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 ДО: 

г-н Председателя на научното жури, 

назначено със Заповед № 1155 / 21.05.2021 г. на  

Ректора на Тракийски университет , Стара Загора 

 

 

Г-н Председател,  

На Ваша заповед № 1155 / 21.05.2021 г. приложено представям становище 

по конкурса за заемане на академична длъжност “професор ” по научна специалност 

“Анатомия, хистология и цитология” , област на висшето образование 7. 

Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Медицина, за нуждите на 

Медицински колеж, Тракийски университет-Стара Загора, обявен на сайта на 

Тракийски университет.   

 

Член на научното жури:  

проф. д-р Димитър Стефанов Кадийски, доктор на медицинските науки,  

Институция: Институт по експериментална морфология, патология и антропология с 

музей (ИЕМПАМ) при БАН 

Адрес и контакти: 

Пощенски адрес: 1113 София, ул. „Акад. Георги Бончев” бл. 25, 

                             ИЕМПАМ , БАН 

Електронен адрес: dkadiysky@yahoo.com 

Телефони: 02/979 2340; GSM 0887-68-65-16 

                                                                                                                        

 

Подпис:     

 
 

 

 

София, 12.08.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Становището е съставено в съответствие с 

изискванията на ЗРАСРБ и Правилника за 

условията и реда за придобиване на научни 

степени и заемане на академични длъжности в  

Медицински колеж, Тракийски университет-       

Стара Загора 
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С Т А Н О В И Щ Е 

 

на проф. д-р Димитър Стефанов Кадийски, доктор на медицинските науки, 

Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей 

(ИЕМПАМ) при БАН, ул. Академик Георги Бончев, бл. 25, 1113 София;  

член на научно жури на конкурс за академичната длъжност професор по Заповед № 1155 

/ 21.05.2021 г. на Ректора на Тракийски университет , Стара Загора 

 

Относно: Провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност 

“професор”  по научна специалност „ Анатомия, хистология и ембриология“, област 

на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. 

Медицина, за нуждите на Медицински колеж, Тракийски университет - Стара Загора, 

обявен на сайта на Тракийски университет.   

 

В конкурса за професор участва един кандидат – доцент д-р Таня Тодорова 

Китова, доктор на медицинските науки, доцент в Катедра „Анатомия, хистология и 

ембриология“ на Медицински факултет при Медицински университет – Пловдив и 

доцент в Медицински колеж, Тракийски университет-Стара Загора. 

Представените ми материали на  кандидатката (на електронен носител) са в 

съответствие с националните нормативни изисквания за заемане на академични 

длъжности и са съобразени със специфичните изисквания на правилниците на 

Медицински колеж и на Тракийския университет - Стара Загора. Налице са всички 

изискуеми документи. 

 

І. Кариерен профил на кандидата  

Доцент д-р Таня Тодорова Китова, доктор на медицинските науки, завършва  

медицина (1977-1984 г.) като магистър  в Медицинския Факултет на Медицински 

университет – Пловдив с отличен успех (Диплома № 007400/02. 03. 1984 г.). 

Последвалото професионално и академично развитие на кандидатката включва 

няколко етапа. От 1984-1990 г. тя е асистент  в Катедра по Анатомия, хистология и 
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ембриология, Медицински университет, Пловдив , от 1990 до 1993 г. е старши асистент 

в същата катедра, като от 1993 г. вече е главен асистент. През 2015 г.  е избрана на 

академичната длъжност  „доцент“ към Катедрата по Анатомия, хистология и 

ембриология (Диплома № 038 Д– от 20.04.2015 г.), където заема  същата  длъжност 

досега. Паралелно с това доцент Таня Китова, дмн,  от 2020 г. до момента  на настоящата 

процедура е доцент и  в Медицинския колеж при Тракийския Университет – Ст. Загора. 

Доцент Таня Китова придобива през 1989 г. специалност по Анатомия, 

хистология и цитология (Диплома № 33685/03.01.1989 г.), а през 2011 г. придобива 

специалност по фетопатология и патология на плацентата в Université Paris Diderot – Paris 

7, France. Memoire: „A propos de 12 cas observes au service d, embryоfoetopathologie de 

Centre de Maternite et de Neonatologie de Тunis. Diplome interuniversitaire de pathologie 

fœtale et placentaire, Paris,  

През 2012 г. получава  квалификация по статистика в Медицински университет – 

Пловдив „Статистически програмен пакет SPSSv.17.0” (Удостоверение № 0008 ).  

