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     До  

     Председателя на научно жури, 

     определено със Заповед № Р-109-242/03.08.2015 г. 

     на Зам. Ректора на МУ – Варна    

     

 

На Ваш Протокол: №1/ от 12.09.2015 г. и 

Заповед № Р-109-286, 30.09.2015 г (за Становище) 

 

Приложено представям: Становище 

по конкурса за заемане на академична длъжност „Професор“ 

по научна специалност Анатомия, хистология и цитология, 

обявен за нуждите на МУ-Варна, кат. „Анатомия, хистология и ембриология“ 

в ДВ, бр. 52 от 10.07.2015 г. 

 

Изготвил становище: проф. д-р Ивета Антонова Коева, дм, Катедра Анатомия, хистология и 

ембриология на МУ – Пловдив 

Научна специалност „Анатомия, хистология и цитология” 03.01.02. 

Институция: Медицински Университет – Пловдив, Катедра Анатомия, хистология и 

ембриология  

Адрес и контакти: 

Пощенски адрес: 4000 Пловдив, бул. „Васил Априлов” 15А, 

                             Медицински Университет – Пловдив, 

                             Катедра Анатомия, хистология и цитология  

Електронен адрес: yvetta_k@abv.bg 

Телефони: 032/602-329; GSM 0888-44-76-71 

 

В конкурса участва единствен кандидат: доц д-р Ваня Горанова Стефовска, дм от 

Катедрата по анатомия, хистология и ембриология на МУ – Варна. 

Представен е необходимият пълен комплект от административни документи според 

изискванията на ЗРАСРБ и Регламента за заемане на академична длъжност „Професор“ от 

правилника на МУ-Варна: 

1. Творческа автобиография; 

2. Диплома за завършено висше образование с приложението; 

3. Диплома за придобита образователна и научна степен “доктор”; 

4. Документ за призната специалност; 

5. Диплома за академична длъжност “доцент”; 

6. Публикуван монографичен /хабилитационен/ труд; 

7. Списък на научните публикации; 

8. Копие от научните публикации; 

9. Резюме на научните трудове 

10. Списък с участия в национални и международни научни прояви и участия в проекти: 

11. Справка за приносите на научните трудове; 

12. Справка за ръководство на докторанти и защитени под ръководство дисертационни 

трудове; 

13. Удостоверение за стаж по специалността и преподавателски стаж;  



14. Справка за учебна натовареност; 

15. Медицинско свидетелство; 

16. Свидетелство за съдимост;  

17. Справка за импакт фактор; 

18. Справка за цитирания; 

19. Личен профил в Scholar.Google.bg; 

20. Писмо-сертификат за участия в проекти и ръководство на докторанти в Германия; 

21. Уверение за ръководство на проект; 

22. Грамоти и сертификати; 

23. Декларация за достоверност на представените документи 

 

І. Анализ на кариерния профил на кандидата 

1. Образование и квалификация 

При разглеждане на тази част от документацията се установява, че кандидът доц. д-р В. 

Горанова отговаря на условията за завършено висше образование по медицина (диплома № 

03325, 25.07.1979, ВМИ - Варна), има придобита специалност пo Анатомия нa чoвeкa, 

(диплома № 29786, 03.06.1986, МА, ВМИ - Варна), има ОНС “Доктор” по научната 

специалност: Анатомия, хистология и цитология с шифър 03.01.02 (диплома от ВАК № 24682, 

02.05.1997, МА, ВМИ - Варна) и е доцент по научната специалност: Анатомия, хистология и 

цитология, шифър 03.01.02 в Катедрата по анатомия, хистология и ембриология на МУ – Варна 

(свидетелство от ВАК № 24585, 03.12.2007). 

