
                          Югозападен университет „Неофит Рилски“  
 

СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Даниела Иванова Попова  
член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност 

„ДОЦЕНТ“ по професионално направление 7.4. Обществено здраве 
(Кинезитерапия (Кинезитерапия при нервни и психични болести)) обявен от 

ЮЗУ „Неофит Рилски” в ДВ. бр. 100 от 15. 12. 2017 г. 

           
Относно: Конкурс за заемане на академичната длъжност „ доцент“ по 

професионално направление 7.4. Обществено здраве (Кинезитерапия (Кинезитерапия при нервни 
и психични болести)), към Катедра „ Кинезитерапия“ при факултет „Обществено здраве, 
здравни грижи и спорт“, обявен от ЮЗУ „Неофит Рилски” в ДВ. бр. 100 от 15. 12. 2017 г., за 
нуждите на катедра „Кинезитерапия“ към ФОЗЗГС при ЮЗУ „Неофит Рилски“.  

Представям настоящото становище, съгласно ЗРАСРБ, правилника за неговото 
прилагане и критериите за заемане на академична длъжност „ доцент“ в ЮЗУ „Неофит 
Рилски“, като председател на научното жури по настоящия конкурс, съгласно заповед на 
ректора № 92/16.01.2018 г., за членовете на журито и решението на научното жури (Протокол 
№ 1/16.02.2018 г. за избор на председател). 

Единствен участник в конкурса е гл. ас. д-р Мариела Радославова Филипова. 
Кандидатът отговаря на критериите на ЮЗУ „Неофит Рилски“ за участие в конкурса. 

 

I.  ПРОФЕСИОНАЛНА И НАУЧНА И НАУЧНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

Гл. ас. д-р Мариела Филипова е единствен кандидат на обявения от ЮЗУ „Неофит Рилски“ 
конкурс за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ“ по професионално направление 7.4. 
Обществено здраве (Кинезитерапия (Кинезитерапия при нервни и психични болести). Мариела 
Филипова завършва висшето си образование в ЮЗУ „Неофит Рилски“ през 2008 г., с ОКС 
„бакалавър“, специалност „Кинезитерапия“, а ОКС „магистър“ - специалност „Кинезиология“ 
придобива през 2011 година.  

През 2015 г. придобива образователната и научна степен „доктор“ по професионално 
направление 1.2 Педагогика „Теория и методика на физическото възпитание и спортната 
тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура)“, след успешна защита на дисертационния 
си труд на тема: „Кинезитерапия при пациенти с исхемичен мозъчен инсулт, лекувани с 
тромболиза“. 

От 2008 г. кандидатката е член на академичната общност и преподава в ЮЗУ „Неофит 
Рилски“ - Благоевград, Факултет „Обществено здраве и спорт“, катедра „Спорт и кинезитерапия“. 
От същия период досега работи като кинезитерапевт в Неврологично отделение към „МБАЛ 
Благоевград“ - АД. През 2015 г. е назначена като асистент - в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – 



Благоевград, Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“, катедра „Кинезитерапия“, а 
от 2017 г. и понастоящем е главен асистент в същата катедра. 

Гл. ас. д-р Мариела Филипова е преминала успешно 4 професионални специализирани 
курса за повишаване на квалификацията: кинезиологичен тейпинг, мануална мобилизация на: 
гръбначен стълб, периферните стави и цервикоторакална област на горен крайник.  

Основните направления, в които работи са кинезитерапия в неврологията и кинезитерапия 
в кардиологията. 

 
ІІ. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

 
ІІ.1. Научна дейност: 

     За участие в конкурса гл. ас. д-р Мариела Филипова е представила общо 38 публикации: 
• 1 монография (самостоятелна);  
• публикации в научни списания и рецензирани научни сборници – 34 броя, от 
които в страната са 21 броя, а 13 са публикувани в чужбина (една от тях е в 
списание с импакт фактор).  

• учебни пособия – 3 броя (в съавторство). 
       Мариела Филипова е самостоятелен или първи автор в 14 публикации, а в 20 е втори 
или следващ автор.     

В представената от гл. ас. д-р Филипова документация за заемане на академичната 
длъжност ,,ДОЦЕНТ“ са налични 16 цитирания, от които 2 в чуждестранни и 14 в български 
научни  източници. 
 

ІІ. 2. Научна активност:  
 
Кандидатката има  участие с доклади в 12 научни конференции. 
Мариела Филипова е член на „Българско дружество по неврология“. 
 
 

 
ІІ. 3. Участия в проекти: 
 
Кандидатката има участия в 5 проекта, от които на един е координатор, а на 4 е 

експерт: проект по Наредба № 9 на МОН; проект по Наредба №3 на МОН; по Оперативна 
програма „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България”, 
съфинансирана от Европейския социален фонд; международен проект по програма Erasmus+KA2 
- Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices Strategic Partnerships for higher 
education.  

 
ІІ. 4. Научно-теоретични и методико-практически приноси: 
 

Съществените приноси на кандидатката, които би следвало да бъдат отчетени според мен са: 



        1. Извършени са: систематизиране, модифициране и успешно апробиране на  
широк набор от функционално-диагностични кинезитерапевтични тестове за определяне на 
кинезитерапевтичният потенциал при пациенти с остър мозъчно-съдов инцидент. 

2. Разработени са и  проведени експериментални изследвания, внедрени са 
различни кинезитерапевтични програми и са приложени специализирани методики за 
възстановяване на здравния статус на пациентите с мозъчно- съдова патология.  

3. Важен приносен момент е задълбоченото и многостранно проучване на 
кинезитерапевтичните методики при пациенти с увреда на централен двигателен неврон. 
Включени във възстановителната програма и научно доказан е ефекта от приложението на 
миофасциални и нервно-мускулни техники. 

4. Въведени, модифицирани и апробирани кардиорехабилитационни методики.  
 

ІІІ. УЧЕБНО–ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 
 
         Мариела Филипова е преподавател от 2007 г. Като редовен асистент, тя ежегодно 
реализира преизпълнение на задължителния хорариум за аудиторна и допълнителна заетост. 
Автор е  на 9 учебни програми за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“. Води лекционни 
курсове на английски език в магистърските програми „Кинезиология“ и „Спортна 
кинезиология“.  

 
 

 
          ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Гл. ас. д-р Мариела Филипова е утвърден университетски преподавател и учен в 
областта на Кинезитерапията. В цялостната си изследователска и образователна дейност 
тя показва висока мотивация за професионално развитие. Представената за участие в 
конкурса научна продукция ми дава основание да считам, че са изпълнени всички изисквания 
на ЗРАСРБ за заемане на академичната длъжност „ДОЦЕНТ“ .  

Ето защо, с убеденост давам своя положителен вот и подкрепям кандидатурата 
за заемане на академичната длъжност „ДОЦЕНТ“ по професионално направление 7.4. 
Обществено здраве (Кинезитерапия(Кинезитерапия при нервни и психични болести)) на     
гл. ас. д-р Мариела Радославова Филипова. 

 
 
25.02.2018 г.     Изготвил становището: 
гр. Благоевград                                                                 /доц.д-р Даниела Иванова Попова/ 
 
 
 

   
        

 
 