През следващата 2013 г. придобива ОНС “Доктор” по научната специалност: 

Анатомия, хистология и цитология след защита на дисертационен труд на тема: 

„Асоциирани аномалии при фетуси с дефект на нервната тръба“. (Диплома № 033 ДМ 

от 10.01.2013 г.)  

През 2018 – придобива академичната степен "Доктор на науките" по научна 

специалност Анатомия, хистология и цитология. Дисертацията в този случай е на тема: 

"Вродена хидроцефалия с летален изход на плода" (Диплома № 010 – ДМН от 19.07.2018 

год.).  

В преподавателската си и научна дейност доцент Китова ползва на много добро 

ниво английски, френски и руски езици (писмено и говоримо). 

Специализира и посещава многократно  европейски лаборатории и университети, 

включително   специализирани научни обекти извън ЕС, каквито са ( от 2006 –2009 г.) - 

Сentre de Maternite et de Neonatologie de Tunis (Service d’embrio-feotopathologie),  от 01. 

10. 2013 до 30. 12. 2013 г. Université Médicale de Hanoi,  Медицински Университет в 

Карагадан Казахстан, от 03.05.2019 до 03.06.2019 - Медицински Университет в Ереван 

Армения, свързани директно с изследване на специфичен материал от 

научноизследователската дейност на кандидатката. 

Приложената справка за учебна натовареност на кандидатката покрива 

изискуемата нормативна база и  диапазонът на  преподавателската  дейност на доцент 

Китова е широк:  включва практически упражнения по специалността Анатомия, 
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хистология и ембриология със студенти по медицина, дентална медицина, фармация, 

медицински сестри и акушерки; лекционни курсове по Анатомия, хистология и 

ембриология; лекции по Анатомия и хистология на рехабилитатори, медицински 

лаборанти, помощник фармацевти и медицинска козметика към Медицински колеж на 

Тракийския университет, участие в изпити по Анатомия, хистология и ембриология, 

консултантска помощ на студенти и  индивидуална научна работа със студенти довели 

до публикации в списания с Impact factor. 

Кариерното академично развитие на кандидатката включва успешно защитени 

три дисертационни труда:  

1.„Асоциирани аномалии при фетуси с дефект на нервната тръба“ - година на 

защита 2013 г. Научен ръководител проф. д-р Ст. Сивков дм, и научен консултант проф. 

д-р Сумея Сиала Гейжи – дисертация за ОНС „доктор“. 

2. „A propos de 12 cas observes au service d , embryоfoetopathologie de Centre de 

Maternite et de Neonatologie de Тunis. Memoire DIU de foetopathologie et de pathologie 

placentaire, Paris, 2012. Directeur de Memoire Prof. Anni Laquerrièrem, Consultant: Prof. 

Gaigi Soumeya -  

3. Дисертация за НС "Доктор на науките" : "Вродена хидроцефалия с летален 

изход на плода" –  година на защита 2018 г. 

  Няколко научни проекта ( като сред тях има проекти финансирани от Медицински 

университет – Пловдив, програма Еразъм и вкл. финансиран от Фондация „Александър 

фон Хумболт“) допълват академичното израстване на доцент Китова. Това са: 

1.Проект „Механизми на диференциация на прогениторни клетки по време на 

развитието в централна нервна система при хора” финансиран от Фондация „Александър 

фон Хумболт”, Германия 

 2. Проект НОРЕ № 2018-1-РО01-КА202-049189 по програма „Еразъм+“. КД 2 

Ръководител на вътре университетски (МУ – Пловдив) проекти:  

1. Проект № НО – 03/2015 „Фетална и плацентарна патология“  

2. Проект № НО – 07/2017 „Фетална морфология. Развитие на феталния мозък. 

Физиология и патология на нервната система“  

3. Проект № НО-16/2020 „Фетална морфология. Развитие на феталния мозък. 