2. Трудов стаж и специализации 

Доц. Горанова има 34 г. 11 м. и 24 дена трудов стаж по специалността, от който 32 г. 03 

м. и 12 дена преподавателски стаж. От 1982 до 1987 г. е асистент, от  1987 до 1990 г. е старши 

асистент, а от 1990 г. - главен асистент в Катедрата по анатомия, хистология и ембриология на 

МУ – Варна. През 1998-1999 и 2002-2004 г. е работила е като научен сътрудник в Катедрата по 

детска неврология на Клиниката Шарите-Вирхов към Университета Хумболт в Берлин, а след 

това през 2005-2008 г. също като научен сътрудник в Катедрата по детска неврология на 

Университета Карл Густав Карус в Дрезден. През 1992-1993 г. за 8 м. и през 1995 г. за 4 м. е 

прекарала специализации в Института по анатомия към Университета Ла Сапиенца в Рим, а 

през 2001-2002 г. за 14 м. в Катедрата по неврология  към Университета Вашингтон в Сент Луис 

САЩ. Преминала е няколко езикови курса по английски и италиански език, курс по 

доцимология, а през 2014 г. - курс „Интерактивни методи на обучение“. 

3. Учебна натовареност и преподавателска дейност 

От справката за учебната натовареност става ясно, че за последните 4 години доц. 

Горанова има средно 3 пъти по-голяма годишна обща учебна натовареност от норматива 180 

часа. 
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Тя е провеждала пълни курсове от учебни занятия (лекции, упражнения и изпити) по 

всички раздели на анатомията на български и английски език със студенти от специалностите 

по медицина и дентална медицина, а само на български език за специалностите по фармация, 

медицинска сестра и мед. лаборант. През последните 6 години е участвала с отделни лекции в 

СИД по невробиология. Провеждала е пълен курс обучение по пластична анатомия за 

специалността Моден дизайн на ВСУ за периода 1997/2000 г. и е водила еднократно 

подготвителен курс на английски език по анатомия на човека за специалността медицина към 

Тракийския университет в Одрин през 2012 г. 

4. Административно-академична дейност 

Доц. Горанова е участвала 7 г. в комисията за проверка на кандидатстуденски работи по 

биология, била е 4 г. административен курсов р-л на II курс медицина, 2 г. координатор на АЕО 

за I и II курс медицина, 4 г. член на ФС на Факултета по Фармация, от 2014 г. е член на НС по 

медико-билогични дисциплини  на МУ – Варна, а от 2008 г. е отговорник за научната дейност в 

Катедрата по анатомия, хистология и ембриология. Взема активно участие в разработването на 

програми и тестове за специалностите по медицина, дентална медицина, мед. сестра и мед. 

лаборант, участвала е в организацията на национални конгреси на БАД и международни 

симпозиуми по Клинична анатомия в Катедрата по АХЕ, МУ – Варна.  

 

ІІ. Общо описание на представените материали по конкурса. 

Представените от кандидатката комплект материали са в съответствие с нормативните 

изисквания за заемане на академични длъжности в МУ-Варна и включват всички изискуеми 

документи. 

 

ІII. Оценка на научните трудове на кандидата за цялостното академично развитие. 

От представените общо 120 научни труда: автореферат (1 брой), монография (1 брой), 

публикации в международни списания (31 броя), публикации в български издания (21 броя), 

учебници (2 броя) и участия в научни форуми (64 броя) 66 броя са за придобиване на АД 

„Доцент“ и 54 броя са за придобиване на АД „Професор“: 

 Публикации и участия в научни форуми за придобиване на АД „Доцент“: 

 Автореферат на дисертация: 1 бр. 42 стр. 

 Публикации в български и международни списания: 25 бр. с общ обем 125 стр. 

 40 участия на национални и международни форуми 

 Публикации и участия в научни форуми за придобиване на АД „Професор“, които не 

повтарят представените за АД „Доцент“: 

 Монография: 1 бр. 169 стр. 

 Публикации в български и международни списания и сборници: 27 бр. с общ обем 

222 стр. 

 Първи автор в 2  бр. учебници в съавторство с друг автор с общ обем 257 стр.  

 24 участия на национални и международни форуми 

1. Обща характеристика на научната продукция и публикационна активност 

От общо 52 броя публикации (25 за АД „Доцент“ и 27 за АД „Професор“) 31 броя са в 

международни списания (22 за АД „Доцент“ и 9 за АД „Професор“), а 21 броя + 1 монография 

са в български издания (3 за АД „Доцент“ и 18 броя + 1 монография за АД „Професор“).  

2. Научна активност – разпространение и приложение на научно-практическите 

постижени на кандитата сред научната общност 



От общо 64 броя участия в научни форуми (40 за АД „Доцент“ и 24 за АД „Професор“) 24 

броя са на международни конгреси и конференции. 

