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До 
Научното жури на ФОЗС при ЮЗУ - Благоевград  
по процедура за заемане на академична длъжност 
„Доцент” по професионално направление 7.1. 
Медицина (Социална медицина и здравен 
мениджмънт) 
 

 
СТАНОВИЩЕ 

 
от проф. д-р Румен Малинов Стоилов, д.м.,  

Югозападен Университет „Неофит Рилски“ Благоевград,  
Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" 

Катедра „Медико-социални науки“ 
 

Относно: заемане на академична длъжност „Доцент” по  
професионално направление 7.1. Медицина (Социална медицина и здравен 
мениджмънт) за нуждите на Югозападен Университет „Неофит Рилски“ -
Благоевград, обявен в „Държавен вестник“ бр. 27 от 05.04.2016г.  

 
1. Професионален път: 

Д-р Екатерина Стефанова Митова, дм е преподавател във Факултет 
"Обществено здраве и спорт" към Югозападен Университет „Неофит 
Рилски“ Благоевград. Тя е родена на 19.02.1965 г. в Благоевград. 
Завършила е гимназия в родния си град през 1982 г., а медицина във II 
Московски медицински институт "Пирогов", Педиатричен факултет през 
1990 г. През периода 2014 - 2016 изучава и успешно завършва магистърска 
програма по "Ерготерапия в общността" в Русенски университет "Ангтел 
Кънчев", Факултет "Обществено здраве и здравни грижи". През 2010 г. й е 
присъдена от ВАК образователната и научна степен "Доктор" след 
успешно защитен дисертационен труд на тема "Медико-социален статус на 
деца от 0 до 3 годишна възраст, отглеждани в домовете за медико-
социални грижи за деца". Работила е като педиатър-ординатор в ДМСГД - 
Благоевград, а от 2010г е педиатър в МБАЛ - Благоевград и управител на 
Хоспис ЕООД - Бобовдол (от 2011г). През периода 2005 - 2008 година е 
била ръководител на общинската служба за социални услуги и 
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администрация. От 1996 година досега е преподавател в Югозападен 
Университет „Неофит Рилски“ Благоевград.  

 
2. Професионална квалификация: 

Д-р Екатерина Митова има повече от 12 участия в редица курсове и 
специализации у нас и в чужбина, което безспорно е довело до повишаване 
на нейната квалификация, знания и практически умения. По-важните от 
тях е провела в МУ - София, Ирландия, Чехия и Румъния. 

3. Учебно-преподавателска дейност: 

Д-р Екатерина Митова има 20 годишен преподавателски стаж като 
асистент, ст. асистент и гл. асистент в ЮЗУ „Неофит Рилски“. Тя чете 
лекции по „Социална медицина“, „Палиативни грижи“, „Ерготерапия“, 
„Основи на терапията и рехабилитацията“, „Лечебно хранене“, 
„Педиатрия“ и води упражнения на студентите от специалностите 
„Социални дейности“, „Кинезитерапия“, „Медицинска сестра“, 
„Акушерка“ и „Логопедия“. Била е научен ръководител на дипломните 
работи на 9 студенти и научен консултант на двама докторанти. Владее 
много добре руски, френски, английски и румънски език, което й дава 
възможност да участва в обучението на английски език на студентите от 
магистърската програма по специалността "Кинезиология". Автор е на 10 
бакалавърски учебни програми. Включена е в тюторинг по проект 
„Студентски практики“. Учебната натовареност на д-р Митова за 2015 - 
2016 година е 430 часа, от които 285 са лекции и 145 са упражнения по 7 
дисциплини. Съавтор е в учебника на проф. Ив. Топузов "Ерготерапия". 
Големият педагогически опит и компетентност правят д-р Митова желан 
преподавател. Тя активно участва в управлението на учебния процес: член 
е на ФС, отговорник е по качеството на образованието и отговаря  за 
студентите по програма "Еразъм". 

 
4. Научно – изследователска дейност: 

Научните интереси на д-р Митова са насочени главно в 2 области - 
медико-социални проблеми на деца и възрастни хора в риск и 
ерготерапията.  

В някои свои трудове тя е разработила корелационно-структурни 
модели на връзките между показателите на физическото развитие и 
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показателите на психичното развитие  на децата от 0 до 3 години 
настанени в ДМСГД. Тези данни са сериозна база за анализ на 
трудностите, свързани с деинституционализацията на тази група хора.  

С научно-приложен характер е направената систематизация на 
симптомите, за диагностициране на пренебрегването, както и влиянието му 
върху физическото, нервно-психическото развитие и заболеваемостта във 
възрастта от 0 до 3 години.  

Изтъкната е ролята на мултидисциплинарния екип за разрешаване 
проблемите на лицата с тежка и дълбока умствена изостаналост в 
социалната услуга от резидентен тип.  

За първи път в българската научна литература се представя науката 
Ерготерапия и професията ерготерапевт, нейното развитие в исторически 
план, мястото и в настоящето, както и перспективите за развитието на 
специалността.  

С приносен характер са резултатите, получени след приложението  на 
комбинация от специализирани кинезитерапевтични средства в рамките на 
6 месеца при лица болни от фибромиалгия ревматика. 

В конкурса д-р Митова се представя с 9 публикации в реферирани 
национални научни издания като 3 са под печат; 6 статии в реферирани 
чуждестранни научни списания; 1 монография; участие в написването на 1 
учебник и 11 доклада, от които 5 са изнесени на международни научни 
форуми и 6 - на национални научни форуми. Това е достатъчна научна 
продукция, която добре очертава научните интереси и постижения на 
авторката. Разработените проблеми са актуални и със сериозен научно-
приложен характер.  

Впечатляваща е активността на кандидатката при разработването на 
научни проекти. Тя е участвала в 16 научни проекта като в 3 е била 
ръководител, в 5 - координатор и в 8 - член на екипа. 

5. Членства: 

д-р Митова е член на Съюза на учените в България, БЛС, СНЦ 
"Иновация" и Balkan Assotiation of history and phylosophy of medicine.  
Ползва писмено и говоримо руски, френски, английски и румънски език. 
Има добра компютърна подготовка. 
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6. Заключение: 
В заключение мога да кажа, че главен асистент д-р Екатерина 

Стефанова Митова, дм е изграден специалист с богат професионален опит. 
Притежава отлични качества на преподавател. Има досатъчна и 
разнообразна научна продукция. 

Въз основа на предоставената ми документация, имайки предвид 
качествата на кандидата, предлагам на почитаемите членове на Научното 
жури да гласуват положително и да предложат на Факултетния съвет при 
Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ при ЮЗУ „Неофит 
Рилски“ – гр. Благоевград да гласуват за избиране на главен асистент д-р 
Екатерина Стефанова Митова на академичната длъжност Доцент по 
направление 7.1. Медицина (Социална медицина и Здравен мениджмънт).  

 

        27.07.2016 г.                                             Подпис: 
          София                                                      Проф. д-р Румен Стоилов, д.м. 

 
 

 

 


