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В конкурса за заемане на академичната длъжност „професор” по научна специалност 

„Анатомия, хистология и цитология” за нуждите на катедрата по анатомия, хистология 

и ембриология при Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна, 

обявен в ДВ бр. 52/10.07.2015 год. е подал документи един кандидат: ДОЦ. Д-Р ВАНЯ 

ГОРАНОВА СТЕФОВСКА, д.м., доцент в същата катедра. 

Ваня Горанова е родена на 17.10.1954 година в с. Аврен, Варненска област. Тя 

завършва с отличие висше медицинско образование през 1979 година в Медицински 

университет (МУ) – Варна. Академичната й кариера започва през 1982 година като 

асистент в катедрата по анатомия, хистология и ембриология на МУ-Варна. През 1986 

година Горанова придобива специалност по анатомия, хистология и цитология и е 

повишена последователно в научно звание (академична длъжност) старши асистент 

(1987 год.) и главен асистент (1990 год.). През периодите 1998-1999 и 2002-2004 години 

тя е научен сътрудник в катедрата по детска неврология на клиника „Шарите-Вирхов” 

към Хумболтовия университет в Берлин, Германия, а през 2005-2008 година е научен 

сътрудник в катедрата по детска неврология на университет Карл Густав Карус в 

Дрезден, Германия. От 2008 година Ваня Горанова е доцент по научна специалност 

„Анатомия, хистология и цитология” с шифър 03.01.02 в катедрата по анатомия, 

хистология и ембриология на МУ-Варна (свидетелство от ВАК № 24585/03.12.2007). 

След успешна защита на дисертационен труд на тема „Ултраструктурна организация на 

ендометриума през онтогенезата при плъх и заек” през 1997 година Ваня Горанова 

придобива образователната и научна степен “доктор” (диплома от ВАК № 24682/ 

02.05.1997). Доц. Горанова е била двукратно (през 1992/1993 год. – за 8 мес. и 1995 год. – 

за 4 мес.) гостуващ изследовател в института по анатомия на университета Ла Сапиенца 

в гр. Рим, Италия, специализирала е (през 2001-2002 год.) в катедрата по неврология на 

университета Вашингтон в Сейнт Луис, САЩ. Ваня Горанова е член на Българското 

анатомично дружество. Тя е полиглот – владее свободно английски, френски и 

италиански език, и на много добро ниво немски и руски език. 

Доц. Ваня Горанова има общо над 32 години преподавателски стаж, от които седем и 

половина години като хабилитиран преподавател. В дългата си практика на асистент тя е 

водила целия практически курс по макроскопска и микроскопска анатомия със студенти 

по медицина, дентална медицина и фармация, участва пълноценно също и в 

англоезичното обучение на чуждестранни студенти в университета. След хабилитацията 

си, доц. Горанова изнася пълния лекционен курс по анатомия на български и английски 

език пред студенти медици и дентални медици, като в същото време чете на български 



 3 

език и курса по анатомия за фармацевти, медицински сестри и лаборанти, както и по 

пластична анатомия за специалността „Моден дизайн” на Варненския свободен 

университет „Черноризец Храбър” (през 1997-2000 год.). През последните шест години 

тя е включена с отделни лекции (общо 16 часа) и в свободноизбираемия курс по 

невробиология за студенти по медицина, а еднократно (през 2012 год.) е провела 

подготвителния курс за същата специалност в Тракийския университет в гр. Одрин, 

Турция. Приложената справка посочва недвусмислено, че през последните четири 

академични години, учебната натовареност на доц. Горанова надхвърля неколкократно 

университетския норматив за хабилитирано лице. Ваня Горанова е водещ съавтор на 

учебник по анатомия на човека на английски език, предназначен за самоподготовка на 

студенти по медицина и дентална медицина, а също и съавтор на едно учебно помагало 

(ръководство по хистологични техники) за студенти от специалността „Медицински 

лаборант”. Освен това, в годините след хабилитацията си тя участва в разработване на 

учебни програми и изпитни тестове по всички специалности, които изучават анатомия в 

университета. През периода 2008-2010 година тя е координатор за англоезичното 

обучение на студентите от І и ІІ курс в университета, в продължение на четири години 