3. Участие в изпълнение и ръководство на проекти 

Доц. д-р Горанова е участвала в 5 международни научно-изследователски проекта като 

изпълнител в периода 1999-2010 г. при пребиваванията й в Германия, а през 2015 г. е 

ръководител на проект, финансиран от МУ-Варна.  

4. Научно-творчески постижения (научен авторитет) (допълнителни показатели: 

научно-изследователска дейност - членство в организации, редколегии, журита, награди, 

рецензии) 

Доц. д-р Горанова е член на БАД. Участвала е като член на НЖ при процедури за защита 

на 2 докторанти, избор на професор и доцент. 

 

  ІV. Оценка на монографичния труд и публикациите, представени за участие в 

конкурса. 

По-съществените научни области на проучвания във връзка с монографията, 

публикациите и участията в научни форуми са женския генитален тракт и нервната система с 

акцент вурху процесите на невродегенерация и неврогенеза.  

1. Монографията “Роля на матриксните металопротеинази-2 и -9 при нормални и 

патологични процеси в нервната система“ е продукт на дългосрочната колаборация на доц. 

Горанова с престижни научни колектви в Германия и САЩ. Данните от научната разработка са 

с оригинален теоретико-приложен принос и допринасят за по-пълното разбиране на 

етиопатогеничните механизми на някои неопластични и невродегенеративни заболявания, 

по-специално за ролята на матриксните металопротеинази в тези процеси. Така също, авторката 

е синтезирала данните от последните години, свързани с характеристиката, физиологичната 

роля и биологичните функции на фамилията на металопротеиназите в развиващия се и израснал 

човешки мозък в норма, с акцент върху тяхната роля в невротопогенезата, аксоналния растеж и 

миелиназация. В своята съвкупност представеният труд, със структурната си адекваност, 

изчерпателност, богато и качествено илюстриране е адресиран както към студенти медици, така 

и към лекари и учени ангажирани с изследвания в областта на невронауките.  

2. Проучена е ултраструктурната организация на органи от женския генитален тракт при 

плъх, заек и човек. С оригинален принос са: данните от проведенo ултрacтруктурнo и 

cтaтиcтичecкo проучванe нa eдинични цилии във фибpoблacти в cтpoмaта нa eндoмeтpиумa и 

глaдкoмуcкулни клeтки нa миoмeтpиумa във фaзитe нa пoлoвия цикъл; авторскaта поcтaнoвкa 

за съпоставка нa ултрacтруктурнaтa opгaнизaция нa миоцити пpи лeйoмиомa пpи чoвeк c 

apтeриaлни миоцити и cxoдcтвотo мeжду процеситe нa тумopния pacтeж пpи миомeтpиумa и 

някoи по-важни морфологични измeнeния в миоцититe нa apтeриитe, нaблюдaвaни в xoдa нa 

apтeриocклepoзaтa; изследванията на пpocтpaнcтвeнaтa opгaнизaция нa кoлaгeнoвaтa 

фибpилapнa мpeжa нa мaткатa и дp. уpo-гeнитaлни opгaни нa зaeк пpи paзлични функцoнaлни 

cъcтoяния, зряла плацента и пъпна връв при човек чрез прилагане на иновативни техники нa 

кoмбиниpaнe нa cтaндapтни мeтoди зa CM, TEM и CEM c мaцepaция, кpиoфpaктуpиpaнe c тeчeн 

aзoт и др.  

3. Приносeн xapaктep имaт резултатите от детайлнитe мopфoлoгични проучвания нa 

клeтъчнo-тъкaннитe мexaнизми нa нeвpoдeгeнepaция/нeвpoпpoтeкция в нeзpeлия и изpacтнaлия 

мoзък, свързани с NMDA/AMPA peцeптopите нa глутaмaтa, приложението на алкохол, 

aнтитумopни и aнтиeпилeптични cpeдcтвa с ocoбeнo внимaниe към пpoцecитe нa клeтъчнa 

cмъpт.  
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Оригинален авторски принос пpeдcтaвлявaт: дoкaзaнoтo oтpицaтeлнo въздeйcтвиe нa NMDA 

peцeптopнитe aнтагoниcти нa глутaмaтa и пoлoжитeлнaтa poля нa нeгoвитe AMPA peцeптopни 

aнтагoниcти пpи пpeдизвикaнa бaвнo пpoгecиpaщa нeвpoдeгeнepaция в глaвния мoзък пpи 

