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1. Общо представяне на процедурата и докторанта 

Докторантката д-р Меглена Валдемарова Ангелова е главен асистент в катедра 

„Анатомия, хистология и ембриология” при МУ „Проф. д-р П. Стоянов“, Варна от 2011 

год. Завършила е висшето си образование като магистър по специалността медицина в 

МУ  „Проф. д-р П. Стоянов“, Варна през 2003. 

След дипломирането си е работила като лекар-ординатор в ЦСМП - гр. Шумен, филиал 

Нови пазар, а от 2006г. е асистент в катедра „Анатомия, хистология и ембриология” при 

МУ „Проф. д-р П. Стоянов“, Варна. През 2009 г. придобива специалността „ Анатомия, 

хистология и цитология“, а от 2011 г. е главен асистент в катедрата по Анатомия и 

хистолгия.  

Докторантката им 11 публикации  и 5 участия в научни форуми. Д-р Ангелова участва 

като изследовател в конкурсно финансирани научно-изследователски проекти към МУ, 

Варна на тема: „Експресия на някои транскрипционни фактори в прогениторни клетки 

по време на развитието на палиума при човек”. 

Представеният от д-р Меглена Ангелова комплект материали на хартиен/електронен 

носител е в пълно съответствие с Чл. 44 (3) от Процедура за придобиване на ОНС 

„доктор“ в МУ – Варна; Правилник на МУ-Варна от 07.01.2013 г. и включва следните 

документи: 

– заявление до Ректора на МУ- Варна за разкриване на процедурата за защита на 

дисертационен труд 

– автобиография в европейски формат с подпис на докторанта 
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– нотариално заверено копие от диплома за висше образование  

– заповеди за записване в докторантура; за отчисляване с право на защита 

– заповед за провеждане на изпит от индивидуалния план и съответен протокол 

за издържан изпит или докторантски минимум по специалността   

– протокол от катедрен съвет за предварително обсъждане на дисертацонния 

труд и взетите решения за разкриване на процедура и за състав на научно жури 

– дисертационен труд 

– автореферат 

– списък на научните публикации по темата на дисертацията 

– копия на научните публикации 

– декларация за оригиналност и достоверност на приложените документи 

– други документи, свързани с хода на процедурата 

Докторантът е приложил 3 публикации и 1 участиe от научни форуми, свързани с темата 

на дисертационния труд. Нямам бележки и коментар по документите. 

2. Актуалност на тематиката 

Нарушенията в процеса на формирането на крайномозъчната кора обуславят редица 

неврологични заболявания, затова изясняването на регулаторните механизми на 

неврогенезата би допринесло за развитието на клиничната неврология. В тази връзка, в 

последните години редица проучвания са фокусирани върху изследването на ролята на 

различни транскрипционни фактори като ендогенни регулатори на диференциацията на 

крайномозъчните неврони.  

В настоящета научна разработка авторът, използвайки тъканни проби от човешки 

ембрионален и фетален теленцефалон, представя данни за експресията, ко-експресията, 

разпределението и фенотипната локализация на транскрипционните фактори Sox2, Pax6 

и Zbtb20 в отделни зони на развиващия се човешки краен мозък, в контекста на ролята на 

тези молекули в ембрионалната невро-и топогенеза.  

Във връзка с по-горе изложените факти считам, че избраната от д-р Меглена Ангелова 

тема на дисертационен труд е актуална и с висока научна стойност. Целта е с адекватна 

формулировка спрямо включения в дисертацията материал за изследване, задачите също 

са пълно и точно определени.  

3. Познаване на проблема 

Библиографията на дисертационния труд включва на 153 литературни източници (един 

на кирилица, останалите на латински), повечето от които от последните години. Прави 

впечатление доброто познаване състоянието на проблема от страна на дисертанта, 

творческия подход към използвания литературен материал, както точния и стегнат стил 

на автора.  

