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

„Анатомия, хистология и цитология” за нуждите на Медицински колеж (МК), Тракийски 

университет (ТрУ) – Стара Загора, обявен в ДВ, бр. 30/13.04.2021 год. е подала документи 

една кандидатка: ДОЦ. Д-Р ТАНЯ ТОДОРОВА КИТОВА, д.м.н., доцент в катедра „Анатомия, 

хистология и ембриология“ на Медицински университет (МУ) – Пловдив. 

Доц. Таня Китова е родена на 07.12.1958 година в гр. Карлово. През 1984 година 

Китова завършва с отличен успех Висш медицински институт (сега МУ)-Пловдив и получава 

диплома за висше образование с образователно-квалификационна степен „Магистър” и 

правоспособност „Лекар”. През същата година тя спечелва конкурс и постъпва като асистент 

в катедрата по анатомия, хистология и ембриология на МУ-Пловдив, където изминава целия 

академичен път на старши асистент (от 1990 година), главен асистент (от 1993 година) и 

доцент (от 2015 година) в същата катедра. През 1989 година д-р Таня Китова придобива 

права на специалист по анатомия, а през 2011 година и на специалист по фетопатология и 

патология на плацентата в Университет Париж Дидро, Франция. През 2013 година след 

успешна защита на дисертационен труд на тема: “Асоциирани аномалии при фетуси с 

дефект на нервната тръба” тя придобива образователната и научна степен “доктор”, а през 

2018 година за дисертационния й труд “Вродена хидроцефалия с летален изход на плода” й е 

присъдена научната степен “доктор на науките” по научна специалност „Анатомия, 

хистология и цитология”. В продължение на 15 месеца доц. Т. Китова е била заместник-

декан на Медицински факултет, МУ-Пловдив. От 2020 година Китова е доцент на 0,5 щатна 

длъжност в МК при ТрУ-Стара Загора. През периода 2006-2009 година тя е специализирала в 

катедрата по ембрио-фетопатология на Центъра по майчинство и неонатология в гр. Тунис, 

Тунис. Доц. Китова е провела краткосрочни специализации в медицинските университети в 
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Ханой, Виетнам и в Ереван, Армения, а също и в Карагандинския държавен медицински 

университет, Казастан. Тя е придобила професионална квалификация по статистика 

(приложено удостоверение за работа със статистически програмен пакет SPSSv.17.0) и 

притежава много добра компютърна грамотност. Езиковите й умения са също завидни – тя 

владее френски, английски и руски език. Таня Китова е редовен член на Българския лекарски 

съюз, на Българското анатомично дружество и на Френското дружество по фетопатология. 

Доц. Таня Китова има общо 37 години (с малки прекъсвания) преподавателски стаж, 

от които 6 години като хабилитиран преподавател. В дългогодишната си практика на 

асистент тя е водила практически занятия, семинари и колоквиуми със студенти по 

медицина, дентална медицина и фармация, както и със студенти, изучаващи специалностите 

“Медицинска сестра” и  “Акушерка”. След хабилитацията си, доц. Китова е изнасяла лекции 

по анатомия и хистология пред студенти в МУ-Пловдив, водила е целия лекционен курс по 

същата дисциплина пред рехабилитатори, медицински лаборанти, помощник фармацевти и 

студенти по медицинска козметика в МК на ТрУ-Стара Загора, и е провеждала теоретичен 

изпит по нея. Съвместно с колеги от катедрата тя има издадени две учебни помагала по 

анатомия и хистология за студенти-фармацевти, а с колеги от други катедри е съавтор в 

учебник, озаглавен „Основи на неврохирургията“ в българоезичен и англоезичен вариант, и 

на атлас на човешкия мозък на английски език. Независимо, че в документацията не открих 

справка от университета за учебната натовареност на доц. Китова, приемам априори че тя е 

изпълнила задължителния учебен норматив, реализиран с аудиторна (лекции и упражнения) 

и извънаудиторна заетост. Обобщавайки цялостната педагогическа дейност на доц. Таня 

Китова, считам че тя притежава необходимата квалификация и доказани качества на 

преподавател с висок професионализъм. Кандидатката отговаря напълно на законовите 

изисквания и утвърдения норматив в Тракийски университет за вида и обема на учебно-

преподавателска работа, необходими за заемане на академичната длъжност „професор”. 

