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СТАНОВИЩЕ 

от проф. дпсн Нели Василева 

член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност 

ДОЦЕНТ, обявен от ЮЗУ „Неофит Рилски” в ДВ. Бр. 1 от 04.01.2022 г. по 

професионално направление 7.4. Обществено здраве (Логопедия) 

 

Относно: научната, научно-приложната и 

професионално-академичната дейност и продукция, 

представена от единствения кандидат в конкурса – гл. ас. д-р 

Елка Георгиева Горанова 

I. Обобщени данни за научната продукция и дейността на 

кандидата 

Д-р Елка Горанова работи в ЮЗУ „Неофит Рилски“ от 2004 

година, заемайки последователно академичните длъжности „асистент“, 

„старши асистент“, а след защита на докторска дисертация през 2016 

год. и „главен асистент“ по Логопедия. В периода 2009-2020 год. д-р 

Горанова участва в 16 проекта (научноизследователски, регионални, 

национални и международни). Членува в редица професионални 

организации: Национално сдружение на логопедите в България, 

Международна асоциация по запъване, Балканска асоциация по 

неврофийдбек, биофийдбек и невромодулация. Взема активно участие и 

в академичния живот на катедра Логопедия и Факултета по Обществено 

здраве, здравни грижи и спорт към ЮЗУ. Д-р Горанова е научен 

 



ръководител на повече от 20 дипломанти и активен участник в 

процедурите по акредитация на ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ и ОНС 

„Доктор“ по Логопедия към ЮЗУ в направление „Обществено здраве“.  

Положително впечатление прави сериозната научна продукция 

на кандидата, която включва 40 заглавия: монография (хабилитационен 

труд, 2021), книга на базата на защитен дисертационен труд (2021), 

учебно пособие за студенти по логопедия (2021), глава от колективна 

монография (в съавторство), 36 статии и доклади на български и 

английски език. Представеният доказателствен материал говори за 

висока публикационна активност, видимо засилена след защитата на 

дисертационния труд на кандидата, от който период са 15 публикации с 

определен принос към логопедичната теория и практика. Представените 

в справката за НАЦИД данни за научна и преподавателска дейност по 

отделните показатели изцяло покриват, а по някои (групи Г и Е) 

надвишават минималните национални изисквания и допълнителните 

критерии на ЮЗУ за заемане на академичната длъжност „Доцент“. 

Кандидатът в конкурса представя и доказателства за 7 цитирания, от 

които 2 (статии в съавторство) в научни издания, реферирани и 

индексирани в световноизвестни бази данни.  

   

 II. Оценка на научните и на практическите резултати и 

приноси на представената за участие в конкурса творческа продукция 

Представените от кандидата в конкурса публикации имат 

безспорен принос за логопедичната теория и практика. Основната част 

от тях разглеждат актуални въпроси на нарушенията на речевата 

плавност контекста на Международната Класификация на 

функционирането, увреждането и здравето (ICF). Отделни публикации 

разглеждат въпроси на диагностиката и терапията на придобитите 

езикови нарушения и имат изразена приложна насоченост.   



Особено внимание заслужават трудовете с монографичен 

характер, в които наред с подробен анализ на теоретичните модели на 

заекването, д-р Горанова прави опит за „разчупване“ на  традиционните 

подходи по посока на разширяване на диагностичните и терапевтични 

модели при нарушения на речевата плавност. Интердисциплинарните 

по съдържание и основани на доказателства Модел за комплексно 

изследване на нарушената плавност на речта и Методика за терапия на 

заекване чрез приложение на метода на Биологична Обратна Връзка – 

„Комплексна логопедична и функционална терапия на заекване при 

възрастни лица“, са първи по рода си в българската логопедична 

практика и могат да бъдат прилагани от широк кръг специалисти. 

     
III. Критични бележки и препоръки  

Нямам критични бележки към приложената от кандидата научна 

продукция. Препоръката ми към д-р Горанова е да разшири 

логопедичната част на предложената от нея методика чрез включване 

на допълнителни подходи за терапия на заекване при възрастни.  

 

IV. Заключение     

Представените от гл. ас. д-р Елка Горанова документи и 

материали по конкурса отговарят на всички изисквания на Закона за 

развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ). 

Налице е достатъчен брой научни трудове, публикувани от кандидата 

след придобиване на образователната и научна степен „доктор“. 

Цялостният анализ на доказателствения материал сочи, че научната 

продукция и преподавателският опит на д-р Горанова отговарят 

напълно на критериите за придобиване на академичната длъжност 

„доцент” в професионално направление 7.4. Обществено здраве 

(Логопедия).  