4. Методика на изследването 

Включеният в проучването тъканен материал за изследване от човешки ембрионален и 

фетален теленцефалон (на възраст 4-36 г.с) и методологичен инструментариум, състоящ 

се от рутинни хистологични (оцветяване с хематоксилин-еозин и крезил виолет) и 

съвременни изследователски методи като имунофлуоресценция, конфокална 

микроскопия, количествен и фенотипен микроскопски анализ на клетъчните популации, 

както и статистическа обработка на получените данни напълно кореспондират на 
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поставените цел и задачи и са с изключително висока информативна стойност по 

отношение на очакваните резултати.  

5. Характеристика и оценка на дисертационния труд и приносите 

Дисертационният труд съдържа 120 стандартни страници, 100 фигури и 1 таблица. 

Научната разработка е с достатъчен по обем литературен обзор (33 стр.), ясно 

определени цел и задачи, достатъчно изчерпателно описани материал и използвани 

методи.  

Резултатите са представени на изчистен и разбираем научен стил и са илюстрирани с 

фотодокументация с изключително високо качество. Дискусията е 8 страници, но прави 

впечатление интерпретативния й характер, както и ясното формулиране на изводите и 

дефиниране на приносите на научната разработка. Приносите на дисертационния труд 

биха могли да се отнесат към такива с фундаментално-теоретичен характер – 

идентифициране в човешки фетален дорзален палиум на транскрипционния фактор 

Zbtb20 и фенотипа на експресиращите го клетки, а така също и наличието в този мозъчен 

регион и на малък процент Sox2+/Pax6- и Sox2-/Pax6+ прогенитори; данни относно 

ростро-каудален и апико-базален градиенти в гъстотата на радиалните стволови клетки, 

експресиращи транскрипционните фактори Sox2/Zbtb20.  

6. Преценка на публикациите и личния принос на докторанта 

Дисертантката е представила 3 публикации и 1 участие в научен форум, свързани с 

темата на научната разработка. Публикациите са в български списания като и в трите 

публикации дисертантката е на първо място, което недвусмислено отразява нейния 

принос в научните разработки. Докторантката не е представила цитирания на 

публикациите. Представеното участие от научен форум е от доклад на ХХII Национален 

Конгрес на Българското анатомично дружество в Пловдив (2015 г.), където 

дисертантката е водещ автор.  

От прегледа на представените материали бих могла да заключа, че проведеното 

дисертационно изследване е резултат на личното участие на докторанта, както и 

получените резултати и формулираните приноси в пълна степен са негова лична заслуга. 

Нямам критични забележки и препоръки към проведеното изследване и 

представените материали.  

7. Автореферат 

Авторефератът е изготвен според изискванията, с високо качество на 

илюстративния материал и достатъчен обем за да бъдат напълно отразени основните 

резултати, постигнати в дисертацията. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дисертационният труд съдържа научни и научно-приложни резултати, които 

представляват оригинален принос в науката и отговарят на всички изисквания на 

Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника 

за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника на МУ – Варна. Представените материали и 

дисертационни резултати напълно съответстват на специфичните изисквания, приети 

във връзка с Правилника на МУ – Варна за приложение на ЗРАСРБ. 

Дисертационният труд показва, че докторантката д-р Меглена Валдемарова 

Ангелова притежава задълбочени теоретични знания и професионални умения по 
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научна специалност анатомия и хистология като демонстрира качества и умения за 

самостоятелно провеждане на научно изследване. 

Поради гореизложеното, убедено давам своята положителна оценка за проведеното 

изследване, представено от рецензираните по-горе дисертационен труд, автореферат, 

постигнати резултати и приноси и предлагам на почитаемото научно жури да 

присъди образователната и научна степен ‘доктор’ на д-р Меглена Валдемарова 

Ангелова в докторска програма по научната специалност „Анатомия, хистология и 

цитология” (03.01.02). 

 

 

 

07.08.2015 г.   Изготвил становището:  

       
   (проф.д-р Ивета Коева, дм) 


