г. ОКС „бакалавър“ по 

специалност „Кинезитерапия" в РУ „Ангел Кънчев", а по-късно и  ОКС „магистър" по 

същата специалност в  НСА-София (2018). Дипломира се и в още две магистърски 

програми по специалност „Здравен мениджмънт" (2007) и по специалност 

„Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА" (2016) в  Медицински университет – 

Варна.  

Успешно защитава дисертационен труд на тема: „Рехабилитационни грижи и 

качество на живот при пациенти преживели мозъчен инсулт ” и придобива ОНС „доктор“ 

по докторска програма „Управление на общественото здраве“ (2018).  

Професионалната реализация и опит на Николай Недев,  започва през 2009г. като 

асистент към УС „Рехабилитатор“ в Медицински колеж-Варна.  

В периода 2013-2015 година е  Ръководител на УС „Рехабилитатор“ към 

Медицински колеж-Варна, а от 2015г.  е Зам.-директор на Медицински колеж – Варна.  

 

ІІ. Общо описание на представените материали в конкурса 

Представените конкурсни материали за заемане на академичната длъжност 

„Доцент” по специалност „ Управление на общественото здраве“, в област на висше 

образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4 Обществено 

здраве отговарят на изискванията на ЗРАС в Република България, Правилника за 

приложението му и Правилник за развитие на академичния състав на Медицински 

университет – Варна. 



Представените документи от кандидата включват: творческа автобиография; 

дипломи за висше образование; диплом за ОНС „доктор”;  резюмета на трудовете на 

български език  и английски език; списък на публикациите и копие от тях; академична 

справка за цитирания от Библиотека на МУ-Варна, въз основа на информация, 

предоставена от автора и автоматизирана информация от международните научни бази 

данни: Web of Science, Scopus, Google Scholar и eLibrary.ru, справка за изпълнение на 

минималните национални изисквания и допълнителните изисквания (придружена с 

доказателства) и други документи удостоверяващи показателите, съгласно изискванията 

за заемане на академична длъжност „Доцент“ в Медицински университет – Варна. . 

 

ІІІ. Оценка на научните трудове на кандидата за цялостното академично развитие 

Николай Светославов Недев, д.оз., е представил 19 научни труда. Трудовете 

след защитата на дисертацията, които са обект на рецензиране, са общо 14 на брой  и са 

свързани с профила на обявения конкурс. 

Разпределението им в наукометричен аспект е както следва:  

• дисертационен труд – 1;  

• хабилитационен труд (монография) – 1;  

• публикации в научни издания, реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни с научна информация – 1;  

• публикации в списания с научно рецензиране, нереферирани в 

световноизвестни бази данни с научна информация – 12;  

• публикации, свързани с дисертационния труд за ОНС „доктор“ – 4.  

Изследователската работа и основните  научни  приноси на Николай Недев, д.оз., 

са фокусирани в следните основни области: Обучение на студенти; Рехабилитационни 

грижи в различни клинични аспекти и др.  

В представената справка оригиналните научни приноси покриват широка научна 

проблематика, насочена към актуални и значими проблеми в областта на общественото 

здраве и здравните грижи и са изцяло по специалността на обявения конкурс. Проведено 

е задълбочено и обстойно проучване на рехабилитационните грижи във 

възстановяването на пациенти, преживели мозъчен инсулт. Представени са подходи и 

възможности за предоставяне на рехабилитационни грижи в домашни условия и насоки 

в прилагане на методите и средствата на физиотерапията (кинезитерапията) при 

пациенти, преживели мозъчен инсулт.  

Отразени са ефектите на респираторната физиотерапия, като е подчертано ранното 

включване на физиотерапията в предоставяне на необходимите грижи с оглед 



навременно осигуряване на възможност, която да подкрепи бързото възстановяване на 

пациента и да снижи риска от усложнения и инвалидизиране. Изследвани и доказани са 

резултатите от прилагането на стратегии за интерактивно обучение за повишаване на 

компетентностите на студентите.  