(1992-1996 год.) Горанова е била административен курсов ръководител на студентите от 

ІІ медицински курс, а през периода 2008-2012 година е член на факултетния съвет на 

факултета по фармация. Тя е участвала (през периода 1987-1994 год.) в комисията по 

проверка и оценка на писмените кандидатстудентски работи по биология. Доц. Горанова 

участва активно в академичното развитие на студенти и млади сътрудници от звеното – 

тя е била научен ментор на трима студенти и е организирала научен Journal Club в 

катедрата. Под нейно ръководство успешно са защитени две докторски дисертации, а 

понастоящем тя е научен ръководител на един свободен докторант. Гореизложените 

данни ми дават достатъчно основание да приема, че доц. Ваня Горанова е изграден и 

уважаван преподавател с доказан висок професионализъм, и с подчертан стремеж към 

усъвършенстване и осъвременяване на преподавания учебен материал. 

Доц. Ваня Горанова участва в настоящия конкурс с 54 научни труда, в това число 

автореферата на дисертационния труд, една монография, и 52 научни статии в 

специализирани научни списания (31 международни и 21 български). 28 от тези 

публикации, представени в отделен списък, не повтарят трудовете за придобиване на 

научната степен и заемане на академичната длъжност «доцент». Техният профил  

включва един самостоятелен монографичен труд (169 страници на български език), 

девет научни статии в международни специализирани списания (седем с импакт фактор 
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и две без импакт фактор), и 18 статии, публикувани в реферирани български научни 

списания без импакт фактор и научнотематични сборници. Специално заслужава да се 

отбележи, че част от публикациите на доц. Горанова са в изключително авторитетни 

научни списания с висок импакт фактор като Science, Nature Neuroscience, Proceedings 

of the National Academy of Sciences (PNAS), Annals of Neurology, Cell Death and 

Differentiation и др. В 11 (близо 40%) от научните трудове в този списък доц. Горанова 

е единствен или водещ автор, а в останалите тя е втори и последващ съавтор. Научният 

актив на Ваня Горанова включва и 64 научни съобщения, докладвани на научни 

форуми у нас (40) и в чужбина (24), 24 от които са след заемане на академичната 

длъжност «доцент». Едно резюме на научно съобщение, несвързано с дисертационния 

труд или доцентурата на кандидатката, е публикувано в специализирано научно списание 

с импакт фактор. Общият импакт фактор на научните списания с публикации на доц. 

Горанова е 152.221 (формиран от статии – 151.005 и публикувано резюме – 1.216), а 

индивидуалният – 18.140 (съответно 17.966 от статии и 0.174 от резюме).  

Доц. Ваня Горанова е била участник в изследователски екипи по разработване на пет 

международни научноизследователски проекта, финансирани от Федералното 

министерство на образованието и научните изследвания на Германия (BMBF) и 

Немската изследователска организация (DFG), а понастоящем е ръководител на един 

текущ институционален проект на МУ-Варна. Горанова е била член на организационните 

комитети за провеждане на национални конгреси на Българското анатомично дружество 

и международните симпозиум по клинична анатомия, организирани от катедрата във 

Варна. Кандидатката е придобила и известен научно-експертен опит като член на 

научни журита по оценка на две докторски дисертации и процедури за заемане на 

академичните длъжност «доцент» и «професор». От 2014 година тя е член на Научния 

съвет по медикобиологични дисциплини на МУ-Варна. 

Научните интереси на доц. Ваня Горанова са в областта на морфологията на 

женската репродуктивна система и невробиологията. В конкретен план научните 

разработки на кандидатката и приносите от тях могат да бъдат обединени тематично в 

следните основни научни категории:  

1. Ултраструктурни проучвания на женския генитален тракт. 

2. Експериментални проучвания на увреден гръбначен мозък. 

3. Морфологични аспекти на главния мозък в норма и експеримент. 

4. Проучване на механизмите на ембрионалната и адултна неврогенеза. 

