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Югозападен университет „Неофит Рилски” 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на представените трудове за участие в конкурс 
за академичната длъжност ДОЦЕНТ, 

обявен от ЮЗУ „Неофит Рилски” в ДВ., бр. 27/05.04.2016 г. 
Рецензент: проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм 

Кандидат: гл. ас. д-р Екатерина Стефанова Митова, дм 

 

Конкурсът за заемане на академична длъжност „доцент” в 
професионално направление 7.1. Медицина (Социална медицина и здравен 

мениджмънт) е обявен за нуждите на Факултет „Обществено здраве и спорт” 
при ЮЗУ „Неофит Рилски”. Обявата за него е обнародвана в ДВ, бр. 

27/05.04.2016 г. По обявения конкурс единствен участник е гл. ас. д-р 

Екатерина Стефанова Митова, дм. 

При подготовка на рецензията съм се ръководил от Закона за развитие на 
академичния състав в Република България, Правилника за прилагане на закона 
за развитие на академичния състав в Република България и Вътрешните 
правила за развитие на академичния състав в ЮЗУ „Неофит Рилски“. 

 

I. Кратки биографични данни за кандидата 

Екатерина Стефанова Митова е родена на 19 февруари 1965 година. 
Завършва висшето си образование по медицина през 1990 г. във II-ри  

Московски медицински институт. През периодите 1996-2003 г и 2013-2015 г. 
специализира педиатрия в Медицински университет – София. Завършва 
магистърска програма по „Ерготерапия в общността“ във Факултет по 

обществено здраве, Русенски университет „Ангел Кънчев“. През 2010 г. 
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защитава дисертационен труд на тема „Медико-социален статус на деца от 0 

до 3 години, отглеждани в ДМСГД“ и придобива научната и образователна 
степен „Доктор“ по Социална медицина и организация на здравеопазването и 

фармацията.  
Професионалното развитие на д-р Митова започва през 1990 г. когато 

започва работа като лекар – ординатор (педиатър) в ДМСГД – Благоевград, 

където работи до 1996 г. От тази година и до момента д-р Митова е в 
Югозападен университет „Неофит Рилски“ Благоевград, където заема 
последователно длъжностите от „асистент“ до „главен асистент“. 
Едновременно с това, от 2010 г. и до момента е лекар-ординатор в МБАЛ 

„Благоевград, както и от 2011 г. и до момента е управител „Администриране и 

координиране на дейността в „Хоспис ЕООД, Бобов дол“. Междувременно, от 
2005 г. до 2008 г. е управител „Социални услуги и администрация“, община 
Благоевград. 

 

II. Характеристика на научната и научно-приложната продукция на 

кандидата 

Приемам за рецензиране всички публикации представени в конкурса. Те 
са след придобиването на образователната и научна степен „доктор“, а 
единствената публикация, която е преди това е на тематика нямаща отношение 
към дисертационния труд, а е в научната област на настоящия конкурс. 

В количествен аспект, д-р Митова участва в конкурса с 1 монография, 9 

публикации в рецензирани реферирани списания у нас (5 самостоятелен автор, 

3 първи автор и 1 втори автор), 6 публикации в рецензирани реферирани 

списания в чужбина (1 първи автор), 1 съавторство в публикуван учебник.  
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Научната продукция на кандидатката е представена на престижни 

международни и национални научни форуми – 4 (2 първи автор) в чужбина и 

5 (3 първи автор) в страната.  
В качествен аспект научните трудове на кандидатката са новаторски 

изследвания проведени чрез съблюдаване на нормите на академичната етика и 

коректност. Трябва да се отбележи, че по-голяма част от научната й продукция 
е самостоятелна и е плод на собствените й научни усилия. 