Доц. д-р Таня Китова представя два списъка с нейни научни трудове: списък с две 

дисертации, два монографични труда и 28 публикации в научни списания и научно-тематични 

сборници, с които тя е участвала в конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ (не 

подлежащи на рецензиране) и списък на научните й трудове след хабилитацията. Профилът на 

представените за участие в настоящия конкурс научни трудове включва автореферат на 
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дисертационен труд за присъждане на научната степен „доктор на науките“, монографичен 

труд, представляващ научна книга с ISBN на базата на докторската й дисертация, озаглавена 

„Възможности на фетопатологията за установяване причините на фетална смърт“, 12 

статии в пълен текст в научни списания с импакт фактор, реферирани и индексирани в 

световноизвестни база данни с научна информация, Web of Science и Scopus (всичките на 

английски език), 11 публикации в списания без импакт фактор, реферирани в Scopus или 

Web of Science (9 на английски и 2 на български език), 11 научни статии на английски език в 

международни журнали, нереферирани в световноизвестни база данни с научна информация 

и 31 пълнотекстови публикации в научнотематични сборници от конгреси и конференции, 12 

от които на английски език, 17 – на български и 2 на руски език. Монографията и 6 от 

научните публикации са еднолично дело на Китова, в други 21 тя е първи съавтор, т.е. >42% 

от научните й трудове са с нейно водещо участие. В списъка с научните публикации са 

включени и 11 глави в колективни монографии със самостоятелна библиография, в 4 от които 

тя е водещ автор. Научният актив на кандидатката включва и 4 резюмета на научни съобщения, 

публикувани в реферирани в Scopus или Web of Science списания, и 32 научни съобщения от 

международни и национални научни прояви с нейно участие. По предоставените от 

кандидатката данни (в документацията липсва официална справка от НАЦИД, ЦУБ на ТрУ 

или Библиотечно-информационния център на МУ-Пловдив), моите изчисления показват че 

общият импакт фактор на списанията с научни публикации на Китова по конкурса е 17.008. 

Научните интереси на доц. Т. Китова са в областта на тератологията, фетопатологията и 

пренаталната диагностика на вродени аномалии на плода. В конкретен план научните 

разработки на кандидатката за професор и приносите от тях могат да бъдат обединени в следните 

основни тематични направления: 

1. Диагностициране и изучаване на дефектите на нервната тръба, малформациите на 

централната нервна система (ЦНС) и вътрешните органи. 

2. Изследване на морфологията на мозъчните съдове и тяхната патология. 

3. Проучвания върху съдовата патология и значението им за клиничната практика. 

Основният тематичен проблем, на който е посветена най-голяма част от творческите 

търсения на доц. Китова, е проучване на дефектите на нервната тръба и асоциираните с тях 

аномалии при фетуси с вродени малформации. В хода на експериментите е проведено детайлно 
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фетопатологично изследване за установяване причините за възникване на вродена хидроцефалия, 

на ендогенните и екзогенни рискови фактори за възникване на интраутеринна смърт и мъртво 

раждане, на най-често свързваните с тях генетични аномалии и последиците от тяхното наличие. 

За целта са използвани богат набор методи, в това число фотографски (за документиране на 

установените патологични находки), рентгенографски (за визуализация на костни аномалии), 

антропометрични (фетална биометрия за установяване на физическото развитие на фетуса), 

макроскопско (външно и вътрешно) и микроскопско изследване на фетуса и плацентата, и 

статистически (дескриптивен, вариационен, непараметричен, корелационен, мултифакторен и 

графичен) анализ на получените данни. Оригиналните резултати от тази група изследвания са 

отразени в двете дисертации на кандидатката, в публикувания наскоро от нея монографичния 

труд, в редица научни статии, както и в някои научни съобщения (научни трудове № 1-4, 15-20, 

23-28, 30, 33-36, 39-41, 46-89, 98-111). Те са довели до надежна оценка на риска за възникване 

на съчетани аномалии и установяването на независими предиктори за тяхната възможна изява. 

