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Становище 

от доц. Невяна Фесчиева,дм 

Относно: конкурс за заемане на АД „доцент” 

по специалност „Управление на общественото здраве”, 

професионално направление: 7.4. Обществено  здраве, област на висше 

образование: 7. Здравеопазване и спорт 

за нуждите на УС „Рехабилитатор” в Медицински колеж, 

Медицински университет - Варна, 

Обявен в ДВ, БР.8/28.01.2020 
 

 

Със Заповед № Р-109-177/03.06.2020 г. на Ректора на Медицински университет 

„Проф. д-р П. Стоянов” – Варна съм определена за член на НЖ и да изготвя становище 

по конкурс за заемане на АД  „доцент” за нуждите на УС „Рехабилитатор” в Медицински 

колеж на МУ-Варна по област на висше образование 7.Здравеопазване и спорт, 

професионално направление: 7.4. Обществено здраве и научна специалност „Управление 

на общественото здраве”. 

Единствен кандидат в конкурса е ас. Николай Светославов Недев, д.у.оз. 

Сведение за процедурата и представените материали. Конкурсът е обявен в 

съгласие със ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ. Представените от кандидата документи напълно 

отговарят на изискванията. Не се откриват законови нарушения в процедурата на 

конкурса.   

Кратки данни за кариерно развитие на кандидата. Николай Недев e роден на 

23.11.1982г. Образование. Бакалавърска степен по кинезитерапия завършва в Русенски 

университет „Ангел Кънчев” през 2005 г. През 2005-2007г. се обучава в МУ - Варна и 

придобива магистърска степен по здравен мениджмънт. Втора магистърска степен по 

Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА получава след обучение в съответната 

магистърска програма също в МУ - Варна през 2014-2016г. Магистърска програма по 

кинезитерапия завършва в Националната спортна академия през 2017-2018 г. През 2016-

2017г. се обучава в докторска програма „Обществено здравеопазване“ - самостоятелна 

форма. След успешна защита на дисертация на тема „ Рехабилитационни грижи и 

качество на живот при пациенти, преживели мозъчен инсулт“ през 2018г. получава ОНС 

„доктор“ по обществено здравеопазване. 
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Трудов маршрут: През 2005г., след дипломирането си в Русенския университет за 

7 мес. работи като кинезитерапевт в Градска болница - Русе; от 2006 до 2008 г. е 

управител на Eleganza - Beaty Center - Варна. От 15.02.2009г. е асистент в Медицински 

колеж при МУ - Варна, УС „Рехабилитатор“; в периода 2013-2015г. е ръководител на 

същия сектор. От юни 2015г. и до сега е зам. директор на Медицински колеж. Николай 

Недев е активен участник подготовка на акредитацията на специалностите в Медицински 

колеж, член на Програмните съвети на специалност „Рехабилитатор” в МК и на 

магистърската програма „Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА” при ФОЗ. 

Кариерното развитие на кандидата се характеризира с обогатяване на знанията 

чрез надграждащо образование и разширяване на опита, както професионален, така и 

управленски. 

Оценка на научно-изследователската работа на кандидата. 

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

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.  

На рецензиране подлежат 14, които са след защитата на дисертационния труд. 

По място на кандидата в авторските колективи трудовете се разпределят: 

Самостоятелен автор 5 публикации - 36% 

Първи и втори автор - 4 публикации - 28% 

Трети и последващ автор - 36% . 

По място на публикуване най-голяма част от научните трудове са представени във 

Варненски медицински форум, една е публикувана в издание, индексирано в световни 

бази данни (на английски език), а две са достъпни в чуждоезикови издания (на руски 

език) без индексация в световни бази данни. По-голяма част от трудовете на кандидата 

преди публикуване са докладвани и обсъждани на научни форуми. 
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В тематично отношение работите на Николай Недев, могат да бъдат 

систематизирани в три направления: 

 рехабилитационни грижи при пациенти прекарали мозъчен инсулт 

(ППМИ); 

 рехабилитационни грижи при болни с други хронични заболявания; 

 проучвания свързани с оптимизиране на  учебния процес на студентите от 

МК. 

