
 

СТАНОВИЩЕ 

 

по конкурсна процедура  

за заемане на академичната длъжност „доцент” по област на висшето 

образование 7. Здравеопазване и спорт, 

професионално направление 7.4. Обществено здравеопазване, 

научна специалност Кинезитерапия 

за нуждите на УНС „Рехабилитатор“ Медицински колеж на МУ - Варна, 

обявен в ДВ, бр. 95/29.11.2016 г. 

 

 

 

Със заповед на Ректора на Медицински университет - Варна № Р-109-34/ 

27.01.2017 г. съм определена за член на Научно жури, а със заповед № Р-109-62/ 

20.02.2017 г.. съм избрана да изготвя становище по конкурсна процедура за 

заемане на академичната длъжност „доцент” по научната специалност 

„Кинезитерапия“ за нуждите на УНС „Рехабилитатор“ на Медицински колеж 

при МУ - Варна. 

Единствен кандидат в конкурса е ас. Гергана Бончева Ненова, доктор по 

Управление на общественото здраве. 

1. Кратки биографични данни и кариерно развитие на 

кандидатката. Родена е на 16.02.1975 г. в Русе. През 1993 г. завършва 

Математическата гимназия в Русе, през 1999 г. се дипломира като магистър по 

кинезитерапия в Русенския университет „Ангел Кънчев“. Втора магистратура 

придобива по здравен мениджмънт в МУ - Варна. След защита на дисертационен 

труд на тема „Мястото на кинезитерапевта в Общественото здраве и развитие на 

интегрираните грижи“ получава докторска степен по управление на 

общественото здраве през 2016 г. Професионалния си път започва през 1999 г.-

работи като  кинезитерапевт в Медицински центрове „ Aмбасадор“, „Ривиера“ и 

др. От 2009 г. работи като кинезитерапевт в МБАЛ „Св. Марина“ - Варна, 

първоначално в отделението по рехабилитация - с.Шкорпиловци, а от 2011 г. в 
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отделението по ортопедия и травматология. От 2014 г. е хонорован асистент в 

Медицински колеж при МУ-Варна, а от 2016 г. - редовен асистент към същия. 

Владее руски език отлично, английски – много добре и немски – на базово 

равнище. 

 

2. Общо описание на представените материали и изпълнение на 

наукометричните критерии.  

Асистент Гергана Ненова се представя в конкурса с общо 35 заглавия, oт 

които: дисертационен труд - 1; автореферат - 1, монография - 1, учебник на 

английски език (в съавторство) - 1, пълнотекстови публикации - 27 (от тях в 

научни списания - 14 и в сборници от научни прояви - 10), участия на научни 

форуми с научни доклади и постери - 4. В списъка не са включени четирите 

публикации, които са обявени към дисертацията; макар да не се резензират, те са 

част от научната продукция на кандидатката. С тях списъкът включва 39 

заглавия. Публикации №№ 33, 34 и 35, които са участия в международна и 

национална конференции, но без отпечатани резюмета, се приемат за научна 

активност, без да се рецензират. В чуждестранни издания – сборници от научни 

конференции - са публикувани 10 статии и един учебник 

По място на кандидатката в авторските колективи  публикациите се 

разпределят по следния начин: тя е единствен и първи автор в 18 публикации 

(51,4%), втори автор - в 7 (20%) и трети и последващ автор - в 10 (28,6%). 

Това разпределение показва възможностите ѝ за самостоятелна и водеща роля в 

изследователски екипи. След защита на дисертацията публикационната ѝ 

активност се засилва и преставлява почти 70% от всички публикации.  

Научните списания, в които са публикувани трудовете на ас. Гергана 

Ненова съответстват на разработваната тематика: „Социална медицина”, „Scripta 

scientificа medica”, „ Scripta scientifica Salutis Publicae”, „Варненски медицински 

форум”. 