Значителна част от представените публикации са в научни издания като „Journal of 

IMAB“, сп. Варненски медицински форум и  Журнал на Медицински колеж – Варна.  

Николай Недев, д.оз., е участвал в редица конференции и научни сесии по значими 

теми свързани с общественото здраве. 

 

IV. Оценка на монографичния труд или равностойни публикации, представени 

за участие в конкурса за „ДОЦЕНТ” от кандидата 

Монографичният труд на тема „Респираторно здраве – предизвикателство за 

съвременната кинезитерапия“ на Николай Недев, д.оз., представя задълбочено 

проучване на проблемите на респираторното здраве.  

Определена е ролята на кинезитерапията в комплексните грижи за пациентите с 

респираторни заболявания. Обоснована е потребността от развиване на 

мултидисциплинарни рехабилитационни екипи, осигуряващи интегрирани грижи за 

пациентите със заболявания на дихателната система, което дава по-добър шанс за 

разрешаване на голяма част от здравните им проблеми и подобряване на качеството им 

на живот. 

 

V. Отражение (цитиране) на публикациите на кандидата в националната 

литература  

Към документите по конкурса е представена академична справка, изготвена в 

Библиотеката на МУ-Варна, въз основа на информация, предоставена от автора и 

автоматизирана информация от международните научни бази данни: Web of Science, 

Scopus, Google Scholar и eLibrary.ru. Общият брой на цитирания или рецензии в 

нереферирани списания с научно рецензиране са 10.  

 

VІ. Комплексна, качествена оценка на учебно-методическата и преподавателската 

дейност, вкл. административна дейност. 

От представените документи е видно, че Николай Недев, д.оз., има 10-годишен 

научно-преподавателски стаж в Медицински колеж – Варна при Медицински 

университет - Варна.  Участва в  преподаването по основните профилиращи дисциплини 

по специалност „Рехабилитатор“.  



В представената справка средната аудиторна заетост, за последните пет години, е 

289 часа, което надвишава норматива от 180 часа.  

Професионалната дейност на Николай Недев, д.оз., се отличава с интензивна 

административна дейност, свързана със заемане на позиция Зам.-директор на 

Медицински колеж – Варна.   

 

VІІ. Препоръка 

Николай Светославов Недев, д.оз., притежава  достатъчен професионален опит и за 

в бъдеще препоръчвам публикуване на резултати от научни проучвания в по-широк кръг 

научни списания, както и в издания с импакт фактор.  

 

VІІІ. Заключение  

Съгласно Правилника  за развитие на академичния състав на Медицински 

университет – Варна, представената научно-публицистична дейност покрива напълно 

минималните наукометрични изисквания към кандидата за заемане на академична 

длъжност „Доцент“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, 

професионално направление 7.4 Обществено здраве.   

Кандидатът в конкурса представя научни трудове, където се открояват значими 

теоретични и приложни приноси. Изследователската дейност представя значими 

достижения в науката и практиката. 

След като се запознах подробно с предоставената ми документация и направих 

цялостна оценка на научно-изследователската и учебно-преподавателската дейност на 

участника в конкурса за заемане на академичната длъжност „Доцент" по Управление 

на общественото здраве, считам,  че напълно отговаря на всички изисквания.  

Имайки предвид гореизложеното напълно убедено давам положително становище 

и препоръчвам на уважаемите членове на Научното жури да гласуват положително за 

Николай Светославов Недев, д.оз.  да заеме академичната длъжност „Доцент" по 

Управление на общественото здраве, в област на висше образование 7. Здравеопазване 

и спорт, професионално направение 7.4. Обществено здраве за нуждите на УС 

«Рехабилитатор» към Медицински колеж – Варна. 

 

27.07.2020г.            Изготвил становището:…………………….. 

гр. Варна      /проф. Силвия Борисова, д.оз.н/ 

    


