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Югозападен университет „Неофит Рилски“ 

 

С Т А Н О В И Щ Е 

 

от  доц. д-р Антоанета Василева Димитрова, доктор 

катедра „Кинезитерапия и рехабилитация“, НСА „Васил Левски“, София 

член на научно жури 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 

 
 

 Гл. ас. Мариела Филипова, доктор е единствен кандидат в обявения от ЮЗУ 

“Неофит Рилски” конкурс за „доцент” (ДВ бр. 100 от 15.12.2017). От 2008 г. тя 
преподава във Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ 
първоначално като хоноруван асистент, а след това като редовен асистент и 
главен асистент в катедра „Кинезитерапия“ в ЮЗУ “Неофит Рилски”. 
 Гл. ас. Мариела Филипова, доктор участва в обучението на студенти ОКС 

„бакалавър” в специалност „Кинезитерапия“ по задължителните учебни 
дисциплини: КТ при нервни и психични заболявания и КТ при вътрешни болести 
и латински език. Преподава на английски език на студенти ОКС „магистър“ 
специалност „Кинезиология“ и специалнот „Спортна кинезиология“. 
 Също така е взела участие в разработването на общо 9 учебни програми в 
ОКС „бакалавър“ специалност „Кинезитерапия“ и в ОКС „магистър“ 
специалност „Кинезиология“ и специалност „Спортна кинезиология“.  
 Справката за научноизследователската дейност на гл. ас. Филипова, доктор 
за участие в конкурса включва общо 30 труда (1 автореферат; 1 монография под 
печат; съавтор в 3 учебни ръководства, 2 от тях са под печат; 9 научни 



2 
 

публикации в страната – 6 броя са под печат, за които са представени служебни 
бележки; 10  в чужбина като 1 от тях е под печат; 9 резюмета от научни прояви в 
България).  
 Актуалността на научната продукция на гл. ас. Филипова, доктор  намират 
израз в представените 16 броя цитирания в български и чуждестранни издания. 
 Впечатление прави участието й в 12 научни прояви – 8 национални и 4 

международни. 
 Кандидатката е участник в 2 научноизследователски институционални 
проекта, 2 научноизследователски национални проекта и в 1 международен 
научноизследователски проект. 
 Представени са сертификати от 4 специализирани курсове за повишаване 
на квалификацията. 
 Член е на Българското дружество по неврология. 
 От прегледа на основните насоки в научноизследователската работа на 
кандидатката могат да бъдат изтъкнати следните по-съществени приноси: 
За първи път в България:  

- Проведено е проучване за ефективността на приложена авторска методика на 
кинезитерапия при пациенти с исхемичен мозъчен инсулт, лекувани с венозна 
тромболиза в клинични и домашни условия.  

- Проследен е резултатът от иновативна методика на кинезитерапия в рамките на  
1 година след инцидента при болни, лекувани с венозна тромболиза  
Теоретико-приложни приноси: 

- Разработен е алгоритъм за определяне на кинезитерапевтичния потенциал при 
пациенти с остра мозъчно-съдова патология, които са тромболизирани с тъканен 
плазминогенен активатор. Научно доказан ефект от приложението на 
миофасциални и нервно-мускулни техники при болни след венозна тромболиза. 
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- Въвежда, модифицира и апробира кинезитерапевтични методики, които 
разширяват и обогатяват кинезитерапевтичната практика в областта на 
кардиологичната рехабилитация и пациенти с болки в гръбначния стълб. 

 

 Предвид цялостната преподавателска и научноизследователска 
дейност считам, че гл. ас. Мариела Филипова, доктор отговаря на 
изискванията на ЗРАСРБ и са налице всички основания да й бъде присъдена 
академичната длъжност ДОЦЕНТ по професионално направление 7.4. 

Обществено здраве (Кинезитерапия) в ЮЗУ “Неофит Рилски”.   

 Предлагам на членовете на Уважаемото научно жури да гласуват 
положително за този избор. 

 

 
 
 

28. 02. 2018 г.     доц. д-р Антоанета Димитрова, доктор 
София  
 


