
С Т А Н О В И Щ Е 

 

от доц. д-р Иван Илков Масларски, член на научно жури издадено със заповед 

№ 1155/21.05.2021 г. на Ректора на Тракийски университет. 

 
 Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност „Професор” по научна специалност 

„Анатомия, хистология и ембриология“, област на висшето образование 7. Здравеопазване и 

спорт, професионално направление 7.1. Медицина, за нуждите на Медицински колеж, ТрУ- 

Стара Загора, обявен на сайта на Тракийски университет. 

 

 1. Професионално развитие на кандидата 

     Доц. д-р Таня Тодорова Китова дмн е родена в град Карлово, женена е с едно дете. 

Завършва с отличие гимназия „Иван Вазов“ в град Пловдив през 1976 г. Висшето си 

образование придобива във факултета по Медицина в МУ Пловдив, специалност медицина 

през 1984 г. (Диплома № 007400/02. 03. 1984 г.). Последователно през 1989 г. и 2011г. 

придобива специалност по Анатомия, хистология и цитология, а след това Фетопатология 

и патология на плацентата в Université Paris Diderot – Paris 7 France.  Кандидатката за 

професор има най-високата степен „доктор на науките“ по научна специалност: Анатомия, 

хистология и цитология  на тема: "Вродена хидроцефалия с летален изход на плода" през 

2018г., а пет години по-рано придобива ОНС“ Доктор” по същата научна специалност: 

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

     По отношение на професионалното си развитие кандидатката работи през 1984 – 2021г. 

в МУ–Пловдив в  катедрата по Анатомия, хистология и ембриология, като заема 

последователно длъжностите асистент, старши асистент, главен асистент и доцент. През 

периода 2006 – 2009 г. специализира и работи в Център по Майчинство и Неонатология, 

Катедра по Ембрио-фетопатология, г. Тунис, Тунис. Към момента заема длъжността доцент 

на пълен щат към катедрата АХЕ в МУ Пловдив и доцент на ½ щат  към Медицински колеж 

при Тракийския Университет – Ст. Загора. 

 

 2. Научно изследователска дейност 

     Доц. д-р Таня Китова, дмн, участва в конкурса като единствен кандидат с 113 научни 

труда, като в това число 12 публикации в международни списания с impact factor 

реферирани в scopus и web of science, 11 публикации без IF, но реферирани и 11 публикации, 

които не са реферирани в световно известните бази данни за наука. Сериозен дял от 

научната продукция на кандидатката са в научни сборници, като броят им е 30. Представила 

е 11 публикувани глави от колективни монографии със самостоятелна библиография, 4 

резюмета в реферирани списания и едно учебно помагало. Кандидатката има сериозно 

участие в международни конференции, като техният брой е 31. 



      От представените публикации доц. Китова е първи автор на 26 публикации от общо 65, 

което прави 40 процента от общия брой статии. Трудовете на Т. Китова са добре цитирани 

в научната общност, като това е видно от представената за конкурса справка: общ брой 

цитирания 58, като 24 от тях са в световноизвестни бази от данни, в 21 от случаите са 

цитирани в дисертационни трудове или монографии. Дванадесет цитата са в списания, 

които са в нереферирани списания с научно рецензиране. 

      Прави впечатление , че има равномерност в публикационната активност на доц. Т. 

Китова, което показва целенасочено научно развитие. 

3. Тематична насоченост и научни приноси 

     Приносите на доц. Т. Китова могат да бъдат обобщени в пет направления: приноси в 

областта на изучаването и диагностицирането на дефектите на нервната тръба (ДНТ), 

малформациите на ЦНС и вътрешните органи; Приноси в изследването на анатомията на 

мозъчните съдове, централна и периферна нервна система и заболяванията свързани с 

тяхната увреда; Приноси в областта на съдовата патология; Приноси в областта на 

антропологията. Последната група приноси са академични, свързани с индивидуална 

научна работа със студенти и съвместни публикации с тях в международни списания, както 

и публикуване на учебник по неврохирургия. 

4. Учебно-преподавателска дейност, участие в международни и национални научни 

проекти. 

     Доц. д-р Т. Китова отговаря напълно на изискванията по отношение на 

преподавателската дейност, като е покрила задължителния си хлорариум от лекции и 

упражнения през годините. Важно е да се отбележи, че под нейно ръководство са защитили 

успешно дисертациите си трима докторанти. По отношение на проектната работа, 

кандидатката е участвала в два международни проекта по линия на Еразъм+ и фондация 

„Александър фон Хумболт“, и е  ръковоила три вътрешни проекта за МУ Пловдив. 

5. Съответствие с националните минимални изискванията за развитието на 

академичния състав в република България. 

     Доказателствен материал за съответствие с минималните изисквания за заемане на 

академичното звание професор по групи показатели са: 

Група показатели А – 50 точки - изпълнена 

Група показатели  Б – 100 точки - изпълнена 

Група показатели В – 200 точки – изпълнена 

Група показатели Г – 1036,5 точки - изпълнена 

Група показатели Д – 615 точки - изпълнена 

Група показатели Е – 288,5 точки – изпълнена 

Общ брой точки – 2290 



Заключение 

 

     В настоящия конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ участва 

единственият кандидат доц. д-р Таня Китова. Представените документи са коректно 

подготвени и напълно отговарят на изискванията на ЗРАСРБ, нещо повече общият брой 

точки по различните групи критерии многократно надхвърля нормативно определениете от 

закона. Кандидатката има многогодишен опит като преподавател, изследовател и 

ръководител, преминала е всички стъпала по йерархията на академичното развитие, 

успешно е работила с редица студенти, докторанти. Внедрила е в България 

диагностицирането на дефектите на нервната тръба (ДНТ), малформациите на ЦНС и 

вътрешните органи, автор е на ценен учебник за неврохирургия.  

     От всичко изложено дотук горещо подкрепям и ще гласувам положително за 

присъждането на академичната длъжност „професор“ на доц. д-р Таня Китова дмн, по 

професионално направление 7 Здравеопазване и спорт за нуждите на  Медицински колеж 

към Тракийски университет Стара Загора. 

 

 

21.07.21г.                                                                                     Изготвил становището:  

София                                                                                           доц. д-р Иван Масларски 

 


