
СТАНОВИЩЕ 

 

от проф. Николай Емилов Попов, дн 

 

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ 

на материалите, представени за участие в конкурс 
за заемане на академичната длъжност 

„доцент“ по професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна 
специалност „Кинезитерапия, (Кинезитерапия при ортопедия и травматология)“ 
публикуван в (ДВ, бр. 100 от 15.12.2017 г.), обявен от ЮЗУ „Неофит Рилски“ – 

Благоевград.  

 

 

В горецитирания конкурса за доцент, обявен в Държавен вестник, бр. 

100/15.12.2017 г. като кандидат участва гл.ас. д-р Стаменка Славейкова Митова 
от ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград. 

 

Главен асистент, д-р Стаменка Славейкова Митова е родена на 18.11.1980 год. 

ОКС магистър по спортна анимация придобива през 2012 година в ЮЗУ „Неофит 
Рилски“. През 2013 година е зачислена на свободна докторантура. През 2012 - 2015 

година е хоноруван асистент по кинезитерапия към катедра „Кинезитерапия“, 
факултет Обществено здраве, здравни грижи и спорт на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – 

Благоевград. От 2015 година е асистент към същата катедра, като едновременно 

изпълнява длъжността кинезитерапевт и управител в Университетски научно-

изследователски спортно-възстановителен център „Бачиново“– гр. Благоевград. През 
2016 година защитава дисертационен труд на тема „Кинезитерапия при постурални 

проблеми в гръбначния стълб“ и придобива ОНС доктор по кинезитерапия. През 
2017 година печели и конкурс за главен асистент.  



Гл. ас. д-р Стаменка Славейкова Митова, е редовен член на Асоциацията на 
физиотерапевтите в България и на Съюза на учените в България.   

Основните области на научен интерес и изследователска работа на 
кандидатката, с оглед проследените публикации са проблемите на постуралните 
деформации и гръбначните изкривявания, ортопедия и травматология, масаж, 

патокинезиология, адаптирана спортна дейност.  
Гл. ас., д-р Стаменка Славейкова Митова участва в конкурса с достатъчна 

по обем, съдържание и качество научна продукция. Тя обхваща 37 статии (18 в 

чужбина и 19 у нас), една монография и две учебни ръководства. Четири от 
представените публикации са рецензирани към защитения дисертационен труд и 

не могат да бъдат рецензирани към настоящия конкурс. В повечето от 
представени за рецензия трудове кандидатката е първи автор. В 3 статии е 
единствен самостоятелен автор, а в останалите участва в авторски колектив.  

Естествено, основните проучвания са в насоката, определена от темата на 
дисертационния труд – скрининг и преодоляване на постуралните деформации 

при деца. В тази насока са представени задълбочени проучвания върху 

развитието на диагностиката и кинезитерапията при постурални нарушения и 

плоскостъпие. Успоредно с това кандидатката разширява научните си интереси 

в други области – функционалното възстановяване след травми и операции на 
коляното, ротаторния маншон, кинезитерапия при затлъстяване и при целулит. 
Участва в проучвания на въздействието на кинезиотейпинг и прилагането на 
мекотъканни техники при различни дисфункции. Публикуваните методики и 

резултати имат несъмнен теоретичен и практически принос към развитието на 
кинезитерапията. За това говори и немалкия брой цитирания в научната 
литература – 84 от 19 автора.  

Главен асистент, д-р Стаменка Славейкова Митова е автор на монография 
„Скрининг за постурални нарушения и гръбначни изкривявания при деца от 

начална училищна възраст“ . Участва в авторски колективи на две учебни 

ръководства - „ Насоки за диагностика и физиотерапия при постурални 



нарушения и гръбначни изкривявания“  и „ Развиване на ориентировъчни 

способности на децата“. Тези издания дискутират основна част от материала по 

някои от дисциплините по специалност „кинезитерапия“, в които кандидатката е 
водещ преподавател. Това демонстрира отговорното й отношение и стремежът 
да обезпечи учебния процес с подходящи литературни източници.   

От назначаването си за асистент в ЮЗУ „Неофит Рилски“ до сега, гл. 

асистент, д-р Стаменка Славейкова Митова развива активна учебна, научна и 

организаторска дейност. Има лекции и упражнения по 16 дисциплини от учебния 
план на специалност кинезитерапия. Участва в изготването на 7 учебни 

програми. Ръководи и участва в реализирането на осем научни проекта. Тези 

констатации очертават активното й отношение към научната, учебната и 

организационната дейност, които са приоритет на хабилитираните 
преподаватели. 

 Като основни приноси в научната продукция, представена от гл. ас. д-р 

Стаменка Славейкова Митова могат да се очертаят разработването и 

внедряването в терапевтичната практика на редица съвременни методи за 
изследване и корекция на постурални нарушения, преодоляване на различни 

мускулно-скелетни дисфункции и внедряването в българската практика на 
съвременни кинезитерапевтични средства. Тъй като се касае за проблеми с 
високо медико-социално значение безспорно научната продукция има 
съществено значение както за теоретичното обогатяване и обосновка, така и за 
практическите аспекти на терапевтичното поведение. Това дава основание да се 
заключи, че кандидатът гл. ас. д-р Стаменка Славейкова Митова, има 
необходимите лични приноси към развитието на практическите и 

теоретическите аспекти на кинезитерапията. Това се отнася както за 
терапевтичното направление в областта на мускулно-скелетните дисфункции, 

така и за организацията и развитието на учебния процес и програмите за 
обучение.  

 



Заключение: 

Имайки предвид гореизложеното, предлагам гл. ас. д-р Стаменка 
Славейкова Митова да бъде избрана за „доцент“ по професионално направление 
7.4. Обществено здраве, научна специалност „Кинезитерапия, (Кинезитерапия 
при ортопедия и травматология)“ към ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград. 

 

 

26.02.2018 г.     Изготвил становището:  

          /проф. Николай Попов, дн/ 

 


