
С Т А Н О В И Щ Е 

от доц. Стефка Павлова Миндова, д-р 

Русенски университет «Ангел Кънчев» 

факултет «Обществено здраве и здравни грижи»,  катедра «Обществено 

здраве и социални дейности», специалност Кинезитерапия 

Член на научно жури, съгласно заповед № P-109-62/20.02.2017 на Ректора на 
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"- Варна

Относно конкурса за заемане на академична длъжност „доцент" в 

област на висшето образование „Здравеопазване и спорт“, професионално 

направление 7.4. „Обществено здраве“, научна специалност 

Кинезитерапия, обявен в Държавен вестник, бр. 95/29.11.2016 г. за  

нуждите на Медицински университет “Професор д-р Параскев Стоянов“ 

гр.Варна, УНС „Рехабилитатор“ и отделение Ортопедия и травматология в 

МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна.  

В обявения конкурс участва един кандидат – Гергана Бончева Ненова, 

доктор. Представен е необходимият пълен комплект от административни 

документи според изискванията на Закона за развитие на академичния състав 

в Република България, Правилника за приложението му и Правилника за 

развитие на академичния състав на Медицински университет – Варна. 

Данни от професионалната автобиография: 

Гергана Ненова е родена на 16.02.1975 г. в гр. Русе. През 1999 г. 

завършва  РУ „Ангел Кънчев” – ОКС „магистър“ по кинезитерапия, през 

2014 г. –  ОКС „магистър“  по Здравен мениджмънт“  в МУ “Професор 

д-р П. Стоянов“ гр. Варна. През 2016 г. защитава успешно „докторантура“ 

по специалност „Управление на общественото здраве“ Г. Ненова притежава 

дългогодишен опит по специалността кинезитерапия. 2016 г. става редовен 

докторант към катедра “Икономика и управление на здравеопазването”, 

професионално направление 7.4. „Обществено здраве“, специалност 

„Кинезитерапия“ а по-късно същата година придобива научна степен 

„доктор“ по Управление на общественото здраве.  Владее много добро 

ниво на английски, руски и немски език.  

Общо описание на представените материали: 

Гергана Бончева Ненова участва в конкурса с 35 научни трудове и 

публикации. 



По вид: 

 Публикации в български и международни конференции – 4; 

 Статии – 27; 

 Монография – 1; 

 Учебници – 1; 

По място на публикуване: 

 Статии в национални списания – 14 [№ 5 – 18]; 

 Научни публикации в сборници на международни научни 

конференции в чужбина – 10 [№ 19 - 28]; 

 Научни публикации в сборници на международни научни 

конференции в България – 1 [№: 29]; 

 Научни публикации в сборници в България;– 2 [№: 30,31]. 

 Резюмета от участие в научни конгреси и конференции – 4; 

Според езика, на който са написани: 

 на английски – 8; 

 български – 14; 

 руски – 9; 

По брой на съавторите: 

 Самостоятелни – 6 [Публикации №: 15, 24, 26, 27, 28 и 31]; 

 С един съавтор – 4 [Публикации №: 9, 22, 23, 30]; 

- първи автор – 2 [№ 23, 30];  

- втори автор – 2 [№: 9 и 22]; 

 С двама съавтори – 8 [ №: 8, 11, 13, 14, 20, 21, 34 и 35]; 

- първи автор – 5 [№ 8, 11, 13, 14 и 34]; 

- втори автор – 2 [Статии №: 20 и 35]; 

- трети автор – 1 [Статия № 21]; 

 С трима и повече съавтори – 11. 

Оценка на учебно - преподавателската дейност 

Учебно-преподавателската дейност на кандидата е в сферата на 

интердисциплинарната подготовка и научни интереси и е напълно релевантна 

на обявения конкурс.  

Провеждане на практически упражнения по дисциплините: 

Кинезитерапия в домашни и амбулаторни условия; Кинезитерапия в 

ортопедията и травматологията; Кинезитерапия в неврологията и 

психиатрията; Кинезитерапия при хирургични операции. 



Кандидата има над 19 години стаж по специалността. Аудиторна 

натовареност съответства на приетия от МУ-Варна норматив за 

преподавателска заетост. От справката за учебната натовареност за 2015/ 

2016 година, Гергана Ненова има учебна натовареност от 147 часа 

упражнения. 

Ас. Гергана Ненова, д-р. е участвала в конгреси, конференции и 

симпозиуми; автор и съавтор е на 35 статии и доклади, публикувани в 

национални и международни списания и сборници с трудове от научни 

конференции; съавтор е на едно учебно пособие, автор на една 

монография; Научните търсения на кандидата са с теоретичен, 

методологичен и подчертано практико-приложен характер – както 

оригинални, така и потвърждаващи съществуващите научни знания по 

кинезитерапия свързани с европейските стандарти и организация на 

интегрирани грижи в извънболничната помощ и в дома на пациентите.  

Приноси (научни, научно- приложни, приложни): 

Най-сериозни са приносите на кандидатката в синхронизиране на 

българското обучение по кинезитерапия с европейските стандарти. 

Направена е сравнителна характеристика на специалността в Европейския 

съюз и България. В дисертационния труд, автореферата и монографията за 

първи път у нас е поставен, като изследователски въпрос, проблемът за 

мястото на кинезитерапевта в общественото здраве и интегрираните грижи. 

Проучени са нагласите, отношението, потребностите и 

удовлетвореността от учебния процес сред студентите. Резултатите от 

проучванията са пряко ориентирани към адаптиране на учебните програми 

като съдържание, форма и методи на преподаване, за издигане качество на 

медицинското образование и подпомагане на комплексната оценка на 

учебния процес. 

Ценни са приносите, свързани с оценката на методите за обучение  на 

студенти в Медицински колеж на МУ- Варна.  Изтъкната е спешната 

необходимост от адаптиране на българското обучение по кинезитерапия с 

европейското.     

Оценка на личния принос на кандидата: 

Представената от Гергана Ненова научна и образователна дейност дава 

основание за поставяне на висока оценка за научната и работа и практика в 

областта на кинезитерапията.  



Висока оценка заслужава активното и участие в различни дейности 

свързани с основните проблеми на разнородните специалисти, практикуващи 

„лечение чрез движение" във всички висши български учебни заведения.  

Лични впечатления: 

Притежава социални умения и колегиално отношение за комуникация и 

работа в екип с цел ефективност и конструктивност на работния процес. 

Асистент Г. Ненова, д-р е преподавател с добра теоретична и 

практическа подготовка, уважавана от своите колеги и студенти. Научната и 

преподавателската ѝ дейност покриват изискванията на Закона за развитие 

на академичния състав на Република България и съответния Правилник за 

развитие на научния състав на МУ- Варна за заемане на академична 

длъжност „доцент“. 

Заключение: 

Въз основа на разгледаните материали, наукометричните данни и 

представената документация, предлагам, ас. Гергана Бончева Ненова, 

доктор, да бъде избрана за „доцент“ по професионално направление 7.4. 

„Обществено здраве“, научна специалност „Кинезитерапия”. 

24. 02. 2017 г. Член на журито:……………….. 

/доц. Стефка Миндова, д-р/ 




