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РЕЦЕНЗИЯ 

от 

ПРОФЕСОР Д-Р СЛАВЧО ТОМOВ ТОМОВ, Д.М.Н. 

 

Председател на Общото събрание на Медициснки Университет – Плевен 

 

Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност "Професор“ по 

„Анатомия, хистология и ембриология“ за нуждите на Медицински колеж при 

Тракийския Университет, обявен в Държавен вестник брой 30 от 13.04.2021 г.    

Единствен кандидат - Доц. д-р Таня Тодорова Китова, д.м.н. - доцент към Катедрата по 

Анатомия, хистология и ембриология на Медицински факултет в Медицински 

Университе (МУ) - Пловдив и доцент в Медицински колеж на Тракийския Университет 

(ТрУ) - Стара Загора. 

Представените документи от доц. д-р Таня Китова, д.м.н. отговарят на законовите 

изисквания и на изискванията на Правилника за условията и реда за придобиване на 

академиячни длъжности на ТрУ Стара Загора и в частност заемане на академичната 

длъжност "Професор". 

Документите съдържат достатъчно доказателствен материал, предоставен  на 

книжен и електронен носител, с всички необходими справки за показателите, 

необходими за хабилитацията, включително копия на всички научни разработки и 

цитирания. Материалите са коректни и прецизно подредени, което осигурява бърза 

ориентация в огромния доказателствен материал и улеснява неговия анализ. 

АНАЛИЗ НА КАРИЕРНИЯ ПРОФИЛ НА КАНДИДАТА 

Доцент Таня Т. Китова, се дипломира през 1984 г. като магистър по Медицина в 

Медицински Факултет (МФ) – Пловдив, с отличен успех  (Диплома № 

007400/02.03.1984 г.). През същата година, след спечелен конкурс, започва работа в 

Катедрата по Анатомия, хистология и ембриология на МФ при МУ-Пловдив. Изминава 

последователно във възходяща посока академичната си кариера като асистент (1984 – 

1990 г.), старши асистент (1990 – 1993 г.), главен асистент (1993 – 2015 г.), доцент (от 

2015 г. до момента) към Катедрата по Анатомия, хистология и ембриология (Диплома 

№038 от 20. 04. 2015 г.). От 2020 год. до момента е доцент (длъжност ½) към 

Медицинския колеж при Тракийския Университет – Стара Загора. През 1989 год. 
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придобива специалност по Анатомия, хистология и цитология (Диплома 

№33685/03.01.1989 г.). 

През 2011 г. д-р Китова става първият българин с придобита специалност по 

Фетопатология и патология на плацентата в Университета Paris Diderot – Paris 7 France, 

като защитава успешно 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, 2012 г. Има квалификация по 

статистика в МУ–Пловдив „Статистически програмен пакет SPSSv.17.0”  

(Удостоверение №0008 ). 

През 2013 год. д-р Т. Китова придобива ОНС “Доктор” по научна специалност   

Анатомия, хистология и цитология, като защитава дисертация на тема „Асоциирани 

аномалии при фетуси с дефект на нервната тръба“ (Диплома №033 от 10.01.2013 г.). 

През 2018 г. успешно придобива научната степен "Доктор на науките" по научна 

специалност Анатомия, хистология и цитология. Дисертация на тема: "Вродена 

хидроцефалия с летален изход на плода"  (Диплома №010 от 19.07.2018 г.) 

Има придобито ниво на английски език В2 (Сертификат № 18643/17. 06. 2014 г.). 

Доц. Т. Китова е провела редица специализации в различни университети в чужбина, 

като е била и гост лектор в някои от тях: 

 2006 – 2009 г. - Сentre de Maternite et de Neonatologie  de Tunis (Service d’embrio-

feotopathologie) Tunis, Tunisia                      

 10.2013 -  30.12.2013 г. Université  Médicale de Hanoi “  

 м. септември 2017 г. - Медицински Университет в Карагадан Казахстан. 

 03.05.2019 - 03.06.2019 г. - Медицински Университет в Ереван Армения. 

С придобитите знания и умения и публикуваните научни трудове в областта на 

фетопатологията доц. Китова, има огромен принос за развитието на феталната патология 

в България. 

ОЦЕНКА НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ НА КАНДИДАТА 

 

Обща характеристика на научната продукция и публикационната активност 

Представената публикационна активност на доц. Китова е впечатляваща и 

надвишава значително изискванията за заемане на научната длъжност "Професор" на 

ТрУ - Стара Загора (Табл. 1), (Табл. 2). 
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Табл. 1. Наукометрични показатели (публикации и цитирания) на кандидата според 

изискванията на ТрУ - Стара Загора 

За АД “Професор” Изисквани Представени след 

хабилитацията 

Представена монография 1 1 

Реални публикации 50 Общо 111 

От тях след хабилитацията 25 76 

Публикации в научни издания, рефери-

рани и индексирани в световноиз-

вестни бази данни с научна 

информация 

Не по-малко от 5 

публикации в 

списания с IF (извън 

доцент) за ПН 7. 

