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        До Председателя  

        на научно жури, 

назначено със заповед  

на Зам.Ректор УД 

на МУ- Варна  

№ Р-109-280/30.05.2018г. 

 

 

 

Приложено представям: Становище  

по конкурс за заемане на академична длъжност „Професор”,  

по научната специалност „Епидемиология”,  

професионално направление 7.1 „Медицина”,  

обявен за нуждите на катедра „Хигиена и епидемиология“, към ФОЗ, МУ- Варна 

в ДВ бр. 36/27.04.2018г.  

 

Автор на становището:  

Проф. д-р Ирена Атанасова Младенова- Христова, дм,  

Научна специалност: Епидемиология  

Институция: Медицински факултет, при Тракийски университет, Стара Загора, 

Ръководител катедра „Хигиена, епидемиология и инфекциозни болести“  

Адрес и контакти:  

Пощенски адрес: 6000 Стара Загора, ул.Армейска 11  

Електронен адрес: imladenova@yahoo.com  

Телефони: 0897 324472  
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По обявения конкурс за професор е подал всички необходими документи за 

участие само един кандидат- доц. д-р Румен Петров Константинов, дм, доцент по 

епидемиология, в катедра „Хигиена и епидемиология“, УС „Епидемиология“, на 

ФОЗ, към МУ- Варна. Нарушения по процедурата на конкурса няма.  

 

Анализ на кариерния профил на кандидата. 

Доц. д-р Румен Петров Константинов, дм, завършва висшето си 

образование, по специалността „медицина”, в Медицински университет „Проф. д-р 

Параскев Стоянов“- гр. Варна, през 1977г. В 1980г., след спечелен конкурс, е 

избран за асистент по епидемиология в катедра „Инфекциозни болести, 

тропически болести и епидемиология”, към МУ-Варна. През 1983г. доц. 

Константинов придобива специалност „Епидемиология”, от 1983 до 1985г. е 

старши асистент, след което до 2011г. е главен асистент. През 2010г. защитава 

дисертация, за образователната и научна степен „Доктор”, на тема: „Нови и 

нановопоявяващи се зоонозни кърлежовопреносими инфекции в Черноморския 

регион на Р. България (епидемиологични, екологични, социално – икономически 

проучвания)”. През 2011г. е избран за доцент по епидемиология, в същата 

катедра. 

Доц. Румен Константинов е участвал в много курсове за СДО: 1992г.- курс 

по вирусни хепатити и рубеола при НЦЗПБ, 1993г.-  по вътреболнични инфекции, 

при НЦЗПБ, 1994г.- основен курс по инфекциозни болести, МУ-София, 2004г.- по 

превенция на СПИН, при НЦЗПБ, 2004г.- Европейска програма за обучение по 

приложна епидемиология, педагогически курс, 2002г., „To learn how to teach”, курс 

по история на медицината- 2016 г., езиков курс- 2015г. и др. 

 

Обща характеристика на научната продукция и публикационна 

активност 

Съгласно приложения списък на научната продукция, по задължителните 

количествени наукометрични критерии, доц. д-р Румен Константинов има общо 71 

научни статии (в български и чуждестранни издания), 87 научни доклади и 

съобщения и 2 монографии. В настоящия конкурс за професор участва с 1 

монография (“Теоретични и приложни аспекти на съвременната епидемиология”, 

СТЕНО, 2018, 308 стр.), 35 публикации, 35 научни доклади и съавторство в 
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написването на 2 учебника и 1 ръководство по епидемиология, както и 22 

цитирания на негови научни трудове. 

Научните интереси, разработки и приноси на доц. Константинов са в широк 

диапазон: теория на епидемиологията, епидемиология на зоонозните инфекции 

(кръвно-трансмисивни), епидемиология на инфекции на дихателните пътища, 

епидемиология на чревните инфекции, на вирусните хепатити; епидемиология на 

инфекции свързани с медицинското обслужване, имунопрофилактика, 

дезинфекция, дезинсекция и дератизация, морска епидемиология, епидемиология 

на HIV инфекция. Той е удостоен с две І-ви награди от научни сесии на ТНТМ- 

1981 и 1982г.; ІІ-ра награда от Национална конференция на младите специалисти 

от ХЕС-1983г.;две грамоти за най-добър доклад на Националните конференции на 

научното дружество по обществено здравеопазване 2017, 2018г. 

 

Комплексна оценка на учебно-методическата и преподавателската 

дейност 

Доц.Константинов преподава в специалностите: медицина- V и стажант 

лекари VІ курс; дентална медицина ІІ курс; здравен мениджмънт; управление на 

здравните грижи; медицински сестри  и акушерки – ФОЗ - Варна, във филиали на 

МУ-Варна: Сливен, Шумен, Велико Търново; лаборанти - МК –Варна; здравни 

инспектори І,ІІ, ІІІ курс - МК –Варна; магистри- опазване и контрол на 

общественото здраве (ОКОЗ); магистри по обществено здравеопазване – 

българоезична и рускоезична програма; общопрактикуващи лекари – специалност 

обща медицина; специализанти по епидемиология, инфекциозни болести; 

провежда и тематични курсове за повишаване на квалификацията. Провел е 

обучение за персонала на университета, през 2017г., по методика на 

академичното преподаване (включително прилагане на съвременни ИКТ): 

Интерактивни методи на обучение работа с платформата Blackboard 17-

28.02.2016г. Непрекъснато  осъвременява учебните програми и лекционните 

презентации, по всички водени учебни дисциплини, в съответствие с 

постиженията на съвременната епидемиология, сродните научни области и 

информационните технологии. 
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Под ръководството на доц. Румен Константинов 1 докторант успешно е 

защитил дисертацията си, а 3 докторанти са в процедури по разработване на 

докторантски теми. 

 
Научно- творчески постижения (научен авторитет)  

 

Доц.Константинов е член на СУБ, БЛС, Българско научно дружество по 

обществено здраве и ЗЮЛНЦ, Българско научно дружество по Епидемиология на 

инфекциозните и неинфекциозните болести, член на редакционната колегия на 

научното списание Scripta Scientifica Salutis Publicae, Varna Medical University Press- 

периодично издание на Медицински Университет– Варна, което се издава  на 

английски език. Той владее руски, немски и английски езици. 

 

Научно- изследователската и преподавателската дейност на доц. д-р Румен 

Петров Константинов, дм, покрива задължителните количествени и качествени, 

наукометрични критерии, на МУ- Варна, за академичната длъжност „Професор”. 

Ще гласувам убедено „за“ кандидатурата на доц. д-р Румен Петров 

Константинов за заемане на академична длъжност „Професор”, по научната 

специалност «Епидемиология», обявен за нуждите на катедра „Хигиена и 

епидемиология“, към ФОЗ, МУ- Варна. 

 

30.07.2018г.    Подпис:    

гр.Стара Загора    Проф. д-р Ирена Младенова- Христова, дм 

 