Като давам положителната си оценка на кандидата в настоящия 



конкурс, убедено предлагам на членовете на уважаемото Научно жури да 

подкрепят това становище и да препоръчат на Факултетния съвет на 

„Факултет по Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ към ЮЗУ 

„Неофит Рилски” гл. ас. д-р Елка Горанова да бъде избрана на 

академичната длъжност „ДОЦЕНТ”.  

 

Дата: 20.04.2022 г.  Член на журито:  

(Подпис) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPINION 

by prof. Neli Vasileva, DSc 

member of a scientific jury in a competition for the academic position of 

ASSOCIATE PROFESSOR, announced by SWU "Neofit Rilski" in SG No. 1 of 

04.01.2022 in professional field 7.4. Public Health (Speech Therapy) 

Regarding: the scientific, scientific-applied and professional-academic activity 

and production, presented by the only candidate in the competition - Ch. 

Assistant Professor, Elka Georgieva Goranova, PhD 

I. Summary data on the scientific production and the activity of the 

candidate 

Dr. Elka Goranova has been working at SWU "Neofit Rilski" since 2004, 

holding successive academic positions "Assistant", "Senior Assistant", and after 

defending his doctoral dissertation in 2016 and "Chief Assistant" in Speech 

Therapy. In the period 2009-2020 Dr. Goranova participated in 16 projects 

(research, regional, national and international). She is a member of a number of 

professional organizations: National Association of Speech Therapists in 

Bulgaria, International Stumbling Association, Balkan Association of 

Neurofeedback, Biofeedback and Neuromodulation. She also takes an active 

part in the academic life of the Department of Speech Therapy and the Faculty 

of Public Health, Health Care and Sports at SWU.  

Dr. Goranova is a research supervisor of more than 20 graduates and an 

active participant in the accreditation procedures of the Bachelor's and Master's 

Degrees and the Doctor of Speech Therapy at SWU in the field of Public Health.  

The serious scientific production of the candidate makes a positive 

impression, which includes 40 titles: monograph (habilitation thesis, 2021), 

book based on defense dissertation (2021), textbook for students of speech 

therapy (2021), chapter of a collective monograph (co-authored) ), 36 articles 

and reports in Bulgarian and English. The presented evidence speaks of high 



publishing activity, visibly enhanced after the defense of the candidate's 

dissertation, of which period are 15 publications with a contribution to speech 

therapy theory and practice. The data presented in the NACID reference for 

scientific and teaching activity on the individual indicators fully cover, and on 

some (groups G and E) exceed the minimum national requirements and the 

additional criteria of SWU for holding the academic position "Associate 

Professor". The candidate in the competition also presents evidence for 7 

citations, of which 2 (co-authored articles) in scientific journals, referenced and 

indexed in world-famous databases.  

 

II. Evaluation of the scientific and practical results and contributions 

of the creative production submitted for participation in the competition 

The publications presented by the candidate in the competition have an 

indisputable contribution to speech therapy theory and practice. Most of them 

address current issues of speech impairment in the context of the International 

Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). Separate publications 

address issues of diagnosis and treatment of acquired language disorders 

(aphasia) and have a strong application focus.  

Special attention should be paid to the monographic works, in which, 

along with a detailed analysis of theoretical models of stuttering, Dr. Goranova 

tries to "break" the traditional approaches to expand diagnostic and therapeutic 

models of speech disorders. The interdisciplinary in content and evidence-based 

Model for complex research of impaired speech fluency and Methodology for 

stuttering therapy using the method of Biological Feedback - "Complex speech 

therapy and functional therapy of stuttering in adults" are the first of their kind 

in Bulgarian speech therapy practice and can be applied by a wide range of 

specialists.  

 

III. Critical remarks and recommendations 



I have no critical remarks on the scientific production applied by the 

candidate. My recommendation to Dr. Goranova is to expand the speech therapy 

part of her proposed methodology by including additional approaches to the 

treatment of stuttering in adults.  

 

IV. Conclusion 

Presented by Ch. Assistant Professor Elka Goranova, PhD, documents and 

materials on the competition meet all the requirements of the Law on the 

Development of Academic Staff in the Republic of Bulgaria (ZRASRB). There 

is a sufficient number of scientific papers published by the candidate after 

obtaining the educational and scientific degree "Doctor". The overall analysis of 

the evidence shows that the scientific output and teaching experience of Dr. 

Goranova fully meet the criteria for acquiring the academic position of 

"Associate Professor" in the professional field 7.4. Public health (Speech 

therapy). 

Giving my positive assessment to the candidate in this competition, I 

strongly suggest to the members of the esteemed Scientific Jury to support this 

opinion and to recommend to the Faculty Council of the Faculty of Public 

Health, Health Care and Sports at SWU "Neofit Rilski" Ch. Assistant Professor 

Dr. Elka Goranova to be elected to the academic position of "Associate 

Professor". 

 

Date: 20.04.2022.      Jury member: 

 

 

 