Задълбоченият анализ на научната продукция на д-р Митова позволява 
да се изведат като водещи следните научни и научно-приложни тематични 

области, в които кандидатката активно работи и публикува и в които има 
значителен принос: 

1. В областта на физическото, нервно психическо развитие и 

заболеваемост на деца от 0 до 3 годишна възраст, отглеждани в нетипичната 
семейна среда, а именно ДМСГД. Особен акцент се поставя върху 

организацията на работата в тях, ролята на екипа за реализиране на дейностите. 
В тази област трябва да се отбележи интересът на авторката към влиянието на 
институцията върху детското развитие, както и върху 

деинституционализацията, нейните форми и пречките за осъществяването й. В 

светлината на широкия обществен интерес през последните години към 

деинституционализацията, считам, че научната и научно-приложната дейност 
на кандидатката в тази област са особено ценни.  

2. В областта на организация на работа в услуги за рискови групи 

лица с увреждания и алтернативните моделите за предоставяне на услуги в 
общността.  

3. В областта на мениджмънта на хосписните грижи и 

предизвикателствата пред тях в малките населени места.  



4 
 

4. В областта на ерготерапията, като практика базирана на 
доказателствата, като наука насочена и центрирана към клиента с неговият 
капацитет и възможности за включване в дейности носещи му удоволствие и 

удовлетворение. 
5. В областта на кинезитерапията, свързани с различните видове 

средства и методи за работа при различни нозологични единици и симптоми, 

както и изключително важната роля на екипа в процеса. 
Посочените по-горе тематични области на научната и научно-

приложната дейност на кандидатката позволяват да се анализират и откроят 
основните приноси в научната и научно-приложната дейност на кандидатката. 

Значителната по обем и с висок професионализъм дейност на д-р Митова 
в горепосочените области се доказва и от нейното активно участие като 

ръководител, координатор и участник в проекти в областта на нейната 
професионална реализация. Тя е ръководител на три проекта 
• „Изследване ефективността на клиничните симулации за генериране на 

умения при работа с пациенти на студенти от направление „Здравни грижи“, 

финансиран от фонд научни изследвания на ЮЗУ,2016г.“;  
• Проект „Възможност за достоен живот”, финансиран по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси”- Схема за безвъзмездна 
финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Живот в общността” 2013-2015 г.;  

• Деинституционализация, посредством предоставяне на услуги в общността, 
на рискови групи” - фаза 1 /Изграждане на Защитено жилище за умствено 

увредени възрастни/ - Благоевград, 2006 – 2008; 

Освен това тя е координатор на 5 проекта и член на екипа на 6 проекта. 
Ръководството, координацията и участието в 14 проекта е убедително 

доказателство за високия професионализъм и авторитет на д-р Митова и 
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нейния несъмнен значителен принос в областта на нейната научна и 

професионална дейност. 
 

III. Основни приноси в научната, научно-приложната и 

преподавателската дейност на кандидата. 

А. Приноси в научната и научно-приложната дейност 

1. В тематичното направление отнасящо се до физическото, нервно 

психическо развитие и заболеваемост на деца от 0 до 3 годишна възраст, 
отглеждани в нетипичната семейна среда, а именно ДМСГД могат да се 
изведат някои основни приноси, а именно: 

• В монографичният труд на кандидатката е направен анализ на медико-

социалния статус на деца от 0 до 3 годишна възраст, отглеждани в 
специализирани институции. С приносен характер са изработените 
корелационно-структурни модели на връзките между: показателите на 
физическото развитие-ръст, телесна маса, обиколка глава и гръдна 
обиколка; показателите на психичното развитие – моторика, говор, 

емоционална сфера, комуникации. Направеният реален анализ на медико-

социалния статус на децата, отглеждани и възпитавани в изследваните от 
нас ДМСГД може да се приеме за фундаментална база за по-нататъшни 

изследвания, сравнения и тълкувания за домовете в цялата страна. 
• В публикации № 1 и 5 (от списъка на публикациите в България) се 

акцентира върху осигуряване на най-адекватните условия за развитието на 
детето от 0 до 3 годишна възраст, отглеждано извън семейната среда. С 

