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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 в хирургията) 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 в 
хирургията)), 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 № 91/16.01.2018 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 Мария Петрова Граматикова. 
Кандидатът отговаря на критериите на ЮЗУ „Неофит Рилски“ за участие в конкурса. 

 
           ІІ.Научна продукция, академични, квалификационни и други дейности на 
кандидата 

Научна продукция 
Кандидатката участва в конкурса с 38 научни разработки Структурата и 

количествената характеристика на научната й продукция е следната:  
• 1 бр.  - монография; 
• 2 бр.  - учебни ръководства (в съавторство); 

• 35 бр. - публикации - от които: 

- у нас - 17 бр.; 
- в чужбина -18 бр., от тях 15 в реферирани научни списания и 3 в индексирани 

списания (с импакт фактор).  
Участие с доклади в научни конференции - 36 бр. от които: 

- в България -  18  доклада; 
- в чужбина  -  18 доклада. 

           Кандидатката е носител на награда – диплом и кристален приз „The best paper” 
(най- добрият доклад) от Програмния комитет на Научната конференция на Русенски 
университет „Ангел Кънчев“ РУ&СУ,13 за доклада „ Процесуални и резултативни 
особености на двигателната обучаемост“ , Русе, 2013. 
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Цитирания 
     От представената справка за цитирания, се установява следното:   

              Цитирания в България:  33 броя , от които 12 в научни списания,  14 в дисертации  
и 7 в монографии. 

          Висока е оценката ми за големия брой цитирания в чужбина на изследванията на  М. 
Граматикова, като представените чуждестранни статии с цитатите доказват общо 83 
цитирания , от които 34 в научни списания, 36 бр. в дисертации в чужбина и 13 в списания с 
импакт фактор.  

         Изключително високият брой цитирания показва висока степен на разпознаваемост на 
научните трудове на гл.ас.д-р Мария Граматикова у нас и в чужбина. 
              Научни проекти 
             Към документите са представени доказателства за участие на кандидатката в 5 проекта 
(по Наредба № 9 и №3 на МОН и в 2 проекта с национален характер) като участието й се 
свежда до функциите на член на екип, като експерт или академичен наставник. 
              Квалификационни дейности (12 квалификационни курса) 
              Гл. ас. д-р Мария Граматикова притежава 2 дипломи и 10 сертификата 
удостоверяващи завършване на специализирани курсове в България и в чужбина за 
повишаване на квалификацията й като преподавател и кинезитерапевт. През 2004 г. завършва 
6-месечна специализация за „масажист-терапевт” в Чикаго, САЩ, което удостоверява с 
диплом. В България завършва курсове по „Мануална мобилизация на периферните стави”, 
„Мекотъканна мануална мобилизация на долен крайник и лумбосакрална област, „Мануална 
терапия за мобилизация на гръбначния стълб”, „Ултразвукова липосукция, радиочестотен 
лифтинг,ултразвук и криолиполиза с апарата от Bsystem”„Кинезио-тейп” –I,II и III ниво и 
други курсове. 

Членство в научни, професионални и други организации 

           Д-р Мария Граматикова е координатор и член на „Асоциацията на Физиотерапевтите в 
България” (АФБ) за Югозападна България. Член е на Съюза на учените. Член е на Факултетния 
съвет на ФОЗЗГС (до м. април 2017 г.). 
           В международни научни асоциации: д-р Мария Граматикова притежава 
професионален сертификат за членство в Американската асоциация на терапевтите-масажисти 
в САЩ (2003 г. - 2004 г.) Certificat “Professional member in good standing of Associaated 
Bodywork & Massage Professionals”, Member ID: 832226, July 30,2004, USA.  

     Преподавателска дейност  
     Гл. ас. д-р Мария Граматикова е преподавател от 2015 г. Като редовен асистент, тя 

ежегодно реализира преизпълнение на задължителния хорариум за аудиторна и допълнителна 
заетост. Автор е  на 12 учебни програми за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“. 

 
ІІІ. Приноси на научноизследователската дейност на кандидатката 
    Научноизследователската дейност на гл. ас. д-р Мария Граматикова разширява научната, 

теоретична и практическа основа на кинезитерапията у нас и се отличава с голям брой 
приноси, но най-съществените от тях са: 
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1. Систематизирани са научни теории от научни школи у нас и в чужбина, 
изучаващи възстановяването на коленната става, след мекотъканни увреди и 
след колянна хирургия. 

2. Разработена е ефективна кинезитерапевтична програма за мио-артикуларни 
мобилизации и стречинг при детска церебрална парализа. 

3. Разработена е ефективна кинезитерапевтична програма за мекотъканна 
мобилизация при пациенти с хроничен болков синдром в лумбосакралната 
област.  

4. Разгледан е проблемът за планирането и развиването на специфични за 
двигателната дейност ориентировъчни способности в ранните възрастови 
периоди за здрави деца и деца със специални образователни потребности. 
Разработени са тематични разпределения и образователно съдържание на 
занимания за практическо развиване на пространствените, времеви и силови 
ориентировки (мултисензорно).  

 
  Следователно,  гл. ас. д-р Мария Граматикова е изграден учен, притежаващ 

компетенции за провеждане на самостоятелна научноизследователска дейност. В 
преподавателската си дейност прилага съвременни форми, методи и средства за обучение 
на студентите и към настоящия момент е един от основните преподаватели в катедра 
Кинезитерапия при ЮЗУ.  
 

ІV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Гл. ас. д-р Мария Граматикова е утвърден университетски преподавател и учен 

в областта на Кинезитерапията. В цялостната си изследователска и образователна 
дейност тя показва висока мотивация за професионално развитие, утвърждаване и 
самовзискателност. 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 в хирургията)) на гл. ас. д-р Мария Петрова 
Граматикова. 
 
 
 
 
 
24.02.2018 г.                                                            Член на научното жури:………... 

                                                                              Доц. д-р Даниела Иванова Попова    