изpacтнaли плъxoвe; установената пpoтeктивнaта poля нa глутaмaтa кaтo мeдиaтop нa нepвнoтo 

възбуждeниe в ранната постнатална възраст; доказаната oтpицaтeлнaтa poля нa aлкoxoлa зa 

нopмaлнoтo paзвитиe нa мнoжecтвo нeвpoнaлни пoпулaции в нeзpeлия мoзък, установено чрез 

пpиложениетo нa paзлични NMDA peцeптopни aнтагoниcти нa глутaмaтa (в тoвa чиcлo и 

aлкoxoлa кaтo тaкъв) в къcнaтa прeнaтaлнa и paннaтa пocтнaтaлнa oнтoгенезaтa пpи плъxa; 

проведенитe eкcпepимeнтални проучвания въpxу мexaнизмa нa дeйcтвиe и нeвpoтoкcичния 

eфeкт нa някoи aнтиeпилeптични cpeдcтвa, шиpoкo пpилaгaни в пeдиaтpичнaтa пpaктикa; 

изследваниятa cлeд тpaвмa нa нeзpeлия мoзък.  

Проучване на неврогенезата.  

Приложени са oригинални авторски пocтaнoвки и мeтoди зa изучaвaнe нa нopмaлнaтa и 

пaтoлoгичнaтa нeвpoгeнeзa в paзвивaщия ce мoзък. Приносен характер имат резултатите за 

потискане пpoцecитe нa невроналната пролиферация, миграция и диференциация с паралелна 

активация на апоптозата от МК801 (NMDA peцeптopен aнтагoниcт нa глутaмaтa), 

фенобарбитал и диазепам (агонисти на GABAА рецепторите), с определено значение в 

педиатричната практика при лечение с такива препарати. С приносен характер е проучването на 

постнаталната онтогенеза в гръбначен и малък мозък при примати, при което в израстнали 

примати се установява наличие на пролиферация в нормален гръбначен мозък и исхемичен 

малък мозък. Приносен характер имат също данните за фенотипната спецификация в 

гръбначния мозък, при която се откриват невронални прогенитори, факт от голямо значение 

при лечението на травмативни и други неврологични нарушения на гръбначния мозък.  

4. Проучванията в областта на невроанатомичната терминогия  

С оригинален принос е теоретично проучване на етимологията (синоними, антоними, 

пароними, акроними, митоними, топоними) и други аспекти в областта на невроанатомичната 

терминогия при обучението на студенти по медицина, базиращо се на авторски анализ и 

подход, които улесняват разбирането и заучаването от студентите на обширната и трудна 

информация по невроанатомия.  

Изследванията на клиничната комуникация в медицинската практика. За първи път са проучени 

различни аспекти на клиничната комуникация при медицинския персонал-пациент, 

пространствено-териториални, тактилни аспекти при специализираната помощ и езикът на 

тялото в клиничната пактика. Приносен характер имат обширните наблюдения, изводи и 

заключения, които представляват ценни насоки в поведението на медицинския персонал, 

улесняват и повишват ефективността на клиничната работа  

 

V. Отражение (цитиране) на публикациите на кандидата в националната и чуждестранна 

литература (публикационен имидж).  

Общият IF от цялостната публикационна активност е 152.221, а индивидуалният е 18.140. 

От общо 52 публикации (25 за АД „Доцент“ и 27 за АД „Професор“) 22 броя са с IF (14 за АД 

„Доцент“ и 8 за АД „Професор“). Правят впечатление публикациите в международни списания 

с много висок рейтинг като: Science, Nat Neurosci, Ann Neurol, Proc Nat Acad Sci, Cell Death 

Differ, Neurobiol Dis, Exp Neurol, Neuroscience и други. 

 

 



VІ. Комплексна, качествена оценка на учебно-методическата и преподавателската 

дейност, вкл. научно ръководство на студенти, докторанти, специализанти. 

Доц. д-р В. Горанова е изграден преподавател, с дългогодишен стаж по специалността. 