В основата на първите две направления стои приложение на рехабилитацията като 

мощно средство за профилактика на предотвратимата инвалидност и/или за подпомагане 

лечението на пациентите с хронични заболявания. Всеки опит за усъвършенстването на 

рехабилитационните грижи в условията на ограничени ресурси на здравната ни система 

има потенциал за ефективно развитие на третичната профилактика. По първо 

направление кандидатът има принос за оценка за първи път на качеството на живот КЖ 

на пациенти преживели МИ и преминали през ТЕЛК чрез WHOQOL-BREF; той е пионер 

в изследване степента на двигателна възможност на засегнатите крайници чрез 

Brunnstrom – тест при ППМИ. Проучено е мнението на ППМИ относно настоящите 

възможности за рехабилитационни грижи, както за продължителност и място на 

провеждането им. На тази основа е разработен Модел за предоставяне на 

рехабилитационни грижи в домашни условия на ППМИ с акцент върху 

персонализираната грижа и проследяване на цялостния успех на рехабилитацията. 

По второ тематично направление се откроява по-широкото разглеждане на 

рехабилитацията при хроничните белодробни заболявания. На тази тема е представената 

монография „Респираторното здраве - предизвикателство за съвременната 

кинезитерапия”, която разширява познанията относно перспективите за използване на 

разнообразни кинезитерапевтични подходи и средства за лечение и профилактика на 

хроничните белодробни заболявания. Монографията, с ISBN 978-619-221-254-44, две 

рецензии от уважавани специалисти и значителен обем използвана литература, отговаря 

на изискванията на ППЗРАСРБ на МУ-Варна. Другите публикации в това направление 

са посветени на ролята на рехабилитацията при хронични заболявания лумбалгия, шийна 

остеохондроза, различни видове мускулно-скелетните дисфункции. Налице са 

познавателни и практико-приложни приноси. 

Третото направление кандидатът развива с колеги от Медицинския колеж и се 

основава на стремежа им да оптимизират учебния процес - усъвършенстване на 
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обратната връзка със студентите особено по отношение на нови методи на обучение и 

иновативни елементи в учебните дисциплини като маркетингови комуникации и други. 

Отразяването на публикациите на Н.Недев е документирано в Справка от 

Библиотеката на МУ - Варна в 10 публикации в нереферирани списания с научно 

рецензиране. Изключени са самоцитиранията. 

Съпоставянето на наукометричните показатели на кандидата с минималните 

изисквания по групи показатели по ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ показва пълно съответствие: 

Група от 

показатели 

Съдържание ЗРАСРБ Николай Недев 

А. Показател 1. Дисертационен труд за 

присъждане на ОНС „Доктор“ 

50 50 

В. Показатели 3 и /или 4. Хабилитационен 

труд, т.е. монография, представена във 

връзка с процедурата за хабилитиране 

100 100 

Г. Сума от показатели от 3 до 9 - 

Публикации 

200 200 

Д. Сума от показатели от 10до 12 - Цитиране 50 50 

 

Оценка на учебно-педагогическата работа на кандидата. Кандидатът има 11г. 

преподавателски стаж или по-точно към датата на обявяване на конкурса 10 г., 11 месеца, 

24 дни. Справката от Медицински университет – Варна за учебната ангажираност на 

Николай Недев показва, че при норматив 180 ч. годишно, в последните 5 години неговата 

учебна натовареност е съответно 453, 245, 215, 249, 285 часа годишно. Ежегодно има по 

5 ч. лекции, а останалите са практически занятия. 

Препоръки. Николай Недев, доз има условия и академично задължение да 

разшири и задълбочи изследователската си и приложна дейност. Препоръчвам на първо 

време да се опита да доведе до край приложението на Модела за предоставяне на 

рехабилитационни грижи в домашни условия на ППМИ и да се обсъдят възможностите 

за по-широкото му внедряване. На второ място смятам, че би било добре Н.Недев да се 

насочи към обобщаване на досегашната си изследователска и практико-приложна 

дейност, особено от областта на рехабилитационни грижи за пациенти, прекарали 

мозъчен инсулт в статия/статии в международни списания с по-голяма видимост. 

Заключение. Кандидатът за доцент в обявения конкурс покрива минималните 

изисквания на ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ. Изградил е подходящ кариерен профил с 
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подчертан стремеж за развитие. Има приноси в изследователската си работа, значителна 

учебно-педагогическа активност и потенциал за по-нататъшно развитие. Всичко това е 

основание за положителното ми отношение към неговата кандидатура. Гласувам 

положително и препоръчвам той да заеме АД „доцент” в Медицински колеж – Варна  по 

научната специалност „Управление на общественото здраве”, професионално 

направление: 7.4. Обществено здраве, област на висше образование: 7. Здравеопазване и 

спорт 

 

 

28. 07. 2020 г.    Дал становище: 

Гр. Варна       доц. Н. Фесчиева, дм 