5. Принос към невроанатомичната терминология и клиничната комуникация. 
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Основен тематичен проблем в началната изследователска дейност на доц. Горанова 

е проучвания върху ултраструктурата на органи от женския генитален тракт. На този 

проблем са посветени някои от ранните изследвания, вкл. дисертационния труд на 

кандидатката (№1, 3-14, 18, 34-36). В хода на експериментите е проведено детайлно 

изследване на ултраструктурния строеж на маточната лигавица при плъх, заек и човек 

през онтогенезата, при бременност и след раждане. Приведени са оригинални данни за 

характеризиране на микроциркулаторното русло на ендометриума и са дефинирани две 

основни микроциркулаторни мрежи – субепителиална и парагландуларна. Описани са 

структурните компоненти на кръвно-тъканната бариера и динамичните промени през 

фазите на половия цикъл у гризачи. Резултатите от тези и паралелно проведени 

ензимохистохимични експерименти дават конкретни основания за ценни заключения 

относно ролята на фибробластите и цилиите в регулацията на екстрацелуларния 

матрикс (№4, 36, 61, 62) и за клетъчно-тъканната организация и диференциация в 

различните маточни слоеве (№1, 65-67). Получени са и оригинални данни относно 

пространствената организация на колагеновата мрежа в зряла човешка плацента и 

пъпна връв при раждане (№10, 12, 14, 18). 

Друго приоритетно научно направление в работата на Горанова, на който са 

посветени голяма част от нейните творчески търсения в областта на невронауките, е 

изясняване на негативната роля на различни невротропни фактори при химични 

увреждания на гръбначен мозък. Получените данни могат успешно да бъдат приложени 

за извеждане на терапевтичен алгоритъм при гръбначномозъчни увреждания (№19). Те 

доближават клиницистите до мечтата за разработване на стратегиии за профилактика и 

ефективно лечение на амилоидна латерална склероза (№21, 23). В тази връзка, проучвани 

са и клетъчно-тъканните механизми на невродегенерация/невропротекция в незрелия и 

израснал главен мозък. Установено е, че приложението на NMDA рецепторни 

антагонисти на глутамата, вкл. алкохол, по време на синаптогенезата води до масивна 

дегенерация по пътя на апоптозата в обширни области на главния мозък (№15, 16, 28, 

29). Успоредно с това са получени данни за невротоксичен ефект на някои 

антиепилептични средста, прилагани в педиатричната практика (№22). Проведените 

паралелно генетични, молекулярни и хистологични изследвания след травматични 

въздействия или хипероксия на развиващия се мозък (№ 25-27, 31, 32, 37, 42, 47, 49, 50) са 

допринесли за изясняване ня клетъчно-тъканните механизми на невроапоптоза и глиална 

активация. Обобщено казано, научните приноси от тези невробиологични експерименти 

имат важно клинично значение за неонатологичната и педиатричната практика. 
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Проучванията на Горанова на неврогенезата са продължени от нейните сътрудници. 

Под научното й ръководство докторантките й Д. Маринова и В. Михалева са 

изследвали постнаталната неврогенеза в гръбначен и малък мозък при примати, довели 

до разкриване на фенотипната спецификация, в частност на невроналните прогенитори 

в тези части на ЦНС при исхемия (№40, 43, 44, 53). Проблемът за ембрионалната 

неврогенеза у бозайниците е изследван и от друга докторантка на доц. Горанова – М. 

Ангелова, а резултатите от тези експерименти дават конкретни основания за ценни 

заключения относно функционалното значение на транскрипционните фактори Sox2 и 

Zbtb20, регулиращи пролиферацията, миграцията и диференциацията на кортикалните 

прогенитори в палиума на човек (№46, 52, 54). 

В последните години доц. Горанова работи в екип, проучващ етимологията на 

невроанатомични термини (№33), различни аспекти на клиничната комуникация между 

медицински персонал и пациент (№45, 48, 51), и приноса на Пирогов в топографската 

анатомия и полевата хирургия (№103). Получените данни дават полезна информация на 

студентите и медицинските специалисти за улесняване на тяхното обучение и бъдещо 

поведение. Проучванията на Горанова върху асиметрията на клона на долната челюст 

(№84) имат определено практическо значение за лицево-челюстната хирургия. 

Доц. Горанова е автор на монография, третираща ролята на матриксните 

металопротеинази в развиващия се и израснал човешки мозък в здраве и болест (№2). 