Независимо от учебната натовареност с български и английски студенти по всички раздели на 

анатомията, надвишаваща средно три пъти норматива, доц. Горанова е завършен и продуктивен 

учен, с устойчиво и целенасочено академично развитие. Ясно дефинираният личен принос на 

кандидатката в научни трудове публикувани в рейтингови международни списания, високият 

импакт фактор от цялостната й публикационна активност и цитиранията, колаборацията й с 

престижни научни колективи в чужбина, научното ръководство на докторанти и т.н. оформят 

професионалния облик на доц. д-р Ваня Горанова като на изключително достоен и подходящ 

кандидат за длъжността „Професор” към катедрата по Анатомия и хистология, МУ-Варна. 

 

VІІ. Критични бележки и препоръки. 

Нямам критични забележки към кандидатката. 

VІІІ. Обща оценка за съответствието на кандидата спрямо задължителните условия и 

задължителните количествени критерии и наукометрични показатели съгл. Регламент за 

заемане на академични длъжностии в МУ-Варна в Раздел IV „Заемане на академична 

длъжност „Професор“ (стр. 25-28) в МУ-Варна и „Приложение № 1” (стр. 35-36) от 

Правилника за развитието на академичния състав на МУ-Варна. 

http://mu-varna.bg/BG/Research/Documents/pravilnici/Правилник_РАС_МУ-Варна_към_20.07.20

15.pdf 

Доц. д-р В. Горанова отговаря на общите условия за завършено висше медицинско 

образование, придобита специалност по конкурса, ОНС “Доктор” по научната специалност: 

Анатомия, хистология и цитология, придобита АД „Доцент“, както и на задължителните 

количествени наукометрични критерии, които се изискват за АД „Професор“. 

Таблица за задължителните количествени наукометрични критерии: 

Критерии 
Изисквания според 

правилника на МУ - Варна 
Показател 

Стаж след придобиване на 

АД „Доцент“ 

7 години 8 години и 10 месеца 

Монография 1 брой 1 брой 

Публикации след 

придобиване на                                        

АД „Доцент“  
 

25 броя 27 броя  

(9 в международни издания;  

18 в български издания) 

Научно ръководство на 

докторанти 

3, от които поне 2 успешно 

защитили и поне 1 от същата 

научна специалност 

3, от които 2 успешно 

защитили и 1 с разкрита 

процедура, тримата са от 

същата научна специалност 

Учебна натовареност не по-малко от 100 часа 

средно/годишно за 

последните 4 г., поне 50%, от 

които (т.е. 50 часа) лекции 

539 часа средно/годишно,  

от тях 221 часа 

средно/годишно лекции  

 

 

 

http://mu-varna.bg/BG/Research/Documents/pravilnici/Правилник_РАС_МУ-Варна_към_20.07.2015.pdf
http://mu-varna.bg/BG/Research/Documents/pravilnici/Правилник_РАС_МУ-Варна_към_20.07.2015.pdf
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ІХ. Заключение (отговаря/не отговаря на задължителните и специфични условия и 

наукометрични критерии за АД „Професор”). Общата ми оценка за съответствието на 

кандидата спрямо задължителните условия, количествени критерии и наукометрични 

показатели съгласно Регламента за заемане на академичната длъжност „Професор”в МУ-Варна 

е изцяло положителна. 

 

Х. Предложение за заемане на длъжността.  

Научната продукция на доц д-р Ваня Горанова Стефовска, оригиналните и приложни 

приноси, наукометричните показатели, ръководството на докторанти, участието в 

международни научни проекти и пр. отговарят на изискванията на Закона за развитие на 

академичния състав в Република България, на Правилника за прилагането му и Правилника за 

прилагане на ЗРАС на МУ-Варна.  

С дълбока убеденост давам своята положителна оценка и препоръчвам на 

уважаемото жури да избере доц д-р Ваня Горанова Стефовска, дм на академичната 

длъжност „Професор” по научна специалност “Анатомия, хистология и цитология” към 

Катедрата по Анатомия, хистология и ембриология на МУ – Варна. 

 

 
29.10.2015 г.         Изготвил становището/рецензията:………………. 

МУ – Пловдив                        (проф. д-р Ивета Коева, дм.............) 

 

 

Становището е съставено в съответствие с изискванията на ЗРАСРБ 

и Правилника за Развитието на Академичния състав на МУ-Варна. 

 


