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СТАНОВИЩЕ 

 

От проф. д-р Юлияна Крумова Маринова, дм   

Ръководител катедра по Социална медицина и здравен мениджмънт, Медицински 

факултет, Тракийски университет – Стара Загора 

 

член на Научно жури, определено със Заповед № Р-109-303/07.08.2020 г. на  

проф. д-р Светослав Георгиев, д.м. – Заместник-ректор „Кариерно развитие“ на 

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, съгласно заповед за 

заместване № Р-100-395/31.07.2020 г., във връзка с обявен в Държавен вестник, бр. 

53/12.06.2020 г. конкурс за заемане на академична длъжност «доцент» и съобразно 

доклад с вх. № 102-1715/15.07.2020 г. от доц. Д-р Наталия Ушева, д.м. – Ръководител на 

Катедра «Социална медицина и организация на здравеопазването» и решение по 

протокол № 153/21.07.2020 г. на Факултетния съвет на Факултет «Обществено 

здравеопазване»:  

Процедура за заемане на академичната длъжност «доцент» по специалност 

«Управление на общественото здраве», професионално направление 7.4 Обществено 

здраве, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт – един за нуждите 

на Катедра «Социална медицина и организация на здравеопазването»; изискваяния към 

кандидатите: образование «висше», ОКС «магистър» по специалност «Обществено 

здраве и здравен мениджмънт», придобита ОНС «доктор» по специалност «Управление 

на общественото здраве»  

 Кандидат в конкурса:  главен аситент Силвия Павлова Николова, д. оз. 

По Протокол № 1 от проведено първо заседание на Научното жури на 25.08.2020 

г. съм определена да изготвя становище. Становището е изготвено въз основа на анализ 

на представените от кандидата документи (описани в 26 пункта на Заявлението до 

Ректора на Медицински университет – Варна) в съответствие с изискванията на Закона 

за развитие на академичния състав в Р. България, Правилника за прилагането на 

ЗРАСРБ и на Правилника за развитие на академичния състав на Медицински 

университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна.  

КРАТЪК КАРИЕРЕН ПРОФИЛ НА КАНДИДАТА  
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Силвия Павлова Николова е родена през 1983 г. в гр. Стара Загора. 

Дипломира се проследователно с ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ по специалност 

„Здравен мениджмънт“, Факултет „Обществено здравеопазване“, Медицински 

университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна през 2005 г. и 2006 г. В периода 

2009/2013 г. се обучава по докторска програма като редовен докторант в Тексаския 

университет, гр. Арлингтън, САЩ в сътрудничество с Университета в Нуево Леон, 

Мексико, в резултат на което тя придобива ОНС „Доктор“ по специалност „Социална 

политика и социални дейности“ с разработен дисертационен труд на тема „Медико-

географски неравенства при хора с увреждания в различна социо-икономическа среда: 

Далас, Тексас и Монтерей, Нуево Леон“. Тази ОНС се признава като такава по научната 

специалност: „Управление на общественото здраве“ от Медицинския университет – 

Варна с приложено Удостоверение № 109-258 от 01.07.2015 г.  

Силвия Николова има квалификация „Социална работа“ и допълнитела 

квалификация „Специална педагогика“ (деца със слабо зрение и слепота).  

От 2014 г. последователно е избрана на длъжност „Асистент“ и „Главен аситент“ 

(от 2016 г.) и към катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването“, 

ФОЗ на МУ – Варна.  

В системата на СДО има придобита специалност  „Медицинска информатика и 

здравен мениджмънт“ от януари 2020 г.  

Владее отлично и ползва в работата си английски и испански чужди езици.  

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

Количествено представяне: 

Силвия Николова представя *попълнена електронна справка, доказваща 

изпълнение на минималните изисквания за заемане на академичната длъжност „доцент“ 

съгласно ЗРАСРБ; *списък на научните трудове и цитирания, използвани за 

регистрация в НАЦИД и за заемането на академичната длъжност „главен асистент“; 

*списък с пълнотекстови публикации извън тези, участващи в доказателствения 

материал за покриване на минималните изисквания; *списък с участия в национални и 

международни научни прояви; *монографичен труд и резюме на монографичния труд 

на български и на английски език; *справка за приносите на научните трудове;  

*издадени от Библиотеката на МУ – Варна академични справки за: - публикациите на 
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кандидата; - за цитиранията на публикациите; - за импакт фактор на списанията, в 

които кандидатът има публикации; - за наличие на научен профил. 

Представените научни трудове за участие в конкурса са общо 22, от които 20 са 

публикации в списания и сборници, един монографичен труд и 1 глава от книга, 

издадена в чужбина. От публикациите 15 (повече от две трети) са на чужд език – 

английски и испански езици и 7 са на български език.  

Включените в справката по образец, доказваща изпълнение на минималните 

изисквания за заемане на академична длъжност „доцент“, съгласно ЗРАСРБ трудове 

на кандидата потвърждават, че кандидатът отговаря и превишава минималните 

изисквания. От Академичните справки за публикациите и цитиранията, изготвени в 

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

автоматизираната информация от международните научни бази данни Web of Science, 

Scopus, Google Scholar и eLibrary.ru, по показатели публикациите са както следва:  

- хабилитационен труд – монография (показател В3) – 1бр. с тежест 100 т.;  

- в реферирани и индексирани издания (показател Г7) – 8 бр. с тежест 136.5т.;  

- в нереферирани с научно рецензиране издания (показател Г8) – 6 бр. с тежест 

48.5т;  

- публикувана глава от колективна монография (показател Г9) – 4 бр. с тежест 

54.17т.  

