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С Т А Н О В И Щ Е 

 

От: проф. д-р Златислав Стоянов Димитров, д.м.н., Ръководител на Катедра по 

физиология и патофизиология, Медицински университет „Проф. д-р Параскев 

Стоянов“ – Варна 

По конкурс: за заемане на академичната длъжност „Професор” в област на висшето 

образование „7. Здравеопазване и спорт“, професионално направление „7.1. 

Медицина“, по научна специалност „Патофизиология“, за нуждите на Факултет 

„Медицина“, Катедра „Физиология и патофизиология“, УНС по патофизиология, 

обявен в Държавен вестник бр. 4 от 15.01.2016 г. 

С кандидат: доц. д-р Ганка Йорданова Бекярова, д.м.н. 

 

Със Заповед №Р-109-71/15.03.16 г. на Ректора на МУ–Варна съм избран за член 

на Научно жури по процедура за заемане на академичната длъжност „Професор“ в 

област на висшето образование „7. Здравеопазване и спорт“, професионално 

направление „7.1. Медицина“, по научна специалност „Патофизиология“, за нуждите на 

Факултет „Медицина“, Катедра „Физиология и патофизиология“, УНС по 

патофизиология, и със Заповед №Р-109-91/31.03.16 г. на Ректора на МУ–Варна съм 

определен да изготвя и представя становище относно конкурса и кандидата. 

Оценката на материалите, представени за участие в конкурса, се основава на 

изискванията на Закона за развитие на академичния състав в РБ (ЗРАСРБ), Правилника 

за неговото приложение и Правилника за развитието на академичния състав в МУ–

Варна. 

Доц. д-р Ганка Бекярова е представила всички необходими документи съгласно 

изискванията на ЗРАСРБ и Правилника за развитието на академичния състав в МУ–

Варна (по-нататък – ПРАС). 

 

1. Оценка на учебно-преподавателската дейност 

Доц. д-р Ганка Бекярова е преподавател в МУ-Варна от 1980 г. – 

преподавателският ѝ стаж е над 36 години, от които над 17 години като „Доцент“. Това 

многократно надвишава изискваните от ПРАС „не по-малко от 7 години“ (чл. 100, т.2). 

През 1984 г. е придобила специалност по патофизиология (т.е., изпълнени са 

изискванията на чл. 100, т.7 от ПРАС). В развитието си като преподавател минава през 

всички нива в провеждането и организацията на учебния процес по патофизиология – 

провежда практически упражнения (включително и понастоящем), изнася пълни 

лекционни курсове по патофизиология на студенти по медицина (българоезично и 

англоезично обучение), по дентална медицина, по фармация и на студенти от 

специалностите в медицинските колежи. Средната годишна учебна натовареност на 

доц. Бекярова през последните четири години е 289 часа, при норматив по решение на 

АС на МУ–Варна 162 часа и изисквания на ПРАС за конкурс за АД „Професор“ не по-
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малко от 100 часа средно годишно. От тази учебна натовареност лекциите са средно 

годишно 158 часа, или 55% , при изискване на ПРАС „поне 50%“ (чл. 100, т.2). Доц. 

Ганка Бекярова работи и извънаудиторно със своите студенти – била е академичен 

наставник по проект №BG051РО001-3.3.07.0002 „Студентски практики“, финансиран 

по ОП „Развитие на човешките ресурси“. 

Всеки аспект от преподавателската дейност на доц. Ганка Бекярова се 

характеризира със задълбоченост, прецизност и компетентна целесъобразност. Доц. 

Бекярова прилага и насърчава прилагането на нови методи в обучението, стъпвайки на 

придобити в квалификационни курсове по-високи компетенции (например 

„Интерактивни методи на обучение“ по проект №BG051РО001-3.1.09.0013). Налага 

интердисциплинарност в преподаването, която осигурява така необходимата на 

студентите хомогенност при прехода от предклиника към клиника. В тази връзка искам 

специално да откроя, като признание за преподавателските качества и умения на доц. 

Бекярова, факта, че тя е редовно ангажирана като лектор по определени теми от 

учебната програма по Обща и оперативна хирургия в МУ–Варна. Преподавателският 

опит и зрелост на доц. Бекярова са материализирани и чрез авторство и съавторство в 3 

учебника (сред които „Основи на патофизиологията“, изд. 2010 и 2012, под 

авторитетната редакция на Д. Илучев и А. Стойнев) и 4 учебни пособия (включително и 

на английски език за студентите от англоезичната програма на обучение – Bekyarova 

G., Hristov H. „Topical Guideline. Practical pathophysiology“, изд. 2012 и 2014). 

Комплексен резултат от научния капацитет и преподавателската зрелост на доц. 

Ганка Бекярова са резултатите, постигнати от обучаваните (и успешно защитили) под 

нейно ръководство докторанти. Работено е по модерна и значима проблематика
*
, със 

съвременни методи, под безкомпромисен научен контрол, при добре осмислени 

индивидуални планове за обучение. 

В качеството си на дългогодишен ръководител на УНС по патофизиология доц. 

Ганка Бекярова има натрупан значителен опит в разработването на учебни програми по 

преподаваните дисциплини (включително и свободно-избираеми) и в 

администрирането и ръководството на учебния процес в поверената ѝ структура. 

