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СТАНОВИЩЕ 
от  

доц. д-р Наташка Дакева Данова, дм 
 

Относно: Обявен конкурс от ЮЗУ „Неофит Рилски” - Благоевград  
за заемане на академичната длъжност „Доцент” по професионално 

направление 7.4. Обществено здраве (Логопедия)  
 

Конкурсът е обявен в бр. 88/08.10.2013 г. на ДВ. По обявения конкурс e 
допуснат за участие един кандидат - гл.ас. Миглена Иванова Симонска – 
Цацова. 

Миглена Симонска завършва Софийски университет „Св. Климент 
Охридски” – София като магистър логопед през 1996 г. През 2009 г. 
придобива образователна и научна степен „доктор” по научната специалност 
05.07.04. „Специална педагогика (логопедия)” след защитена докторска 
дисертация на тема „Диагностика на ранното заекване”. 

От 1997 до края на 1999 г. работи като логопед в ХІ Основно училище 
„Христо Ботев” – Благоевград. До март 2003 г. е асистент по логопедия в 
Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград, след това до 
септември 2009 г. е старши асистент в катедра „Логопедия”. От тогава до 
момента е главен асистент в същия университет. Други заемани длъжности 
са директор на Център по логопедия, катедрен и факултетен координатор по 
програма „Еразъм” към ФОЗС, отговорник на Ресурсен център към катедрата 
по логопедия. Провела е специализации по практика, базирана на 
доказателства за ефективност при плавностни и гласови нарушения; 
прилагане на Лидкомб програма за терапия на ранно заекване; базисни 
моторни умения при деца със синдром на Даун. 

М. Симонска участва в конкурса с 26 научни труда (19 самостоятелни и 
7 в съавторство), в т.ч. 3 учебници и ръководства, 2 монографии, 2 указания, 
19 статии в списания и сборници от конференции. На английски език са 
публикувани 7 работи. Представена е справка от кандидатката с 18 
цитирания, от които 9 в български и 9 в чужди източници. Научната й 
активност се изразява и в участие в 23 научни форума – 10 у нас и 13 в 
чужбина. 

М. Симонска има богат опит в областта на логопедията. Участвала е в 8 
български и 5 международни проекта. Член е на Международната асоциация 
по логопедия и фониатрия, Международната асоциация по запъване, Съюза 
на учените в България и Балканската асоциация по история и философия на 
медицината. 

Учебната дейност на кандидатката се изразява в разработването на 3 
учебника и 2 указания, участие като лектор в 3 лекционни курса на български 
език в ЮЗУ „Н. Рилски”: Комуникативни нарушения при неврологични 
увреди при деца и възрастни (дизартрии) от 2009 г. до настоящия момент за 
ОКС бакалавър по логопедия; Заекване в ранното детство за ОКС магистър 
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по логопедия през учебните 2012/2013 и 2013/2014 г.; Комуникативни 
нарушения за ОКС бакалавър по специалността Социални дейности от 2012 
г. досега; 1 лекция Комуникативни нарушения при неврологични увреди при 
деца и възрастни (дизартрии) от 2009 г. до настоящия момент на 
чуждестранни студенти по програма Елазъм, както и в лекционен курс по 
програма Еразъм в университета Гент, Белгия през септември 2013 г. 
Участвала е в редица семинари, практически упражнения и практики на 
български и чуждестранни студенти. Общата учебна натовареност от 
учебната 2010/2011 г. до момента е 1761 часа, за която са приложени справки 
и учебни програми. 

М. Симонска е била ръководител на 3 дипломанти за ОКС магистър и 
на 9 дипломанти за ОКС бакалавър. Има над 15 рецензии на дипломни 
работи на студенти. 

Има богат клиничен опит като директор на Центъра по логопедия с над 
1000 ч. клинична практика и над 300 часа в Университетския център за 
изследване на заекването. 

Публикациите на М. Симонска засягат актуални проблеми на 
нарушенията на плавността на речта, комуникативните нарушения при 
неврологични увреди при деца и възрастни и приложението на 
класификациите на СЗО при комуникативните нарушения. 

Научно-приложните приноси на кандидатката в тези направления 
могат да се обобщят в следното: 

- за първи път у нас са проучени специфичните прояви на ранното 
заекване, тяхната честота и местоположение на морфологично и 
синтактично равнище; проведен е сравнителен анализ на нарушените 
плавности спрямо степента на тежестта на заекване; 

- научно-приложна стойност за логопеди и родители има 
конкретизирането на специфичните за ранното заекване симптоми, 
отразени в ръководство за диагностика на заекването в предучилищна 
възраст с авторски тестове; 

- научно-приложен принос има прилаганата за първи път у нас 
поведенческа терапия за коригиране на ранното заекване (Лидкомб 
програма); 

- обосноваване на необходимостта от прилагане на диференциална 
диагностика на запъването и разграничаването му от заекването, както 
и необходимостта от допълнително обучение за неговата терапия; 

- теоретичен анализ на етиологията, патогенезата и симптоматиката на 
дизартрията и апраксията, разгледани за първи път у нас от позицията 
на ICF модела, както и диференциално-диагностични критерии за тях; 

- издаден систематичен труд за дизартрия и апраксия в детска възраст; 
- важно научно-приложно значение за логопедите имат нормативните 

данни за речевото моторно развитие на децата, диференциалните 
критерии, представените подходи и методи за терапия на експресивно 
езиково нарушение и артикулационни нарушения; 
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- представяне на същността и възможностите за прилагане при 
неврологично базирани комуникативни нарушения на Международната  
класификация за функционирането, увреждането и здравето (ICF) на 
СЗО пред логопедите в страната;  

- участие в национални и международни изследователски проекти, 
резултатите от които се използват при обучението и в клиничната 
практика; 

- приносите в учебно-преподавателската дейност се изразяват в 
разработването на учебни пособия (учебници, ръководства, указания); 
изнасяне на лекции, семинари, практически занятия, ръководство на 
дипломанти и др.).   
 
Заключение: Обявеният конкурс от ЮЗУ „Неофит Рилски” - 

Благоевград е за академичната длъжност „доцент” в Катедра „Логопедия”, 
Факултет „Обществено здраве и спорт”. Научната продукция на гл.ас. 
Миглена Симонска е тясно свързана с тематиката на катедрата и отговаря на 
законовите изисквания и на критериите на Университета.  

Богатият клиничен опит, експертното познаване на добрите 
международни практики в областта на логопедията, научната и учебна 
активност на кандидатката, тематиката на научната продукция и научно-
приложната й значимост ми дават основание за положителна оценка и 
убеденост да предложа на членовете на Научното жури да изберат на 
академичната длъжност „доцент” при ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград 
гл.ас. Миглена Иванова Симонска – Цацова, дп.  

 
 

 
02.01.2014 г.    Доц. д-р Наташка Данова 
 
 