приносен характер са детайлно, във възрастов аспект проследените основни 

показатели за физическото и психическо развитие на детето от 0 до 3 

години, както и процеса на деинституционализация на деца на възраст 0-3 

години, отглеждани в ДМСГД Благоевград, като в същото време е направен 



6 
 

паралел с развитието на медико-социалните услуги за деца от 0 до 3 години 

по пътя на деинстуционализацията. С помощта на изнесените данни се дава 
възможност за децата с установени отклонения и забавяне на психичното 

развитие да бъдат приложени индивидуализирани медико-възпитателни 

грижи. Представени са за наблюдение деца с риск за физическото им 

развитие и чести заболявания. 
• Представен е анализ на насилието и неговите разновидности, както и 

пренебрегването или неглижирането на деца в процеса на отглеждането им 

(публ. № 4 от списъка на публикациите в България). От теоретико-

практическа гледна точка с приносен характер е систематизацията на 
симптомите, по които може да се разпознае самото пренебрегване, както и 

влиянието му върху физическото, нервно-психическото развитие и 

заболеваемостта във възрастта, в която и най-малките травми могат до 

доведат до трайни психически и други проблеми, както и на изграждане на 
доверителни връзки. 

2. В областта на организация на работа в услуги за рискови групи лица с 
увреждания и алтернативните моделите за предоставяне на услуги в 
общността. 
• С теоретичен и практически характер са приносите в систематизацията на 

медико-социалните проблеми на лицата с тежка и дълбока умствена 
изостаналост ползващи резидентни услуги (Център за настаняване от 
семеен тип), както и някои идеи за необходимостта от мултидисциплинарен 

екип, в друга подходяща за лицата с умствено увреждане услуга, каквато е 
Център за социална рехабилитация и интеграция (публ. №2 от списъка на 
публикациите в България). 

• Развитието на новите социални услуги в общността водят до затваряне на 
морално остарелите домове за отглеждане на различни рискови групи деца 
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и лица. С приносен практико-приложен характер е направеният анализ на 
ролята на неправителственият сектор в предоставяне на услуги от нов тип, 

който може да служи на много организации като пример за добра практика. 
(публ. № 7 от списъка на публикациите в България) 

3. В тематичното направление отнасящо се до мениджмънта на 
хосписните грижи: 

• Авторката акцентира на предизвикателствата, пред които са изправени 

социалният и здравен мениджмънт при предоставянето на медико-социални 

услуги в хосписите в малките населени места (публ. № 3 от списъка на 
публикациите в България). Теоретичните приноси са в областта на 
лонгитудиналния анализ за период от 5 години, на причините довели до 

ползване на услугите, анализ на използваемост на леглата, както и на 
времето на престой в хосписа. Приносите за практиката са от гледна точка 
на насоките за работа в хосписните грижи в малките населени места. 

4. В областта на ерготерапията: 
• В теоретичен план, за първи път в българската научна/периодична 

литература се представя науката Ерготерапия и професията ерготерапевт, 
нейното развитие в исторически план, мястото и в настоящето, както и 

перспективите за развитието на специалността и науката не само в световен 

мащаб, но и в България. За практиката е изключително важно да се 
разпознава ролята и мястото на ерготерапевта като част от екипа и 

съответно комплексният характер на терапиите не само при инсултни 

пациенти, а и при различни рискови групи деца и лица с временни или 

трайни увреди (публ. № 8, 9 от списъка на публикациите в България). 
5. В областта на кинезитерапията са основната част от публикациите в 

чужбина (публ. 1-6), които имат разнообразен приносен теоретичен характер :  
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• С приносен теоретичен характер са данните получени от изследването на 
болковия праг измерени преди и шест месеца след провеждането на 
специализираната кинезитерапевтична програма  и след експериментално 

индуцирана палпаторна болка, при което се използва статистическа 
обработка на резултатите с пакет Prizm, и оценяването с т.нар. визуално-

аналогова скала (Visual Analog Scale, VAS)  

• Разработената и приложена комбинация от специализирани 

кинезитерапевтични средства в рамките на 6 месеца при лица страдащи от 
фибромиалгия е с практически приносен характер за специалистите 
работещи в тази област  (публ. № 4 от списъка на публикациите в 
чужбина). 

