
 

 

С Т А Н О В И Щ Е 

 

 

От проф. Николай Емилов Попов, дн 

 

 

Катедра „ Теория и методика на кинезитерапията” при факултет „КТТСА” 

НСА „Васил Левски“ – София 
на материалите, представени за участие в конкурс 

за заемане на академичната длъжност 
„доцент“ по професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна 
специалност „Кинезитерапия, (Кинезитерапия при нервни и психични 
болести)“ публикуван в (ДВ, бр. 100 от 15.12.2017 г.), обявен от ЮЗУ 

„Неофит Рилски“ – Благоевград.  

 

 

За участие в конкурса са подадени материали от един кандидат - гл.ас. 
д-р Мариела Радославова Филипова от ЮЗУ „Неофит Рилски“ – 

Благоевград. 
 

 

Главен асистент, д-р Мариела Радославова Филипова е родена на 
11.06.1980 год. ОКС магистър по кинезиология придобива през 2011 г. в ЮЗУ 

„Неофит Рилски“. През 2013 г. е зачислена на свободна докторантура. През 2008 

- 2015 година е хоноруван асистент по кинезитерапия към катедра 
„Кинезитерапия“, факултет Обществено здраве, здравни грижи и спорт на ЮЗУ 

„Неофит Рилски“ – Благоевград. От 2015 г. е асистент към същата катедра. През 
2016 г. защитава дисертационен труд на тема „Кинезитерапия при пациенти с 



 

 

исхемичен мозъчен инсулт, лекувани с тромболиза“ и придобива ОНС доктор. 
През 2017 година печели и конкурс за главен асистент.  

Веднага след дипломирането си като бакалавър по кинезитерапия през 
2008 г. започва работа като кинезитерапевт в „МБАЛ Благоевград - ЕOOД“ 

гр. Благоевград, където работи и понастоящем.  

Кандидатката членува в Българското дружество по неврология.   
Професионалните интереси на гл. ас. д-р Мариела Радославова 

Филипова са в областта на нервно-мускулната кинезитерапия, 
кинезитерапия при вътрешни болести, кинезиология и спортна 
кинезиология.  

За участие в конкурса кандидатката е представила 38 научни и научно-
приложни труда. В повечето от тях гл. ас. Филипова е самостоятелен или 
първи автор. Освен автореферата към дисертационния труд, кандидатката 
представя също една самостоятелна монография и три учебни ръководства, 
две от които под печат. Представени са доказателства за 34 статии, извън 
рецензираните към дисертационния труд, публикувани съответно в: 

• чуждестранни научни списания – 13  

• български научни  списания  – 12  

• рецензирани научни сборници и доклади от научни прояви – 9  

Представени са също девет резюмета на доклади от участие в научни 
прояви в България, публикувани в научни списания или сборници с 
резюмета. Потвърдени са 16 цитирания, от които 14 в български научни 
публикации и 2 в международни издания.  

Основните научни направления, в които може да бъде класифицирана 
научната дейност на кандидатката са: 

• Проучвания върху приложението на венозната тромболиза при 
пациенти с исхемичен мозъчен инсулт. В тази насока кандидатката е 
представила задълбочени обзорни проучвания на литературните 



 

 

източници, разработване и проучване на ефекта от прилагането на 
авторски кинезитерапевтични методики. 

• Проучвания върху функционалното възстановяване и въздействието 
на кинезитерапията при други нервно-мускулни дисфункции – 

полиневрит, неврит на лицевия нерв, вестибуларни нарушения и др. 
• Разработване на тестове за функционално изследване при диабетна 
полиневропатия, множествена склероза и др. 

• Изследвания върху въздействието на кинезитерапия в аспекти извън 
нервно-мускулните дисфункции – при миокарден инфаркт, 
лумбосакрални увреди, постфрактурни състояния. 
Научните трудове са разработени професионално, на съвременно 

равнище и имат определен теоретичен и практически принос в областта на 
кинезитерапията. Базират се на критично реализиран системен литературен 
обзор и на практическа научна дейност от страна на кандидатката.  

Представената научна продукция се характеризира със задълбочено 
проучване на темите, свързани с основните професионални интереси на 
кандидатката. В същото време не може да не се отчете и прибавяне на нови 
насоки в научните изследвания и по-широк спектър от проследяване на 
ефектите от двигателните терапии. Това дава основание да се счита, че 
кандидатката би била полезна в своята преподавателска и учебно-
практическа работа със студентите.  

По отношение на учебната дейност кадидатката участва в 
разработването на учебни програми за ОКС бакалавър по кинезитерапия. 
Представя доказателства за продължаващо обучение, което е показател за 
поддържане на професионалното й ниво на съвременно равнище. За това 
говорят и множеството сертификати от участия в наши и международни 
научни форуми. 

Гл. ас. Филипова участва в 5 научно-образователни проекта, което 
показва активната й позиция по отношение обучението и практическото 



 

 

развитие на студентите.  
 

Заключение 

Изхождайки от така представената научна продукция и от личните си 
впечатления от кандидатката считам, че гл. ас. д-р Мариела Радославова 
Филипова е оформен преподавател със задълбочена и съвременна 
теоретична и практическа подготовка. Като такава би могла да допринесе 
значително за реализирането на учебния процес в катедра „Кинезитерапия”. 
Затова изразявам положителен вот и подкрепям нейната кандидатура за 
заемане на академичната длъжност „ доцент” в професионално 
направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Кинезитерапия, 
(Кинезитерапия при нервни и психични болести)“, обявен от ЮЗУ „Неофит 
Рилски“ – Благоевград.    

 

 

26.02.2018 г.  

София                                           ………………………………….. 

( проф. Н. Попов, д.н.)  

   

 