Определени са типовете аномалии, свързани с дефекти на нервната тръба и някои от рисковите 

фактори за появата им. Характеризирани са морфологично, образноанатомично (ехографски и 

магнитно резонансно) и епидемиологично редица малформации на скелета, вътрешните органи 

и ЦНС. Проучени са фетопатологичните и етиопатогенетични аспекти на редица синдроми, 

свързани с генетични нарушения. Поради голямата медико-социална значимост на вродените 

малформации, специално внимание е отделено на мерките за тяхната първична и вторична 

превенция. Не на последно място Китова е обосновала необходимостта от прицелна 

патологична аутопсия на плода при случаи на спонтанен аборт, както и от създаване на 

Национален регистър на вродените малформации на ЦНС, скелета и вътрешните органи. 

Втората основна тематична насоченост в изследователската дейност на доц. Китова е 

свързана с изясняване на мозъчната съдова морфология и патология (трудове № 5, 22, 31, 42, 

93, 94, 97, 98). Пионерните приноси от тези мащабни интердисциплинарни изследвания на 

голям колектив от специалисти и тяхното значение за клиничната практика са обобщени в 

монографията „Клинична невроанатомия“. Акцентът в този труд е върху корелацията между 

нормална анатомична база и възможните болестни отклонения, с допълнителен детайлен 

анализ на особеностите и вида аномалии в ЦНС и асоцираните с тях други малформации. 

Проучванията върху съдовата патология са разширени с демонстриране на екстракраниални 
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артерио-венозни малформации на външната сънна артерия, манифестирани с тумороподобна 

симптоматика (трудове № 22, 94, 97, 98), както и на аномалии и анатомични вариации на 

други артериални и венозни съдове, а също и на отделни нерви (n. ischiadicus) и мускули 

(трудове № 5, 33, 34, 65-74). 

Интердисциплинарен екип с участието на Таня Китова е описал интересни клинични 

случаи на съчетание на дегенеративни вертеброгенни заболявания в различни отдели на 

гръбначния стълб с гръбначномозъчни тумори, и е дефинирал диагностичното поведение за 

тяхното едновременно диагностициране (трудове № 14, 24, 26, 27, 30, 35, 44). 

 Антропологичните изследвания на български и гръцки студенти по медицина са 

позволили на Таня Китова да направи антропометрична характеристика и сравнение между 

различни антропометрични показатели на хора от различни етноси (трудове № 21, 90, 96). 

Научно-академичните приноси на Китова са в областта на мониториране и оценяване на 

качеството на висшето медицинско образование с акцент върху електронното обучение в 

медицинските университети (трудове № 15, 40, 50-52, 54, 58-62). Представен е концептуален 

модел на „уеб-базирана информационна система за оценка на качеството на образованието“ 

във висшите училища с фокус върху неговия дизайн, разгледани са някои социални аспекти на 

дистанционното обучение на студентите по време на COVID-19 пандемията. 

Научните постижения на кандидатката, голяма част от които имат иновативен характер, 

са намерили отражение в нашата и чуждестранна научна литература. От приложения списък е 

видно, че 39 научни трудове на Китова са цитирани общо 58 пъти в научната периодика, като 

24 от цитатите са в списания, реферирани в Scopus и Web of Science, а 34 цитирания са в 

дисертации, монографии и колективни томове с научно рецензиране. Общият брой на 

цитиранията нараства до 76 цитата, заедно с цитиранията на научните трудове, с които тя е 

кандидатствала за доцент. Справката в Scopus показва, че 26 документа на Таня Китова са 

цитирани 18 пъти в 17 документа и че тя притежава h-индекс = 2. 