 

2. Оценка на научно-изследователската дейност 

Доц. д-р Ганка Бекярова е представила за участие в конкурса за „Професор” 

общо 43 научни труда, отговарящи на категорията „научна дейност” от ПРАС: 

монографичен/хабилитационен труд – 1; пълнотекстови публикации в български 

издания – 30; пълнотекстови публикации в чуждестранни издания – 12. Представени са 

статии и трудове само от публикационната дейност след заемане на академичната 

длъжност „Доцент“. Представените трудове по брой надвишават изискваните от ПРАС 

                                                 
*
 „Механизъм на хепатоцитно оцеляване при експериментален модел на неалкохолен мастен черен дроб 

и прием на антиоксиданти“, “Проучване на възможни механизми за увреждане на стомашната лигавица и 

влиянието на мелатонина при модел на термична травма“. 
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(чл. 100, т.4) „поне 25“ публикации. В 26 (60%) от представените за участие в конкурса  

научни трудове доц. Бекярова е първи автор, което е свидетелство за големия личен 

принос на кандидата. Наукометричните данни, обективно охарактеризиращи качествата 

на представените за участие в конкурса трудове, впечатляват: 8.145 импакт фактор 

(ИФ) по Thomson Reuters/Web of Science; 36 цитирания в чужбина (по Google Scholar) 

на 12-те публикации в чуждестранни издания. Тези данни, интерпретирани на фона на 

общите ѝ наукометрични показатели (общ ИФ по Thomson Reuters/Web of Science – 

25.812; общ брой цитирания – 199; h-индекс по Google Scholar – 9), представят доц. 

Ганка Бекярова като утвърден изследовател, с научен авторитет, който надхвърля 

националните измерения. 

Научните изследвания на доц. Ганка Бекярова са ориентирани в няколко 

направления: патофизиология на клетъчните увреждания при оксидативен стрес; 

проучвания върху механизмите на увреждане на черния дроб при термична травма и 

хепатопротекция с мелатонин; експериментални проучвания при метаболитен синдром. 

Във всяко едно направление са постигнати значими резултати. Теоретичните и 

приложни приноси на научните трудове на доц. Ганка Бекярова са обобщени в добре 

обоснована авторска справка, която приемам без възражения. Един от приносите, който 

е уместно да се открои, е появата в пространството на научната книжнина у нас на 

хабилитационния/монографичен труд на доц. Ганка Бекярова – „Ендотелна 

дисфункция, съдов оксидативен стрес и кардиометаболитни нарушения: 

патофизиологични механизми и клинично приложение”. Това е многоаспектен и 

многопластов научен труд. Потапя читателя до молекулното ниво на възможните 

механизми на ендотелната дисфункция, но удържа ясно полезно-прагматичния 

клинично значим ракурс. Предоставя на нетесния специалист обобщената и аналитична 

систематизация, подсказва на изкушените тяснонаучно от проблема различни линии за 

размисъл, себеразкрива автора като ерудиран патофизиолог (теоретик и изследовател), 

навлязъл дълбоко в проблематиката на ендотелната дисфункция и на сложните връзки 

между оксидативен стрес, ендотелна дисфункция и съдово възпаление при заболявания 

с висок кардиометаболитен риск. 

Връщайки се към споделеното вече мое мнение, че доц. Ганка Бекярова е 

утвърден изследовател, с научен авторитет, който надхвърля националните измерения, 

ще го подкрепя с още някои значими факти от научната биография на кандидата. Доц. 

Бекярова е член на редакционните колегии на сп. Biomedical & Clinical Research, сп. 

Oxidants and Antioxidants in Medical Science. Рецензирала е за сп. Oxidants and 

Antioxidants in Medical Science, сп. Central European Journal of Medicine, сп. Journal of 

Biomedical and Clinical Research и др. 

 

3. Лични впечатления 

Познавам от години творческата енергия и последователност на доц. Ганка 

Бекярова. Оценявам умението ѝ да заинтригува с научни предложения изследователи 

от различни специалности и да колаборира успешно в интердисциплинарна среда. 
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Успешно ръководи конкурсно финансирани проекти (например „Изследване на 

връзката между стеатоза и апоптоза при неалкохолно чернодробно увреждане, 

индуцирано от високофруктозна диета“, финансиран от ФМН на МУ–Варна). 

Ползва се с авторитет в колегията. Мнократно е избирана в състава на научни 

журита в МУ–Варна и страната. Председател е на варненския клон на Българското 

дружество по физиологични науки. 

 

4. Заключение 

Вземайки предвид обективните факти и въз основа на личните ми впечатления и 

преценки, убедено твърдя, че доц. д-р Ганка Йорданова Бекярова, д.м.н., е 

висококомпетентен и умел преподавател и учен, и притежава всички професионални и 

личностни качества, за да заеме академична длъжност „Професор” по научна 

специалност „Патофизиология“. Считам, че са изпълнени условията, произтичащи от 

ЗРАСРБ, Правилника за прилагането му и Правилника за развитието на академичния 

състав в МУ–Варна. Становището ми по конкурса и качествата на кандидата доц. д-р 

Ганка Йорданова Бекярова, д.м.н., е изцяло положително. 

 

 

 

 

…........................................................... 

Проф. д-р Златислав Стоянов, д.м.н. 

03.05.2016 г. 

Варна 