Физиология и патология на нервната система“ 
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ІІ. Общо описание на представените материали по конкурса 

Кандидатката прилага  подробна, прецизна и систематизирана документация, 

която я представя като утвърден перспективен учен с безспорни показатели от 

професионалното си и академично израстване. Цялостният творчески път на доцент д-р 

Таня Китова, дмн, е концентриран върху научни проблеми в областта на 

патоморфологията, вкл.  фето- и плацентарна патология  (дефекти на нервната тръба 

-ДНТ, вродената хидроцефалия, асоциирани аномалии при фетуси с ДНТ), 

морфологични подходи в диагностиката - пренатална и скрининг на насочващи 

предиктори към различни аномалии на нервната система, фетопатологични възможности  

за установяване на причините за фетална смърт, както и съвременни терапевтични 

подходи свързани с определяне на данни за прекъсване на бремеността по медицински 

показания. 

Немалка част от научноизследователската дейност на доцент Китова е посветена 

на  генетични и ензимо-хистохимични изследвания, свързани с невроморфологията, 

неврохимията и като цяло с микроанатомичните особености на важни структури в 

централната нервна система (ЦНС) и организма.  Макроморфологичните изследвания на 

кандидатката (физическа антропология) са конкретно обвързани отново с патологията на 

организма. 

Доцент Китова  участва в конкурса с общо 129 научни изяви, от които публикации  

в реферирани списания ( видими в Scopus и Web of Science) - 34; в реферирани и 

индексирани в други световни научни бази данни в списания с Impact factor – 18,  с 11  

глави от монография със самостоятелна библиография, съобщения в научни сборници – 

42   и 15 резюмета в реферирани списания.  Тук са включени и участия в 4 монографии 

и 5 броя учебници. 

Участието на кандидатката в различни научни прояви е регистрирано  в конгреси, 

конференции и симпозиуми : общ брой  71 (в чужбина – 44 ; в България – 27). 

Приложената справка от НАЦИД удостоверява отразени в базите данни (Web of 

Science, SCOPUS и др.)  брой цитирания  в чужбина – 25; у нас 45 или ОБЩО – 70. 

Общият импакт фактор  на публикационната активност на кандидатката е 19.853. 

Тук е мястото да се спомене, че доста от публикациите на кандидатката са в 

престижни научни издания като Prenatal Diagnosis, Pteridines,  Neurosurgery  и др. с 

относително висок импакт фактор. 

Наукометричният анализ на научно-изследователската дейност на доцент Таня 

Китова е нагледно представен и е видно, че тя напълно покрива изискванията на 
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Правилника за прилагане на ЗРАС в РБ, приет с ПМС 122/29.06.2018 и в сила от 

06.07.2018 г.,  действащ към момента на обявяването на конкурса в ДВ и разбира се към 

срока на подаване на документите. По всички показатели тя отговаря на изискуемия 

минимум и надвишава броя на точките.  

ІІІ. Оценка на научните трудове на кандидатката 

Поради ограничения  обем на моето становище ще представя  накратко основните 

оригинални научни и научно-приложни приноси на кандидатката. 

Направленията  на проучване  на кандидатката са свързани най-вече с микро- и 

макроморфологични изследвания на дефекти, малформации и аномалии в развитието на 

нервната тръба и  вътрешни органи. Микроанатомията на мозъчни съдове, някои 

структурни особености на централната и периферната нервна система са изследвани от 

позицията на динамиката на патоморфологичните изменения при тях. Съществен обект 

на проучване на доцент Китова е съдовата патоморфология. Част от 

научноизследователската дейност на кандидатката е посветена и на физическата 

антропология и представлява съществен принос в макроморфологията. Тези нейни 

проучвания са пряко свързани с честотата на патологични изменения при възрастните.  

Приносите от научните изследвания, представени от доцент Китова   са групирани 

в четири основни направления: 

1.Приноси в областта на изучаването и диагностицирането на дефектите на 

нервната тръба (ДНТ), малформациите на ЦНС и вътрешните органи. 

2. Приноси в изследването на анатомията на мозъчните съдове, централна и 

периферна нервна система и заболяванията свързани с тяхната увреда. 

3.Приноси в областта на съдовата патология. 

4. Приноси в областта на антропологията. 

Няма да се спирам поотделно на всички групи, но ще посоча някои изключително 

важни и интересни проучвания, съществени за медицинската практика. 