23 публикации индекси-

рани в Scopus  и Web of 

Science, като 12 са с IF 

(IF - 16, 9) (IR - 7,966) 

Публикации в научни издания, нерефе-

рирани и индексирани в световноизвес-

тни бази данни с научна информация 

  

11 

Публикации в Научни сборници  31 

Глави в колективни монографии  11 

1 в чуждестранна 

Учебни помагала  Общо 5 

1 след хабилитацията 

Резюмета в списания индексирани в 

Scopus 

 3 

Цитирания в списания с IF или IR, 

реферирани в Scopus и Web of science 

Не по-малко от 20 

(извън доцент)  
24 

(IF - 16,174) 

Цитирания в дисертации, монографии и 

колективни томве с научно 

рецензиране 

 22 

Цитирания в не реферирани списания в 

Scopus и Web of science 

 12 

 

 

Табл. 2. Минимални критерии за заемане на АД "Професор” според държавните 

изисквания 

 

Група от 

показатели 

Съдържание Доктор на 

науките 

Доцент Професор Показатели на                  

доц. Китова 

А Показател 1     

Б Показател 2     

В Показатели               

3 и 4 
    

Г Сума от 

показателите         

от 5 до 9 

 

 

 

 

 

 

До Доцент - 383,5 

След Доцент - 1076.5 

ОБЩО  - 1459 точки 

Д Сума от 

показателите    

от  10 до 12 

 

 

 

 

 

 

До Доцент - 160 точки 

След Доцент - 615 

ОБЩО - 775 точки 

Е Сума от 

показателите   

от 13 до края 
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Научните интереси на доц. Китова включват цялата палитра на вродените фетални 

малформации (генетично и негенетично обусловени) и патологията на плацентата. 

В своя дисертационен труд "Вродена хидроцефалия с летален изход за плода", 

доцент Китова, за първи път в нашата страна разглежда детайлно случаите на вродена 

хидроцефалия, която завършва с летален изход за плода, като е оценена величината на 

риска за възможна поява на малформацията и видовете асоциирани (церебрални и 

нецеребрални) малформации. Установено е влиянието и степента на риска при 

взаимодействие на различни рискови фактори, като възраст на майките, АВО фенотипа, 

кръвнородствен брак и съчетанието на различните асоциирани аномалии, за възникване 

на вродената хидроцефалия. В други публикации (№ 1, 7, 19, 20, 23, 77) са разгледани 

случаи на изолирана хироцефалия и рисковите фактори за нейното възникване, както и 

корелацията между ехографското пренатално изследване  и феталната аутопсия. 

В представената за конкурса монография "Възможности на фетопатологията за 

установяване причините на фетална смърт" са проучени възможностите на 

фетопатологичното изследване за установяване причините за неуспешна бременност, 

като са представени рисковите фактори за възникване на интраутеринна смърт и мъртво 

раждане, свързани с характеристиките на бременните жени, различни заболявания и 

вредни навици на майките, екзогенни фактори, многоплодна бременност, нарушения по 

време на бременността, варианти и аномалии на плацентата и пъпната връв.  

В публикации № 2, 10, 14, 32, 41, 52, 60 Таня Китова разглежда най-често 

срещаните генетични аномалии - Тризомии 21, 13, 18 и ХО хромозомната монозомия, 

(свързани с настъпване на интраутеринна смърт и мъртво раждане, като са обсъдени 

рисковите фактори за тяхното възникване и най-честите асоциирани с тях малформации, 

които би следвало да се търсят по време на пренаталното ехографско изследване. За 

първи път в световната литература е описан случай с нов фенотип на синдрома на Turner.  

Публикации №: 6, 19, 34, 48, 51, 67 са посветени на най-честите вродени 

малформации - дефектите на нервната тръба, рисковите фактори за тяхното възникване 

и асоциираните с тях церебрални и нецеребрални аномалии.  

В публикации №: 5, 8, 23, 24, 44, 49, 66 са описани за първи път в нашата страна 

редки вродени аномалии, като синдром на Meckel-Gruber, Сиреномелия, Отоцефалия 

(синдром на агнатия, микростомия-синотия), синдром на Di George и туберозна склероза.  

В публикации № 26, 40, 45 доц. Китова обосновава необходимостта и значението 

на изследването на плацентата при вродените малформации. Посочено е значението на 

хистологичното изследване на плацентата, като основа за диагностициране на болестта 
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на Sly (дефицит на β-глюкуронидаза, мукополизахаридоза тип VII ) и за по-нататъшно 

генетично консултиране. В публикации № 58, 59 са посочени възможностите на 

феталното МРТ изследване за прецизното уточняване на локализацията и степента на 

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

и вътрешните органи.  

Доц. Китова в своята научна продукция отделя внимание и на изследването на 

анатомичните вариации и анатомията на мозъчните съдове, централната и периферна 

нервна система и заболяванията свързани с тяхната увреда (№: 3, 36, 37, 42). Описани са 

случаи на анатомични вариации на: а/ cartilago supratrochlearis dorsalis, б/ високо 

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

glutea superior от truncus glutealis и в/ аrcus bovinum и г/ персиситиращ инфраренален 

сегмент на v. cava inferior, чието познаване е от значение за избягване на усложнения при 

евентуални оперативни интервенции.  

