
С Т А Н О В И Щ Е 
 

от проф. д-р Марийка  Василева Димитрова, дмн – НСА, София 
 

относно конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент” по 
професионално  направление 7.4. Обществено здраве 

(Кинезитерапия (Кинезитерапия в хирургията) 
 

Югозападният Университет „Неофит Рилски”, Благоевград в  бр. 
100 на ДВ от 15.12.2017 г. обявява конкурс за заемане на академичната 
длъжност „Доцент” по професионално направление 7.4. Обществено 
здраве (Кинезитерапия (Кинезитерапия в хирургията). За тази позиция 
кандидатства единствен кандидатт гл.ас. д-р Мария Петрова 
Граматикова - преподавател в кат. „Кинезитерапия” при ФОЗЗГС на ЮЗУ 
„Н. Рилски”. 

Кандидатката е родена през 1972 г. Тя завършва математическа 
гимназия, а в 1994 г. висше образование като „Бакалавър” по начална 
училищна педагогика и ОКС „Магистър” по НУП. В периода 2003-2007 г. 
придобива второ висше образование с квалификация „Кинезитерапевт”. 
Започва работа като учител, а по-късно е кинезитерапевт в 
продължение на 8 г. Разработва докторски труд и е удостоена с 
образователната и научна степен „Доктор”. През 2015 г. е назначена за 
асистент в кат. „Кинезитерапия” на ЮЗУ, а през 2017 г. заема 
длъжността гл. асистент. Общият й трудов стаж е 23 години. 

Списъкът на научната продукция на д-р Граматикова включва 1 
автореферат на дисертация; 1 монография; 39 публикации – 18 в 
чужбина (в индексирани и реферирани списания) и 21 у нас. Има 
участие в 36 научни конференции с публикувани доклади, от които 18 в 
България и 18 в чужбина; участва в разработването на 6 научни проекта. 
За горната информация е представен съответен доказателствен 
материал; има съавторство в два учебни помагала. 
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От рецензираните отпадат трудове 1, 9, 13, 16, 17, които са 
свързани с дисертационния труд и публикуваните статии във връзка с 
него. 

Анализът показва, че докторантката е първи автор в 14 
публикации, втори – в 5, трети и последващ в 16. 

Прегледът на научната продукция установява, че по своята 
тематика трудовете условно могат да се групират в следните 
направления: 

- Кинезитерапия в хирургията 
- Постурални нарушения и гръбначни деформитети 
- Промени в свода на ходилото 
- Психо-физическо развитие на децата 
- Други 
Първата група публикации представлява основната предметна 

област на научните проучвания на д-р Граматикова. Те са посветени на 
проблемите на кинезитерапията в областта на хирургията (1, 5, 6, 7, 10, 
11, 19, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35). Разработените и приложени 
кинезитерапевтични програми имат своя положителен терапевтичен 
ефект и получават висока оценка от специалистите хирурзи. Личният й 
опит е представен по най-добрия начин с иновативни програми в 
издадената монография, която има приносен характер (в теоретичен и 
практически план). 

Втората група трудове е посветена на постуралните нарушения 
(12, 14, 30, 31, 37, 40, 42), като акцентът е не само върху тяхната честота 
и вид, но и разработване на ясни диагностични критерии и лечебни 
методики (в т.ч. акватерапия) с оглед профилактика и лечение на тези 
патологични промени. В тясна връзка с гореспоменатите статии са 
изследванията в Третото направление, свързани с плантарната 
функция (8, 12, 36, 42). Резултатите показват значителна честота  на 
деца с плоскостъпие, което се явява фактор за допълнителни 
здравословни проблеми и налага подходяща рехабилитация. 
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Много добро впечатление прави тематиката от Четвъртата група 
трудове,  посветени на психо-физическото развитие на децата с 
изследване на степента на съгласуваност на сродни и разнородни 
процеси в ранната детска възраст (2, 4, 15, 29). 

Изнесеният доклад по тази проблематика донася на кандидатката 
(в съавт.) първа награда и сребърен приз от Университетска научна 
конференция. 

Резултатите в публикуваната продукция са оценени по 
достойноство от академична общност и цитирани в 136 материала, от 
които 83 в чужбина, в 13 списания с импакт фактор. 

Краткият обем на едно становище не позволява подробни 
заключения относно приносите на разработките. Въз основа на това 
приемам напълно самооценката на д-р Граматикова за високото ниво на 
научната й дейност, като давам комплексна много положителна оценка 
на цялостната й работа в това направление. 

 
Учебна работа 
За един университетски преподавател тази част е основна  в 

професионалната му дейност. Кандидатката я осъществява чрез 
провеждането на обучение по различни дисциплини на 
кинезитерапията в ОКС „Бакалавър” и „Магистър”  ( в т.ч. на английски 
език) в размер на около 700 ч. годишен хорариум. 

Тя е избрана за академичен наставник и осъществява тюторинг на 
определен брой студенти в тяхната научно-изследователска работа. 

Специално внимание отделям на публикуваните 2 учебни 
помагала (в съавт.), които по най-добрия начин обсъждат гръбначните 
изкривявания, постуралните нарушения и развиване на 
ориентировъчните способности на децата в ранните им възрастови 
периоди. 

Качествата на д-р Граматикова са оценени по достойнство, поради 
което многократно е включвана като професионален експерт за оценка 
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на различни активности. Изграждането на нейните компетенции е 
свързано с 10 курса за повишаване на квалификацията и 6-месечно 
обучение по масаж (хорариум 550 ч.) в Чикаго, САЩ. 

В цялостната й активност се включва членството в Американската 
асоциация на терапевтите – масажисти; Асоциацията на 
кинезитерапевтите в България като координатор за Югозападна 
България; член на Съюза на учените и ред други административни 
структури. 
 

Заключение 
Извършеният от мен анализ на комплексната дейност на гл. ас. 

д-р Мария Петрова Граматикова позволява с най-голяма убеденост 
да оценя, че се касае за високоерудиран специалист с впечатляващи 
личностни и професионални качества. Те дават основание да 
предложа на Уважаемото научно жури да й присъди академичната 
длъжност „Доцент” по професионално направление 7.4. Обществено 
здраве (Кинезитерапия (Кинезитерапия в хирургията), за които тя 
има необходимата квалификация. 

 
 
 
                                               Рецензент: 
                                               проф. д-р Марийка Василева Димитрова, дмн 


