
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 ортопедия и травматология)) 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 
ортопедия и травматология)), 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 №90/16.01.2018г., за членовете на журито и решението на научното жури (Протокол 
№1/16.02.2018г. за избор на председател). 

Единствен участник в конкурса е гл. ас. д-р Стаменка Славейкова Митова. 
Кандидатът отговаря на критериите на ЮЗУ „Неофит Рилски“ за участие в конкурса. 

 
 

I.  ПРОФЕСИОНАЛНА И НАУЧНА И НАУЧНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

Гл. ас. д-р Стаменка Митова 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 ортопедия и травматология). Стаменка 
Митова завършва висшето си образование в ЮЗУ „Неофит Рилски“ през 2009 г., с ОКС 
„бакалавър“, специалност „Кинезитерапия“. ОКС „магистър“ – „Спортен аниматор“ придобива 
през 2012 година.  

През 2016 г. придобива образователната и научна степен „доктор“ по професионално 
направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Кинезитерапия“, след успешна защита на 
дисертационния си труд на тема: „Кинезитерапия при постурални проблеми в гръбначния стълб“. 

От 2012 г. кандидатката е член на академичната общност и преподава в ЮЗУ „Неофит 
Рилски“, Факултет „Обществено здраве и спорт“, катедра „Спорт и кинезитерапия“. От 2015 г. до 
сега работи като кинезитерапевт в Университетски научноизследователски спортно-



възстановителен център „Бачиново“ – гр. Благоевград, където ръководи и организира цялостната 
дейност. 

През 2015 г. е назначена като асистент в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – гр. 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 Стаменка Митова е преминала успешно 15 професионални специализирани 
курса за повишаване на квалификацията: кинезиологичен тейпинг, мануална мобилизация на: 
гръбначен стълб,  периферните стави,  цервикоторакална област на горен крайник,  долен крайник 
и лумбосакрална област и други. 

Основните направления, в които работи са кинезитерапия в ортопедията и травматологията 
и лечебен масаж. 

 
 
ІІ. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

ІІ.1. Научна дейност 
     За участие в конкурса гл. ас. д-р Стаменка Митова е представила общо 36 публикации: 

• 1 монография (самостоятелна);  
• публикации в научни списания и рецензирани научни сборници – 33 броя, 18 
от които публикувани в чужбина от тях 2 бр. в индексирани от Скопус 
списания, а 15 в България; 

• учебни пособия – 2 броя (колективни). 
       Гл. ас. д-р Митова е самостоятелен или първи автор в 13 публикации, а в 20 е втори или 
следващ автор.     

В представената от гл. ас. д-р Ст. Митова документация за заемане на академичната 
длъжност ,,ДОЦЕНТ“ прави впечатление приложената й справка за изключително голям брой 
цитирания: общо - 111 бр. От тях в България: - 27 бр.  (в дисертации 2 бр., в монографии 13 
бр. и в научни списания 12 броя); в чужбина -  84 бр. (в дисертации 38 бр., в научни списания 
33 бр., в списания с импакт фактор 13 бр.). 

 
 
 
ІІ. 2. Научна активност   
Участие в научни конференции (с доклади) кандидатът представя общо 35 броя, от 

тях: в България -  16  броя; в чужбина -  19 доклада. Публикациите са в пълен обем и с резюмета.  
Стаменка Митова е член на „Асоциацията на Физиотерапевтите в България“ (АФБ) за 

Югозападна България и на Съюза на учените – клон-Благоевград. 
 
ІІ. 3. Участия в проекти 
Ст. Митова има участия в 8 проекта: по Наредба № 9;  Наредба №3  на МОН;  по 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 - 2020 г.“ (ОП НОИР), 
съфинансирана от Европейския социален фонд; по оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси“ към МОН, съфинансирана от Европейския социален фонд.  От тях на един е 
ръководител, на пет е експерт и на два е наставник. 

 



ІІ. 4. Научно-теоретични и методико-практически приноси: 
 
Съществените приноси, които бих посочила са: 
1. Извършено е епидемиологично проучване в град Благоевград и региона за 

разпространението на постуралните проблеми при деца от начална училищна възраст; 
2. Разработени са методики за кинезитерапия и е извършено изследване на постурални 

нарушения в гръбначния стълб. Разработен е и алгоритъм за функционално изследване при 
постурални нарушения и гръбначни изкривявания, които дава възможност за цялостна и пълна 
оценка на постуралния статус и проследяване на функционалните резултати; 

3. Направени са проучвания и е изследван ефекта от прилагане на методика за 
кинезитерапия при деца с плоскостъпие, както и при лица с наднормено тегло и 
затлъстяване; 

4. Изследвана е ефективността на лимфен дренаж при лица с лимфостаза.  
5. Установена е, ефективността на мобилизиращия и манипулативен масаж, при 

постурални проблеми. 
         
 

ІІІ. УЧЕБНО–ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 
Стаменка Митова е преподавател от 2012 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“. 
 
 

          ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Гл. ас. д-р Стаменка Митова 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 при ортопедия и травматология)) на 
гл. ас. д-р Стаменка Славейкова Митова. 

 
 
23.02.2018 г.     Изготвил становището: 
гр. Благоевград                                                                 /доц. д-р Даниела Иванова Попова/ 
 
 
 

   
        

 


