
С Т А Н О В И Щ Е  

 

От доц. Нина Иванова Борисова, д.п., 

Ръководител на катедра „Физикална медицина, рехабилитация, 

ерготерапия и спорт” при факултет „Обществено здраве” на Медицински 

Университет - Плевен, избрана за член на Научно жури и утвърдена със 

заповед № 92 от 16.01.2018 г. на Ректора на ЮЗУ-„Неофит Рилски”, гр. 

Благоевград. 

Становището се отнася за материалите, представени за участие в 

конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” на ЮЗУ - „Неофит 

Рилски”, гр. Благоевград в катедра „Кинезитерапия" към факултет 

„Обществено здраве, здравни грижи и спорт“, обявен от ЮЗУ - „Неофит 

Рилски”, гр. Благоевград, обнародван в ДВ, бр. 100 от 15. 12. 2017 г. за 

редовен доцент по професионално направление 7.4 Обществено 

здраве/Кинезитерапия (Кинезитерапия при нервни и психични болести.) 

В конкурса като единствен кандидат участва гл. ас. Мариела 

Радославова Филипова, доктор. 

Представената документация по конкурса е описана коректно. 

БИОГРАФИЧНИ ДАННИ 

Образование и професионална квалификация 

Гл. ас. Мариела Радославова Филипова: 

❖ От 2015 до 2017 г. е асистент в катедрата по „Кинезитерапия”, 

ЮЗУ -„Неофит Рилски”, гр. Благоевград и участва в 

преподаване на дисциплините „Кинезитерапия при нервни и 

психични заболявания” и „Кинезитерапия при вътрешни



 

болести”. Обучение на английски език в магистърски програми 

„Кинезиология” и „Спортна кинезиология”. 

От 2008 до 2015 г.е хоноруван асистент в същата катедра по 

дисциплината „Латински език” и „Учебна клинична практика” 

на студенти от I - IV курс специалност „Кинезитерапия”. 

ОТ 2008 - понастоящем е кинезитерапевт в „МБАЛ - Благоевград 

- ЕООД” гр. Благоевград. Участва в организиране и 

разработване на рехабилитационна методика за лечение на 

пациенти с Исхемичен мозъчен инсулт, лекувани със стандартна 

методика и тромболизирани болни; пациенти с лумбо-сакрални 

радикулити и диабетна полиневропатия. 

2008 - 2009 г. е кинезитерапевт в „Рубидент - Медика” ЕООД - 

гр. Благоевград, а от 2004 - 2006 г. е технически сътрудник и 

специалист по Здравни грижи в същата структура. 

През 2003 г. работи в частен дом в Малта като специалист по 

здравни грижи, основно полагане на палиетивни грижи за 

онкоболни пациенти. 

През 2004 г. е кинезитерапевт в Малта, в Ортопедично отделение 

като работи с ендопротезирани пациенти на ТБС. 

От 2001 до 2002 г е медицинска сестра в „Хема 18 ООД” - гр. 

София. 

От 2012 - 2015 г. ОНС „доктор” „Неофит Рилски”, гр. 

Благоевград по научна специалност „Теория и методика на 

физическото възпитание и спортната тренировка (включително 

методика на лечебната физкултура)” в катедра „Кинезитерапия". 

Тема на докторския труд „Кинезитерапия при пациенти с 

исхемичен мозъчен инсулт, лекувани с тромболиза”. 

2010-2011 г. завършва магистър по кинезиология. 



 

*1* 2004 - 2008 г. завършва бакалавър по кинезитерапия. 

1997 - 2000 г. завършва Тракийски университет гр. Стара Загора, 

медицинска сестра 

♦♦♦ 1997 г. завършва СОУ „ П. Р. Славейков” гр. Кърджали 

биологична паралелка с изучаване на латински език. 

♦> Гл.ас. Мариела Радославова Филипова е родена на 11.06.1980 г. 

Области на професионални интереси: Кинезитерапия при 

сърдечносъдови заболявания, заболявания на централната и периферна 

нервна система, протезиране на ТБС. 

Систематизирането на научните статии и доклади на гл. ас. 

Филипова условно може да бъде извършено в следните основни 

направления: 

1. Исторически анализ в наличната литература, електронни издания и 

научни форуми за приложението на венозната тромболиза при 

пациенти с исхемичен мозъчен инсулт. 