Този труд е резултат на дългосрочно научно сътрудничество на Горанова с водещи в 

областта учени от световноизвестни центрове за изучаване на мозъка в Германия и САЩ. 

Резултатите от тези изследвания внасят оригинален принос за изясняване на факторите и 

патогенетичните механизми на някои неопластични и невродегенеративни заболявания и 

намиране на ефективен диагностичен и терапевтичен подход при тях. 

Научните постижения на доц. Горанова са забележителни и са намерили достойно 

отражение сред международната научна общност. Справката в най-големите база данни 

с библиографски записи и анотации на научна литература показва че нейните научни 

трудовете са цитирани 2554 пъти (в Web of Science), 2778 пъти (в Scopus), и 3655 пъти 

(в Google Scholar), при това в изключително реномирани чуждестранни научни 

списания, съгласно предоставената от автора официална справка, изготвена от 

библиотеката на МУ-Варна. Друг безспорен показател за значимостта и 

международното признание на нейната научноизследователска дейност е притежавания 

от Горанова h-index = 14, който дава сумарна представа за продуктивността и импакта, 

и директно отразява научния принос на индивидуалния изследовател. 
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В заключение констатирам, че доц. Горанова има необходимия преподавателски 

опит и педагогическа квалификация, притежава отлична методическа подготовка и 

чуждоезикови умения и е дала достатъчно убедителни доказателства за утвърден учен-

морфолог. Тя отговаря на формалните изисквания на Закона за развитие на 

академичния състав в РБългария, на Правилника за неговото прилагане и изискванията 

за заемане на академичната длъжност «професор», посочени в чл. 100 от раздел ІV на 

Правилника за развитие на академичния състав в МУ-Варна: Ваня Горанова притежава 

научно-образователната степен „ доктор”, придобила е специалност по анатомия, 

хистология и цитология, заемала е академичната длъжност «доцент» в продължение на 

осем години, и през последните четири академични години е надхвърлила трикратно 

задължителния учебен норматив за хабилитиран преподавател в университета. Тя има 

безспорен принос в подготовката на академични кадри, изразен под формата на научно 

ръководство на трима докторанти (двама успешно защитили и един зачислен) по 

същата научна специалност. Научноизследователската дейност на доц. Горанова е 

забележителна и се отличава с оригиналност и новаторство. Научните й постижения, 

представени в един монографичен труд и многобройни (52) оригинални научни 

трудове, някои от тях научни статии в изключително реномирани международни 

списания с висок импакт фактор, вкл. 27 публикации (част от тях с нейно водещо 

участие) след заемане на академичната длъжност «доцент», са нагледно свидетелство за 

съществен и високозначим принос в номенклатурната специалност на изключително 

продуктивен учен-изследовател. Те са получили национално и международно 

признание, отразено в множество (>2500) цитирания на нейните трудове в редица 

реномирани специализирани научни издания. Този факт и големият брой участия в 

наши и международни научни прояви говорят несъмнено, че изследователските 

находки на Горанова са станали достояние на морфологичната общност у нас и в 

чужбина. Наукометричните показатели на кандидатката значително надхвърлят 

задължителните количествени критерии за присъждане на академичната длъжност 

«професор» в МУ-Варна. Не на последно място трябва да подчертаем научно-

приложния характер на нейните научни изследвания и несъмненото им значение за 

клиничната практика. Доц. Ваня Горанова притежава експертен опит в оценяване на 

научни разработки, показала е перманентни и неоспорими научноорганизационни 

умения и научноръководни компетенции. Ето защо, въз основа на цялостна преценка на 

учебно-преподавателската дейност на кандидатката, както и на качествена оценка на 

научния актив и научната стойност на представените от нея научни трудове и участия в 
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научни форуми у нас и в чужбина, си позволявам убедено да препоръчам на членовете 

на научното жури да гласуват позитивно за избиране на доц. д-р Ваня Горанова 

Стефовска на академичната длъжност «ПРОФЕСОР». 

 

      Рецензент:       
(проф. д-р Н. Лазаров, д.м.н.) 

01.11.2015 г. 
гр. София 
 
 


