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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 

РЕЦЕНЗИЯ 

от проф. д-р Стефан Тодоров Сивков, дм 

Катедра „Анатомия, хистология и ембриология", МУ- Пловдив 

Бул. Васил Априлов 15А, Пловдив 4002 email: 

st.sivkov@yahoo.com 

Относно: Провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност „Професор" по научна 

специалност Анатомия, хистология и цитология, обявен за нуждите на МУ-Варна, Катедра 

„Анатомия, хистология и ембриология" (обявен в ДВ, бр. 52 от 10.07.2015 г.), съгласно Заповед № 

Р-109-286, 30.09.2015 г. 

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. 

I. Анализ на кариерния профил на кандидата 

1. Образование и квалификация 

Кандидатката доц. д-р В. Горанова завършва висшето си образование по медицина във 

ВМИ - Варна през 1979 г. През 1986 придобива специалност по Анатомия на човека, а през 1997 

г. ОНС "Доктор" по научната специалност: Анатомия, хистология и цитология с шифър 03.01.02. 

Доцент по научната специалност: Анатомия, хистология и цитология, шифър 03.01.02 в 

Катедрата по анатомия, хистология и ембриология на МУ - Варна от 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 19921993 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 представената справка се вижда, че аудиторната учебна заетост (включваща лекции, 

упражнения и изпити) през последните 4 години надхвърля значително определената по 

Правилника (2011/12 - 584 часа, 2012/13 - 520 часа, 2013/14 - 555 часа, 2014/15 - 496 часа) и съчетана 

с много добрата научна дейност е индикация за организиран преподавател и изследовател. 

Доц. Горанова е водила 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 и 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 
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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. 

II. Общо описание на представените материали по конкурса. 

Нямам критични бележки по същество за представените в конкурса материали. 

Документацията е пълна и точна, представена е в логична последователност според изискванията 

на конкурса. 

III. 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. 
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IV. 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 " представя данните от проучване на група ензими, 

действащи върху белтъчните компоненти на извънклетъчния матрикс. Тази група ензими 

представляват актуален проблем в съвременната невронаука от гледна точка на възможната им роля 

в патогенезата на някои неопластични и невродегенеративни заболявания на мозъка. 

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

при плъх, заек и човек. Направено е цялостно проучване на маточната лигавица на плъх през 

онтогенезата, бременността и след раждане. Приносен характер има детайлното изследване и 

описание in situ на клетъчните популации в епитела и стромата на ендометриума, 

микроциркулаторното русло на ендометриума, дефинирането на две основни микроваскуларни 

мрежи (подепителна и околожлезна), както и на съставките на кръвно-тъканната бариера. За 

първи път е изследвана пространствената организация на колагеновата фибриларна мрежа на 

матката и др. уро-генитални органи на заек, зряла плацента и пъпна връв при човек.  

3. Приносен характер имат резултатите от детайлните морфологични проучвания на 

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

мозък, свързани с NMDA/AMPA рецепторите на глутамата, приложението на алкохол, 

антитуморни и антиепилептични cpeдcтвa с ошбено внимание към процеотте на клетъчна смърт. За 

първи път е показано, наличието на масивен невродегенеративен ефект от приложението на 

различни NMDA рецепторни антагонисти на глутамата (в това число и алкохола като такъв) в 

късната пренатална и ранната постнатална онтогенезата при плъх, проведени са оригинални 

сравнителни изследвания върху невротоксичния ефект на някои антиепилептични лекарства 

прилагани в педиатричната практика. 

4. В проучването на неврогенезата са приложени са оригинални авторски постановки и 

методи за изучаване на нормалната и патологичната неврогенеза в развиващия се мозък при 

плъх, постнаталната онтогенеза в гръбначен и малък мозък при примати и ембрионалната 

неврогенеза в палиума на човек. 

5. Проучванията в областта на невроанатомичната терминогия на етимологията и други 

аспекти в областта на невроанатомичната терминогия при обучението на студенти по медицина е 

направено за първи път. Оригинални са анализът и подходът, които улесняват разбирането и 

заучаването от студентите на информацията по невроанатомия. 

6. Приносен характер има проучването на различни аспекти на клиничната 

комуникация в медицинската практика, които улесняват и повишават ефикасността 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. 

VI. Комплексна, качествена оценка на учебно-методическата и преподавателската дейност, 

вкл. научно ръководство на студенти, докторанти, специализанти. 

Доц. Горанова се е утвърдила през годините като уважаван преподавател с оптимална учебна 

натовареност и отлични педагогически качества и умения. Участва системно в изпитни комисии, в 

разработването на учебни програми и тестове по специалността. Имайки предвид сериозната 

учебна ангажираност и стойностната научна продукция на доц. Горанова, които са гаранция за 
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осъществяване на съвременен и качествен учебен процес, нямам основания да се съмнявам във 

високото ниво на преподаване на материала по анатомия, хистология, цитология и ембриология. 

VII. Критични бележки и препоръки. 

Нямам критични бележки по същество за представените в конкурса материали. Що се отнася до 

научната същност на трудовете, с които кандидатът участвува в конкурса считам, че те са написани 

лаконично, на добър научен език и с висока компетентност. Бих препоръчал в бъдещата си 

научноизследователска дейност доц. В. Горанова да продължи да задълбочава теоретичната 

интерпретация на наблюдаваните феноменологични ефекти, което ще спомогне за разработването 

на научните основи на невробиологията и механизмите на невроналната смърт. 

VIII. 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" в МУ-Варна и „Приложение № 1" от Правилника за развитието на академичния състав 

на МУ-Варна. 

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". 

 

IX. Заключение. Въз основа на цялостното й представяне в конкурса считам, че доц. В. Горанова е 

един безспорно качествен учен, със стойностна научна продукция, висока квалификация и 

работоспособност, богат опит и самостоятелност и отговаря на задължителните и специфични 

условия и наукометрични критерии за АД „Професор". 

X. Предложение за заемане на длъжността.  

Таблица за задължителните количествени наукометрични критерии: 

Критерии  Изисквания според  Показател 
 правилника на МУ - Варна  

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 
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Въз основа на гореизложеното и съобразявайки се с постановките на Закона за развитие на 

академичния състав в Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за 

развитие на академичния състав на МУ-Варна, препоръчвам на уважаемото Научно жури да 

предложи доц. Ваня Горанова Стефовска за избор на академичната длъжност "професор" по 

анатомия, хистология и цитология за нуждите на Катедрата по анатомия, хистология и 

ембриология при МУ-Варна. 

 

Изготвил рецензията: 

(Проф. д-р Стефан Сивков, дм) 

Становището е съставено в съответствие с изискванията на ЗРАСРБ и Правилника за 

Развитието на Академичния състав на МУ-Варна. 

30.10.2015 г. 

Пловдив 

 