2. Изготвяне на набор от функционално-диагностични 

кинезитерапевтични тестове за определяне на кинезитерапевтичният 

потенциал при пациенти с исхемичен мозъчен инсулт, които са 

тромбол изирани. 

3. Кинезитерапия в кардиологичната практика. 

4. Въвежда, модифицира и апробира съвременни методики за 

миофасциални техники при неврит на н.фациалис. 

5. Изготвяне на научно доказани комплексни програми за преодоляване 

на двигателният дефицит с остър мозъчно-съдов инцидент. 

Разработване и апробиране на алгоритъм за здравни грижи в болнична 

обстановка. 

6.  Кинезитерапевтични програми за подобряване функционалния 

капацитет на периферните нерви. 



 

7.  Кинезитерапевтични програми за подобряване функционалния 

капацитет на централна нервна система. 

8. Средства за подобряване общото състояние и качеството на живот 

при пациенти с рядко автозомно-доминантно заболяване /фамилна 

амилоидна полиневропатия/. 

9. Методики за редуциране на болковия синдром в гръбначен стълб и 

периферни стави. 

10. Разработване и интродуциране на методика на акупресура в 

кинезитерапевтичната програма за лечение и профилактика на болков 

синдром в лумбалния дял на гръбначния стълб. 

11. Вестибуларна рехабилитация при световъртеж от периферен 

произход. 

Общата научна продукция на гл. ас. Филипова възлиза на 28 научни и 

научно-приложни труда включващи: 

S Статии публикувани в чужди научни списания - 10 бр .(1 под печат); 

■S Статии и резюмета публикувани в рецензирани научни сборници -7 

бр. 

■S Статии публикувани в научни списания в България - 9 бр.(6 под 

печат); 

S Монографии, научни книги: 

• самостоятелни - 1 брой (127 стр. - 7 глави); 

• участия в учебници - 1 брой; 

S Положителни цитирания в чуждестранни и български научни 

източници - 16 броя, от които в чужди източници 2 броя и в български 

издания 14 броя. 

Гл. ас. Филипова е автор на 9 учебни програми по „Кинезитерапия 

при нервни и психични заболявания“, „Кинезитерапия при вътрешни 

болести“, „Основни тестови инструменти в неврологията и 



 

неврохирургията”, за ОКС „магистър” „Спортен микротравматизъм”, 

„Биостимулиране в спорта”, „Физическа активност, здраве, 

заболеваемост и ерготерапия”. За ОКС „магистър” специалност „Спортна 

кинезиология” по дисциплината „Спортен травматизъм”, 

„Биостимулиране в спорта” и „Физическа активност, здраве, 

заболеваемост и ерготерапия”. 

Гл. ас. Филипова осъществява продължаващото си обучение чрез 

участието си в 4 квалификационни курса, 12 научни форума, 4 от които 

международни. Отговорно и ползотворно е участието на кандидатката в 5 

проекта - 1 международен, 2 Научно-изследователски проекта от 

Университетски фонд и 2 Национални научно-изследователски проекта. 

Оценка на личния принос на кандидата 

Представената научно-изследователска и научно-приложна продукция 

на гл. ас. Филипова, декларира значимост, за да очертае профила на 

университетски преподавател за да бъде избрана за „доцент“. 

Лични впечатления 

Познавам Мариела Филипова от 2015 г. Имах възможност да се 

запозная с дисертационния й труд като член на Научното жури, от който се 

виждаше, че в дисертацията е представила богат теоретико- изследователски 

материал придружен с компетентен анализ. Темата на дисертационния труд 

е „Кинезитерапия при пациенти с исхемичен мозъчен инсулт, лекувани с 

венозна тромболиза“, в която е представена собствена методика по 

кинезитерапия с изключително богат литературен обзор и с 

начно-практическа стойност.



Заключение 

 

Представената научно-изследователска и научно-приложна 

продукция на гл. ас. Мариела Филипова, декларира значими достойнства. 

Въз основа на цялостния анализ на научната, преподавателската и 

организационно-методичната дейност на кандидатката предлагам на 

уважаемите членове на Научното жури да гласуват положително и да 

присъдят на гл. ас. Филипова академичната длъжност „доцент” в катедра 

„Кинезитерапия" към факултет „Обществено здраве, здравни грижи и 

спорт“, обявен от ЮЗУ -„Неофит Рилски”, гр. Благоевград. 

Напълно убедено давам своята положителна оценка. 

 

27.02.2018 г. 

 