В групата на фетопатологичните проучвания доцент Китова е  представила на 

вниманието на учени и специалисти морфологични изследвания  на   редки патологии 

(граничещи  с  казуистика!), но важни  за успешната  пренатална диагностика. Тук мога 

да спомена напр. изследванията свързани с  синдрома на Di George, както и 

малформацията на Dandy-Walker. Приноси са представени и по отношение и на по-често 

срещани генетични аномалии (Тризомии 21, 13 и 18, както и ХО хромозомната 

монозомия), свързани с настъпване на интраутеринна смърт и мъртво раждане. 

Представен е за първи път в световната литература  случай на нов фенотип на синдрома 
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на Turner. Приноси от значение за диагностиката  имат посочените  възможности на 

феталното МРТ изследване за прецизното уточняване на локализацията и степента на 

прорастване на placenta accrete в миометриума и откриване на вродени аномалии на ЦНС 

и вътрешните органи. За важен принос от работата на кандидатката може да се приеме и 

прецизирането на патогномонични фетопатологични симптоми при поставяне на 

диагнозите Тризомия 21 и туберозната склероза. 

 Установените макро- и микроанатомични  вариации на:  cartilago supratrochlearis 

dorsalis, високо излизане на n. ischiadicus, двуглав m. piriformis и общо начало нa a. glutea 

inferior и a. glutea superior от truncus glutealis и аrcus bovinum и  персиситиращ 

инфраренален сегмент на v. cava inferior, са морфоанатомични приноси, свързани с 

практиката  за избягване на усложнения при евентуални оперативни интервенции. Чрез 

направени изводи в областта на физическата антропология е търсена и открита 

взаимовръзка между вариациите в обиколката на главата и аномалиите на вътрешните 

органи (репродуктивни и сърдечно-съдови дефекти, бъбречни аномалии и аномалии на 

коремната стена). Прецизирани са предиктори, свързани с   наличие на дефект на 

нервната тръба. 

  Доцент Таня Китова има успешни разработки  в областта на мониторинга и 

оценката на качеството на висшето образование и електронното обучение в 

медицинските университети, както и за  някои социални аспекти на дистанционното 

обучение по време на пандемията COVID-19. 

ІV. Обща оценка за съответствие 

Общата ми оценка за съответствието на кандидатката спрямо задължителните 

условия и задължителните количествени критерии по отношение на наукометрични 

показатели съгласно ЗРАЗ РБ и Регламента за заемане на академични длъжности в МУ – 

Стара Загора е положителна. 

V. Заключение  

Въз основа на представените ми материали по конкурса за професор намирам, че 

кандидатката доцент д-р Таня Тодорова Китова, доктор на медицинските науки, е изявен 

учен, специалист със съществени оригинални фундаментални и приложни научни 

резултати и приноси, някои от които независимо от същественото си теоретично 

значение имат потенциал за практическо приложение в прогностиката и диагностиката 

на патоморфологията, засягаща ранното вътреутробно развитие на плода.  
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Научно-приложният характер на нейните морфологични изследвания се проявява 

в широк спектър   подходи, създаващи модерни диагностични и прогностични 

възможности, приложими  в медицинската практика. 

Научната продукция на доцент Китова е с достатъчен обем и качество. Видно от 

представените материали по конкурса кандидатката е разработвала изключително важни 

научни направления на микро- и макроморфологията, като резултатите й  се отличават с 

висока степен на приложение в медицинската диагностика, превенция и практика. 

Вложила е прецизност  в широка преподавателска дейност и при изпълнение на 

утвърдени научни проекти. 

Считам, че доцент д-р Таня Тодорова Китова, доктор на медицинските науки 

отговаря напълно на изискванията на съответните нормативни документи за заемане на 

академичната длъжност „професор” по специалност „Анатомия, хистология и 

цитология”. Изпълнени са минималните национални показатели за академично 

израстване на ЗРАС на РБ и Правилника му, както и условията и реда за придобиване на 

научни степени за заемане на академични длъжности в Медицински университет -  Стара 

Загора.  

Всичко това ми дава достатъчно основание убедено да препоръчам на 

почитаемото Научно жури да гласува положително за предлагане пред Академичния 

съвет  на Тракийски университет, Стара загора, доцент д-р Таня Тодорова Китова, доктор 

на медицинските науки, да бъде избрана на академичната длъжност „професор“ по 

научната специалност (шифър 03.01.02) „Анатомия, хистология и цитология”. 

   

 

Изготвил становището: 

 

Подпис:     

 

12.08.2021 г.      проф. д-р Димитър Кадийски, дмн 