Доц. Таня Китова има богат изследователски опит от участие и научно ръководство на 

научноизследователски проекти, както и известен редакторски и експертен опит. Тя е била 

ръководител на три университетски проекта и участник в изследователския екип на един 

международен проект, финансирани от Фондация „Александър фон Хумболт“. Китова е 

рецензирала три манускрипта, предложени за публикуване в международни научни списания. 
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В заключение констатирам, че доц. Таня Китова има дългогодишен учебно-

преподавателски стаж, притежава много добра компютърна грамотност и езикови умения, и е 

дала безспорни доказателства за утвърден учен-морфолог. Тя отговаря на необходимите 

условия за заемане на академичната длъжност „професор” съгласно ЗРАСРБ: притежава 

образователната и научна степен „доктор” и научната степен „доктор на науките“, заемала е 

академичната длъжност „доцент” в продължение на 6 години и представя достатъчно научни 

публикации извън тези за заемане на академичната длъжност „доцент“, които имат оригинален 

принос в номенклатурната специалност и са станали достояние на научната общност в страната 

и чужбина, отразено в позитивни цитирания на нейните трудове. Таня Китова е показала 

неоспорими качества на ръководител и изпълнител на научноизследователски проекти, както и 

научно ръководство на студенти, млади учени и докторанти, експертната й дейност също е 

безспорна. Както е видно от приложената таблица, научният актив и наукометричните 

показатели на кандидатката за професор покриват задължителните минимални национални 

изисквания и отговарят на всички допълнителни условия и количествени критерии за заемане 

на академична длъжност „професор”, определени в Приложение 8.3 на Правилника за развитие 

на академичния състав в ТрУ-Стара Загора в професионално направление 7.1. Медицина: 

 

Група 

показатели 

Показател Задължителни 

количествени критерии 
за заемане на АД Професор 

(минимален брой точки) 

Наукометрични 

показатели                                      

на доц. д-р Таня Китова 

(верифициран брой точки) 

 

А 
1. Дисертационен труд за присъждане 

на образователна и научна степен 

"доктор" 

50 50 

В 4. Хабилитационен труд – монография 100 100 

Г 

7.  Публикации и доклади, 

публикувани в реферирани и 

индексирани научни издания  

8.  Публикации и доклади, 

публикувани в нереферирани списания 

с научно рецензиране или 

публикувани в редактирани 

колективни томове 

9. Публикувана глава от колективна 

монография 

Общ брой = 200 
 

Общ брой = 833 

635.2 

 

 

110.85 

 

 

86.96 

Д 

10.  Цитирания или рецензии в научни 

издания, реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни с научна 

информация или в монографии и 

колективни томове 

11. Цитирания в монографии и 

колективни томове с научно 

рецензиране 

 

Общ брой = 100 

 

 

Общ брой = 700 

360 

 

 

340 
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13. Придобита научна степен „доктор 

на науките“ 

15. Придобита медицинска 

специалност 

17. Участие в международен научен 

или образователен проект 

20. Публикуван университетски 

учебник или учебник, които се 

използва в училищната мрежа 

21.  Публикувано университетско 

учебно пособие или учебно пособие, 

което се използва в училищната мрежа 

Общ брой = 100 
 

Общ брой = 110.9 

40 

40 

20 

3.33 

7.57 

 

Общ брой  550 1793.9 

Анализът на цялостната учебно-преподавателска и научноизследователска дейност на 

кандидатката за професор ми дава нужната вътрешна убеденост да заключа, че тя притежава 

необходимите професионални качества, включващи богат научно-преподавателски опит, 

задълбочена научно-теоретична подготовка и методична умения, и много добро ниво на 

владеене на чужди езици, и да препоръчам на членовете на научното жури да гласуват 

позитивно за избирането на доц. д-р Таня Тодорова Китова, дмн на академичната длъжност 

„професор“ (на 0.5 щат) в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, 

професионално направление 7.1. Медицина, по научна специалност „Анатомия, хистология 

и цитология“ за нуждите на Медицински колеж при Тракийски университет – Стара Загора. 

        

Рецензент:  

                (проф. д-р Николай Лазаров, д.м.н.) 

08.08.2021 год. 

гр. София 


