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СТАНОВИЩЕ 

От проф. д-р Анжелика Спасова Велкова, д.м.н., 

член на Научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност 

“ДОЦЕНТ” по 7.4. Обществено здраве (логопедия), обявен от ЮЗУ “Неофит 

Рилски” в Държавен вестник бр. 88/08.10.2013 г. 

Относно: научната, научно-приложната и професионално-

академичната дейност и продукция, представена от единствения 

участник в конкурса гл. ас. д-р Миглена Иванова Симонска-Цацова, 

катедра “Логопедия”, Факултет “Обществено здраве и спорт”, ЮЗУ “Н. 

Рилски” 

 І. Обобщени данни за научната продукция и дейността на 

кандидатката :  

Гл. ас. д-р д-р Миглена Симонска-Цацова участва в конкурса с научна 

продукция от общо 32 публикации, 6 от които са свързани със защитения от 

нея дисертационен труд. Реалните публикации (26), несвързани с 

дисертацията се разпределят по следния начин: статии в български научни 

списания – 5; статии в чуждестранни научни списания и български списания 

на английски език – 7, от които една под печат; пълнотекстови публикации в 

рецензирани сборници на български език – 7; монографии, научни книги – 2, 

от които една самостоятелна;  учебници, учебни ръководства и указания – 5, 

от които две самостоятелни. Кандидатката е самостоятелен автор в 20 (76,9 

%) от публикуваните трудове, несвързани с дисертацията. 

 Научната активност на гл.ас. д-р М. Симонска-Цацова включва 17 

участия в конгреси и конференции, представени с публикувани резюмета, от 

които 11 са от научни участия в чужбина.  

 Публикациите на д-р М. Симонска-Цацова са познати сред научната 

общност, като са представени доказателства за 18 цитирания, 8 от които са от 

чуждестранни автори. 
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Учебната дейност на кандидатката е значима по обем - 1761 часа в 

последните три академични години и включва преподаване по 4 дисциплини 

с провеждане на самостоятелни лекционни курсове, на практически занятия и 

учебно-клинична практика в бакалавърски и магистърски програми и занятия 

на английски език с чуждестранни студенти по програма Еразъм. 

Д-р М. Симонска-Цацова е автор на учебни програми, разработила е 

самостоятелни учебници, ръководства и учебни указания, била е научен 

ръководител и рецензент на дипломанти - бакалаври и магистри по 

специалност „Логопедия”. Участвала е в академичен обмен по секторна 

програма Еразъм с лекционен курс в университета в Гент, Белгия. Има 

отлична професионална квалификация с проведени многобройни 

специализации и курсове у нас и в чужбина, владее отлично английски и 

руски език. Била е координатор и участник в три европейски образователни 

проекти в областта на логопедията.  

 ІІ. Оценка на научните и практическите резултати и приноси на 

представената за участие в конкурса творческа продукция 

Научните публикации на д-р М.Симонска-Цацова тематично обхващат 

проблеми на общественото здраве, социално-медицинското познание и по-

специално – на логопедията, с което отговарят на научната област на 

обявения конкурс. Те могат да се обобщят в следните три направления: (1.) 

Нарушения на плавността на речта; (2.) Комуникативни нарушения при 

неврологични увреди при деца и възрастни лица; (3.) Нови подходи за 

подобряване качеството на живот на лицата с речеви нарушения. 

Първото научно направление е представено с най-много публикации.  

Те се характеризират с теоретични, методични и приложни приноси и 

иновативност за практиката на логопедията в нашата страна. Изследванията 

върху проявите на ранното заекване обогатяват познанието с теоретичен 

модел за разбиране на формирането и изявата на ранна диагностика и 

разграничаване на заекване от нормално нарушената плавност на речта. 
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Разработен е оригинален диагностичен инструментариум и са въведени и 

адаптирани за пръв път в страната утвърдени в световната практика 

диагностични средства, които са представени в методическо ръководство за 

диагностика на заекването в предучилищна възраст. Проучена е еволюцията 

на ранното заекване и факторите, водещи до превръщането му в хронично 

нарушение. Определена е ролята на родителите и учителите за ранната 

диагностика на заекването при децата в предучилищна и начална училищна 

възраст, оценена е ефективността на различните терапевтични методи и са 

анализирани рисковете при късно започване на терапията.  

Комуникативните нарушения при неврологични увреди при деца и 

възрастни лица представляват втората важна тематична област на научен 

интерес и са проучени задълбочено от д-р М. Симонска-Цацова. В 

монографичния труд и статиите по проблема са анализирани комплексно 

всички етиологични, диагностични и терапевтични аспекти на дизартрията и 

апраксията. Предложени са диагностични и терапевтични модели, които 

обогатяват практиката и намират своето приложение в ежедневната работа на 

логопедите при деца и възрастни с неврологично базирани комуникативни 

нарушения. Особено ценно е представянето и анализирането на 

възможностите на ICF модела на СЗО при диагностиката на нарушенията, 

което освен че директно повишава качеството на диагностичната и 

терапевтична работа с хората с комуникативни нарушения, подобрява и 

разбирането на професионалистите за логопедията като здравна наука.  

В третото направление се включват проучвания върху терапевтичните 

методи и организационни модели за подобряване на функционирането и 

качеството на живот при лица с различни комуникативни нарушения. 

Резултатите от тях способстват за въвеждането на нови съвременни терапии 

и имат определен практически принос.  

Научните изследвания на гл. ас. М.Симонска-Цацова са насочени към 

актуални и практически важни тематични области на здравеопазването и 
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логопедията. Те се отличават с комплексност на изследователските подходи, 

компетентни и прецизни анализи. Резултатите от научната работа на д-р 

М.Симонска-Цацова предлагат адекватни практически решения и съдействат 

за повишаване на ефективността на диагностиката и терапията при хората с 

комуникативни нарушения. 

ІІІ. Критични бележки и препоръки 

Нямам съществени критични бележки върху представената научна 

продукция. Препоръчително е публикуването на статии в специализирани 

научни издания с Импакт-фактор. 

 ІV. Заключение 

Гл. ас. д-р Миглена Симонска-Цацова има целенасочено и 

последователно развитие. Тя е компетентен, напълно изграден учен и 

преподавател, който има богат практически опит, доказани изследователски 

и преподавателски умения, участва в национални и европейски научни и 

образователни проекти, съдейства за професионалното изграждане и 

развитие на студентите и на специалистите по логопедия. В конкурса за 

заемане на академичната длъжност „доцент” тя участва с научна продукция с 

ясни теоретични и приложни приноси в областта на общественото здраве и 

логопедията. 

Считам че д-р Миглена Иванова Симонска-Цацова изпълнява 

изискванията на Закона за развитието на академичния състав в Р България, 

давам положителна комплексна оценка и убедено препоръчвам на 

уважаемите членове на Научното жури да я изберат на академичната 

длъжност “доцент” по 7.4. „Обществено здраве” (Логопедия). 

 

03.01.2013 год.    Член на журито: 

       (проф. д-р А. Велкова, д.м.н.) 