Съпоставката на данните на ас. Гергана Ненова с наукометричните 

критерии, заложени в Правилника за развитие на академичния състав на МУ - 
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Варна за заемане на академична длъжност „доцент” показва,че кандидатката 

покрива наукометричните изискванията за тази длъжност.  

3. Качествена оценка на научно-изследователската дейност и 

приноси.  

Представената научна продукция на ас. Ненова е по темата на конкурса. 

Актуалността на нейните публикации е обоснована от последиците на 

повъзрастяването на населението в България - увеличаване броя на хронично 

болните, голяма част от които са инвалидизирани или застрашени от 

инвалидизация. Здравната система е изправена пред предизвикателството да 

задоволи растящите им медицински потребности. Сред използваните за целта 

методи специално място заема лечението чрез движение, което има за цел 

възстановяване на функционалните възможности на организма, съхраняване на 

автономността на личността и качеството ѝ на живот. Кинезитерапията, 

специалността занимаваща се с тези проблеми, в последните години се развива 

интензивно като образование и практическа дейност. Притежавайки 

компетенции и голям практически опит по кинезитерапия (КТ), Г.Ненова е 

посветила  изследователски усилия на възможностите КТ да участва във 

вторичната и третичната профилактика на широко разпространените хронични 

болести, т.е. недопускане или намаляване на инвалидизиращите им последици. 

(№ 1, 4,) В редица страни кинезитерапевтите имат по-широки възможности, в 

т.ч. и за самостоятелна работа с пациентите. Г.Ненова проучва 

регламентиращата техните функци материя в България и  установява 

несъобразности и конфликтни моменти. (№ 1, 3, 11, 24, 34 ). 

Хронологически нейните публикации започват от оценка на практиката 

чрез личен експеримент (№ 5, 7, 8, 12, 16), разширява проучванията си върху 

опита в страните от ЕС (№1, 3, 11, 24, 34) и образованието на кинезитерапевтите. 

Така тя обхваща към комлекс от проблеми, които имат отношение към развитие 

на КТ.  

Кандидатката за доцент е систематизирала своите публикации и приноси в 

три основни тематични направления, които са концептуално подредени: 
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студентско обучение, синхронизация на  обучението по КТ с европейските 

стандарти  и организация на рахабилитационни грижи .  

По първо направление „Студентско обучение в Медицински колеж при 

МУ - Варна“ са включени публикации, които имат отношение към цялостното 

обучение в МК. Проучени са нагласи, отношение, потребности и 

удовлетвореност на студентите от учебния процес, което наред с модифициран и 

апробиран инструмент за оценка на качеството на обучението може успешно да 

послужи за обратна връзка със студентите (№ 23, 30, 31). С тази изследователска 

работа ас. Ненова доказва интереса и съпричастността си към управление на 

учебния процес в МК и е извън проблемите на кинезитерапията, които са главен 

фокус на проучванията ѝ. Приносите ѝ имат практико-приложен характер. 

По второ направление „Синхронизация на обучението по 

кинезитерапия с европейските стандарти“ принос представлява 

сравнителната характеристика, която е направила на обучението в ЕС и 

България, а така също и разкриване на проблемните ситуации около 

образованието и компетенциите на разнородните специалисти, практикуващи 

лечение чрез движение у нас. Доказва спешната необходимост от адаптиране на 

образованието по КТ, вкл. и с решаване на тези проблеми към изпитани вече 

европейски образци. Предложенията, които прави в тази насока са адекватни на 

съвременните задачи на общественото здравеопазване. Посочените приноси са с 

познавателен и приложен характер. 

По трето направление „Организация на рахабилитационни грижи в 

извън болничната помощ и в дома на пациенти с ортопедични и др. 