Цитирания, покриващи минималните наукометрични изисквания за академична 

длъжност „Доцент“: по показател Д10: цитирания или рецензии в научни издания, 

реферирани и индексирани в сетовноизвестни бази данни с научна информация или в 

монографии и колективни томове – 4 броя; допълнителни цитирания, извън 

минималните наукометрични изисквания за длъжността – 31 броя (общо 35 цитирания). 

В настоящия конкурс Силвия Николова представя 3 публикации в списания с 

импакт фактор, видно от Академичната справка за импакт фактор на списанията, в 

които кандидатът има публикации: AIDS and Behavior (IF 3.147=2019); Journal of 

Transcultural Nursing (IF 1.266=2019); Metabolic Syndrome and Related Disorders (IF 

1.597=2018).    

 Авторство на научните трудове: Силвия Николова е самостоятелен или първи 

автор на 8 от публикациите (36,4%), втори автор на 6 (27.3%), т. е. на почти две трети 
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от представените научни трудове, което е показателно за нейния изключителен личен 

принос в тяхното разработване. 

Направления на научно-изследователската дейност и приноси от научните 

трудове:  

Научно-изследователската дейност на Силвия Николова е в предметната област 

на конкурса. Приносите от научните трудове са описани добросъвестно в научните 

области на нейната изследователска дейност: медико-социални науки, обществено 

здравеопазване, медицина и интердисциплинарни изследвания, по 4 основни 

направления: 1. неравенства при хората с увреждания – 9 пуликации (№№ 9, 11, 13, 

15, 16, 17, 18, 21 и 22); 2. полови неравенства и ХИВ риск в Африка на юг от 

Сахара – 3 публикации (№№ 1, 5 и 6); 3. промоция на здравето и здравна мотивация 

на учащи – 4 публикации (№№ 2, 3, 7 и 10); 4. вария – 5 публикации (№№ 4, 8, 12, 14, 

и 19) в представената с документите по конкурса „Справка за приносите на научните 

трудове“, разработена от Силвия Николова на 10 страници. Приемам приносите по 

начина, по който ги представя кандидата в конкурса в основните тематични 

направления на нейната научно-изследователска дейност. 

Следва специално да подчертая значимостта, актуалността, прецизността и 

голямата практико-приложна стойност на самостоятелно разработения от Силвия 

Николова монографичен (хабилитационен) труд „Метааспекти на уврежданията 

(част I)“ (№21 в списъка публикаци), написан на 262 страници и рецензиран от проф. 

д-р Албена Керековска, дм и доц д-р Клара Докова, дм. Монографията включва четири 

глави и седем приложения.   

Проектна дейност: Силвия Николова участва в работата по проекти: 

„Регионално партньорство за здраве и устойчиво развитие“, Министерство на 

здравеопазването: Програма BG07 „Инициативи за обществено здраве“; партньорство с 

регион Остфолд в Норвегия в сферата на общественото здравеопазване Fulbright 

research scholar, Университет в Чикаго, Илинойс “Prevalence and patterns of non-

communicable disease-related disabilities in the US;    

  ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ:  

Силвия Николова има 5–годишен общ преподавателски стаж като асистент и 

главен асистент в катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването“, 

Факултет „Обществено здравеопазване“ към МУ – Варна. Ръководени от нея занятия по 
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учебни дисциплини са: *Социална медицина; *Биостатистика; *Медикосоциални 

аспекти на уврежданията. Участва в разработването и актуализирането на учебните 

програми по посочените дисциплини. До момента е ръководител на двама дипломанти.   

От представената с документите по конкурса „Справка за учебна натовареност“ 

на Силвия Николова  е видно, че тя провежда обучение с обща годишна натовареност 

между 229 и 699 часа за последните 5 учебни години.  

ОЦЕНКА:  

Давам комплексна положителна оценка на кандидатурата на главен 

асистент Силвия Павлова Николова, д.оз. за заемане на академичната длъжност 

„Доцент”. Нейната кандидатура безспорно отговаря на изискванията и критериите 

на Закона за развитие на академичния състав в Р. България, Правилника за неговото 

прилагане и на Правилника за развитие на академичния състав в МУ – Варна. Следва да 

подчертая още веднъж иновативността на приносите в научните трудове, както и 

достойнствата на нейния монографичен (хабилитационен) труд. Тя е изграден, 

перспективен и последователен изследовател и преподавател, който дава своя принос 

за развитието на МУ – Варна. 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Давам своя положителен вот „Да” за заемане на академичната длъжност 

„ДОЦЕНТ” от гл. ас. Силвия Павлова Николова, д.оз. 

Убедено препоръчвам на уважаемите членовете на Научното жури да гласуват 

положително гл. ас. Силвия Павлова Николова, д.оз. да заеме академичната 

длъжност „доцент” в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, 

професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност 

„Управление на общественото здраве”, към Факултет Обществено здравеопазване, 

Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването” съгласно обявен 

конкурс в Държавен вестник, бр. 53/12.06.2020 г.  

 

02.10.2020 г.    Изготвил становището:   

гр. Стара Загора     проф. д-р Юлияна Кр. Маринова, дм. 

       