В областта на гръбначно-мозъчните заболявания (№ 16, 27, 29, 30, 31, 33, 38, 47) 

доц. Китова представя интересни публикации, свързани с едновременно съчетание, както 

на дегенеративни вертеброгенни заболявания в различни отдели на гръбначния стълб, 

така и с гръбначно-мозъчни тумори, като е дефинирано диагностичното поведение за 

тяхното едновременно диагностициране. Разгледана е клиничната картина, образната 

диагностика и възможностите на лечението на спиналните спондилодисцити и 

епидурални абсцеси за постигането на оптимални резултати. 

Не малка част от научната продукция на доц. Китова е посветена на мониторинга и 

оценяване на качеството на висшето образование и електронното обучение в 

медицинските университети (№ 17, 43, 52, 53, 55, 55, 57, 61-65). Представен е и 

концептуален модел на „уеб-базирана информационна система за оценка на качеството 

на образованието“ във висшите училища с фокус върху проучването и неговия дизайн. 

Разгледани са последните тенденции за оценка на качеството на образованието в 

Българските медицинските училища и предприетите международни инициативи, които 

осигуряват по-високо качество на образованието, въз основа на установените стандарти 

за акредитация на медицинското образование и продължаващото професионално 

развитие на лекарите. Разгледани са някои социални аспекти на дистанционното 

обучение по време на пандемията COVID-19. 

В обобщение, научната продукция на доц. Китова е посветена на актуални и 

значими проблеми на пренаталната диагностика и превенцията на вродените 

малформации, гръбначно-мозъчните заболявания и качеството на електронното 
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обучение във висшите меицински училища. Тя проявява интерес към казуистичната 

медицина с представяне на изключително редки конгенитални малформации, като 

заостря вниманието към възможностите за пренаталната им диагностика. 

Представените публикации са определено значими за съответната медицинска 

област. От представените 33 публикации посветени на вродените аномалии и 

плацентарната патология в 76% от случаите доц. Китова е първи автор, което я представя 

като водещ изследовател в областта на фетопатологията. Част от научните разработки са 

в съавторство с водещи български и чуждестранни специалисти в областта на 

фетоатологията, акушерството и гинекологията, анатомията, хистологията и 

ембриологията, патоанатомията и неврохирургията, като този комплексен и 

мултидисциплинарен подход гарантира качеството на научната продукция. 

УЧЕБНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

Доц. Китова има 37 години преподавателски стаж, от които 31 години като 

асистент, старши и главен асиистент и 6 години като доцент. Водела е практически 

упражнения по Анатомия, хистология и ембриология със студенти по медицина, 

дентална медицина, фармация, медицински сестри и акушерки на български и английски 

език. След хабилитирането си е лектор по Анатомия, хистология и ембриология. От 2020 

г. е лектор по Анатомия и хистология на рехабилитатори, медицински лаборанти, 

помощник фармацевти и медицинска козметика към Медицински колеж на Тракийския 

Университет. Има постоянно участие в изпитите по Анатомия, хистология и 

ембриология. Доц. Китова оказва консултанстка помощ на студенти и работи активно 

индивидуално със студенти довели до 5 публикации в списания с Impact factor. Общата 

учебна натовареност на доц. Китова варира през годините от 500 до 700 академични часа 

годишно. 

Доц. Китова е била научен ръководител на двама и научен консултант на един 

успешно защитили ОНС "Доктор" докторанти. Има участие в един международен научен 

проект и е ръководител на 3 университетски научни проекта. 

ЧЛЕНСТВО В АВТОРИТЕТНИ НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член на Българския Лекарски Съюз, на Българското Научно Дружество по 

Анатомия, Хистология и Ембриология, член на  l’unité de recherche „Trouble du 

développement  embryo-feotal et placentaire ; U/R 06 SP 09, на Френското Дружество по 
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Фетопатология-SoFFœt – Société Française de Fœtopathologie, и  Българското дружество 

по генетика и геномика на човека. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Научно-изследователската и учебно-преподавателската на доц. д-р Таня Китова я 

определят, като пионер и водещ изследовател в областта на фетопатологията. Научните 

разработки са оригинални, задълбочени, прецизно изпълнени с надеждни резултати, 

които подпомагат превенцията и диагностиката на вродените малформации. 

Научната продукция, професионалните качества и педагогическият опит на доц.   д-

р Китова надвишават значително държавните изисквания и тези на Тракийския 

Университет – Стара Загора за придобиване на Академичната длъжност "Професор". 

Всичко това ми позволява убедено да гласувам за присъждане на академичната длъжност 

"Професор" на Доц. д-р Таня Тодорова Китова. 

 

гр. Плевен 

04.08.2021 г. 

Подпис:  

(проф. д-р Славчо Томов, д.м.н.) 

 

 

 

 

 

 

 

 