• Приносен характер имат и научните трудове, които третират 
кинезитерапевтичните методи възстановяване на опорно-двигателния 
апарат (публ. № 1-3 от списъка на публикациите в чужбина)  

• Участва в прилагането на експериментална кинезитерапевтична програма 
за възстановяване на изометричната силова издръжливост на m.quadriceps 

след реконструкция на предна кръстна връзка. Доказва предимството й пред 

прилагането на традиционната за случая кинезитерапевтична програма. 
(публ. № 5 от списъка на публикациите в чужбина) 

 

В. Приноси в учебно-преподавателската дейност 

• Д-р Митова е с учебна натовареност 430 часа за учебната 2015-2016 г., от 
които 285 часа лекции и 145 часа упражнения. Трябва да се отбележи, че тя 
е разработила 10 учебни програми за бакалаври по: „Социална медицина“ 
за специалностите „Социални дейности“, „Медицинска сестра“; 
„Палиативни грижи“ за специалност „Социални дейности“; „Въведение в 
ерготерапията“ за специалност „Социални дейности“; „ Ерготерапия“ за 
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специалност „Кинезитерапия“; „Основи на терапията и рехабилитацията“ за 
специалност „Логопедия“; „Хигиена на зрялата възраст“ за специалност 
„Социални дейности“ ; „Лечебно хранене“ за специалност „Медицинска 
сестра“ и „Акушерка“; „Педиатрия“ за специалност „Социални дейности“ и 

специалност „Кинезитерапия“. 
• Важен принос в учебно-преподавателската дейност на д-р Митова е нейното 

съавторство в публикуван учебник: Ерготерапия III- та част (специална) под 

редакцията на проф. Ив. Топузов, София, 2009г. 
• Кандидатката активно участва в ръководството на студенти (тюторинг) и в 

преподаването на чужд език по акредитирана магистърска програма 
„Кинезиология” в ЮЗУ.  Под нейно ръководство са защитили дипломните 
си работи 9 студенти. 

• Отговорник е за практическото обучение на студенти-магистри към 

специалност „Социални дейности“, както и отговаря за продължаващото 

обучение във факултета. 
 

IV. Критични бележки и препоръки 

Препоръчвам данните от изследванията, които несъмнено са с висока 
научна стойност да бъдат публикувани в реферирани научни списания, като по 

този начин ще достигат до по-широка научна общност. Публикуването в 
реферирани издания от своя страна ще позволи те да бъдат цитирани в бази 

данни, като например Thomson Rеuters. Научните достижения и теоретични 

разработки особено в областта на кинезитерапията и ерготерапията следва да 
намерят по-широко приложение в практиката.   
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V. Заключение 
Въз основа на представените в конкурса материали и анализа на активите 

в научно-изследователската и учебно-преподавателската дейност давам висока 
оценка на гл. ас. д-р Екатерина Стефанова Митова, дм. Научният и 

преподавателски профил на кандидата и анализа на научно-изследователската 
и учебно-преподавателската дейност показва, че тя отговаря напълно на 
количествените и качествени показатели и критерии за академичната длъжност 
„Доцент“. Представените за рецензиране трудове притежават неоспорими 

научни качества, което позволява да се формулират обективни научни 

приноси. Кандидатката предлага и прилага практически решения по 

изследваните проблеми, като получената информация се прилага в 
преподавателската дейност. Участието в престижни национални и 

международни форми е активно и равномерно разпределено във времето. Има 
значителна по обем учебно-преподавателска дейност, като заетостта е с 
необходимия хорариум за доцент. Във връзка с гореизложеното, препоръчвам 

убедено на уважаемото научно жури на гл. ас. д-р Екатерина Стефанова 
Митова, дм да бъде присъдена академичната длъжност „Доцент“ в 
професионално направление 7.1. Медицина (Социална медицина и здравен 

мениджмънт) за нуждите на Факултет „Обществено здраве и спорт” при ЮЗУ 

„Неофит Рилски”.  

 

25 юли 2016 г.     Рецензент: 
проф. д-р Пламен Димитров, дм 

 

 