здравословни проблеми“ са най-големият брой публикации, вкл. и 

монографията ѝ „Кинезитерапията в общественото здраве“, в която обобщава 

личен опит, разглежда теоретически проблема и е първият автор, който дава 

широка панорама на тази бързо развиваща се специалност у нас. Екипните 

грижи и ролята на кинезитерапевта в тях са ядрото, около което са 

практическите усилия на Гергана Ненова за по-добро и ефективно обслужване 

на пациентите. Те прерастват в теоретично подплатен модел за работа с 

пациенти в извънболнични (амбулаторни) условия, който е високо оценен и от 
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потребителите. (№5, 7, 8, 10, 18). Макар и да се отнася главно до болни с 

хронична артрозна болест, разработеният модел успешно може да се прилага и 

при други заболявания, при които кинезитерапевтът заема важно място в 

рехабилитационния процес. Чрез експериментирания алгоритъм на 

професионално поведение, тя показва как пациент-центрираният подход от често 

повтаряно словосъчетание може да се превърне в практическа полза за 

личността на болния. (№12, 16, 17, 25, 29, 33, 35). Принос с методически и 

практико-приложен характер е апробираният оригинален инструментариум за 

изследване на пациентската удовлетвореност от предоставените  интегрирани 

рехабилитационни грижи в извънболнични условия. (№ 6, 13, 14, 28). Принос с 

теоретичен и практико-приложен характер са работите посветени на хроничната 

болест (№ 4, 9, 15, 20, 21, 22). Представени са разбиранията за инвалидността 

като тежка последица на хроничната болест, но също е разгледана и като 

резултат на липсваща или недостатъчна по обем и качество рехабилитация. 

 

4. Оценка на учебно-педагогическата дейност. Сравнително краткият 

преподавателски стаж на кандидатката, от 2014 г., се компенсира от 

разработването на нови методични единици за практически занятия по четири 

учебни дисциплини: КТ в амбулаторни и домашни условия, КТ в ортопедия и 

травматология, КТ в неврология и психиатрия и КТ при хирургически операции. 

 

5. Лечебно-диагностична работа. Гергана Ненова от 2009 г. ежедневно 

се занимава с лечебна работа в Университетската болница и оценката на 

болничното ръководство от една страна и на пациентите от друга са много добър 

атестат за нейния труд. Нейните идеи за изследователска работа са породени от 

практиката, осмислени и задълбочени теоретически се връщат отново при 

пациентите. 

 

6. Лични впечатления. Г.Ненова се отличава с трудолюбие, прецизност и 

системност, които са отлично допълнение към добре замислената и изпълнена 

изследователска работа. Контактите ми с нея ме убедиха в нейния стремеж за 



6 

 

развитие, подплатен от лични способности и упорита работа, в научната ѝ 

добросъвестност и възможности за бърз напредък. Грижата за  максимално добро 

обслужване на пациентите и човешкото общуване с тях, включващо и обучение, 

според мен представлява еталон на професионално-етично поведение. По тези 

причини развитието ѝ като хабилитиран преподавател е логично, полезно както за 

Медицинския колеж, така и за отделението по ортопедия и травматология на 

МБАЛ „Св. Марина“  

 

Заключение 

 

Анализът на цялостната научно-изследователска, лечебна и 

преподавателска дейност на ас. Гергана Ненова, дм показва, че тя има значими 

приноси с познавателен и особено с практико-приложен характер, престиж на 

отличен кинезитерапевт с новаторски практики и покрива критериите на Закона 

и на Правилника за развитие на академичния състав на МУ - Варна за заемане на 

академичната длъжност „доцент”. Заемането на длъжността доцент ще даде 

възможност за разгръщане на знанията и уменията ѝ в полза на развитие на 

полето на кинезитерапията в МУ – Варна. 

Всичко това е основание за положителната ми оценка и с убеденост да 

препоръчам на членове на Научното жури да гласуват ас. Гергана Бончева 

Ненова да заеме академичната длъжност „доцент“ 

 

 

Съставил:  

доц.Н.Фесчиева, дм 


