
СТАНОВИЩЕ 

От доц. д-р Маргарита Станкова – Нов български университет, ПН 7.4 

Обществено здраве, 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. в ПН 7.4 Обществено здраве /Логопедия/ 

Относно: научната, научно-приложната и професионално-

академичната дейност и продукция, представена от участниците в 

конкурса 

Кандидат: Елка Георгиева Горанова 

I. Обобщени данни за научната продукция и дейността на кандидата 

 

Д-р Елка Горанова участва в настоящия конкурс със следните компоненти: 1. 

Научни разработки и монографичен труд; 2. Преподавателска, проектна дейност и 

електронно обучение на студенти.  

В групата научни разработки и монографичен труд са представени: 16 разработки - книга 

публикувана на базата на защитен дисертационен труд; монография; глава в съавторство 

в монография; практическо ръководство за студенти; 1 статия в индексирано списание 

на английски език; 1 статия в реферирано списание на български език; 5 научни доклада 

в сборници на английски език; 5 научни доклада в сборници на български език.  

Представени са 6 цитирания, от които 2 в списание с импакт фактор, 1 в монография, 3 

в нереферирани списания с научно рецензиране.  

Представената публикационна активност засяга основно плавностните нарушения, 

приложение на биологичната обратна връзка (Биофийдбек) в логопедичната клинична 

практика, както и  диагностика и терапия на афазии.  

II. Оценка на научните и на практическите резултати и приноси на 

представената за участие в конкурса творческа продукция 

 

В монографичния труд заекването се разглежда като функцинално, не само като 

клинично комуникативно нарушение с приложение на Международната класификация 

на функционирането, увреждането и здравето на СЗО, ICF; както и  личностноцентриран 

подход към заекването с акцент върху социалната тревожност и представянето. 

Създадена е авторска комплексна методика за терапия на заекването при възрастни 

/приложение на Биологична Обратна Връзка (БОВ)/. Авторката следва модела на 

терапевтични подходи основани на доказателства и извежда данни в подкрепа на 



ефективността на представения терапевтичен подход.  

В ръководството за Диагностика и терапия на нарушенията на езика, речта и 

смятането при афазии са представени материали в подкрепа на обучението в учебните 

дисциплини, изучаващи придобитите нарушения на езиковите функции с акцент върху 

сензорните афазии и тяхната терапия. Изданието има особена практическа стойност чрез 

представените методи за възстановяване на вербалното разбиране н диагностичен и 

терапевтичен материал, който може да бъде успешно използван в работата с широк кръг 

комуникативни нарушения. 

Представените статии на български и английски език в списания и сборници 

засягат предимно нарушенията в плавността, с фокус върху изследователски материал в 

областта, вкл. приложение на нови методи и технологии за диагностика и терапия.  

В представените материали по конкурса правят много положително впечатление 

и участията на кандидата в международни и национални проекти и административната 

дейност в подкрепа на обучението по Логопедия.  

 
III. Критични бележки и препоръки 

Като препоръка към кандидата бих предложила да се увеличи работата със 

студенти по теми за научни разработки и особено с възможността за развитие в 

докторски дисертации, което би повишило и собственото научно представяне на Елка 

Горанова, както и възможностите й за участие в съвместни научни проекти с колеги от 

други университети, вкл. извън България. 

IV.  Заключение 

В заключение, смятам че представените от д-р Елка Горанова материали 

напълно отговарят на изискванията за академична пазиция „доцент“. Моята 

оценка е положителна и препоръчвам на академичния съвет на ЮЗУ „Неофит 

Рилски“ Благоевград да избере д-р Елка Горанова за доцент в ПН 7.4 Обществено 

здраве /Логопедия/ 

 
 

Дата: 27/04/2022 Член на журито:  

       доц. д-р Маргарита Станкова  

(Подпис) 
 

 

 

 

 



 

STATEMENT 

by assoc. prof. Margarita Stankova, MD, PhD, New Bulgarian University 7.4 Public 

Health 

on the scientific publications submitted for participation in a competition for the 

academic position "Associate Professor" in 7.4 Public Health /Speech and Language 

Pathology/, announced by SWU Neofit Rilski DV N 1/ 04.01.2022 

with candidate assistant Professor Elka Goranova, PhD 

 

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

candidate 

Elka Goranova, PhD participates in this competition with the following components: 

1.Research and monograph; 2. Teaching, projects and e-learning. 

There are the following 16 components in the group of scientific works and monographs: a 

book published on the basis of a PhD dissertation; monograph; chapter in a scientific book; 

practical guide for students; 1 article in an indexed journal in English; 1 article in a refereed 

journal in Bulgarian; 5 scientific reports and papers in collections in English; 5 scientific reports 

and papers in collections in Bulgarian. 

 

6 citations are presented, of which 2 in a journal with impact factor, 1 in a monograph, 3 in 

unreferred journals with scientific review. 

 

The presented publications mainly include research in the field of fluency disorders, application 

of biological feedback (Biofeedback) in speech therapy and clinical practice, as well as 

diagnosis and treatment of aphasia. 

 

II. Evaluation of the scientific and practical results and contributions of the 

activities submitted for participation in the competition 

 

In the monographic work stuttering is considered as a functional, not only as a clinical 

communication disorder with the application of the International Classification of Functioning, 

Disability and Health of the WHO, ICF; as well as a person-centered approach to stuttering 

with an emphasis on social anxiety and performance. An author's complex methodology for the 

treatment of stuttering in adults has been presented /application of Biological Feedback/. The 

author follows the model of evidence-based therapy approaches and derives data to support the 

effectiveness of the presented therapeutic approach. 

 

The Manual for Diagnosis and Therapy of Language and Math Disorders in Aphasia 

presents materials that can be used for training in academic disciplines studying acquired 

language disorders with an emphasis on sensory aphasias and their therapy. The publication 

has a special practical value through the presented methods for restoring the verbal 

understanding and diagnostic and therapeutic materials, which can be successfully used in the 

work with a wide range of communication disorders. 

The articles presented in Bulgarian and English in journals and collections mainly 

concern fluency disorders, with a focus on research in the field, incl. application of new 



methods and technologies for diagnosis and therapy. 

The participation of the candidate in international and national projects and the administrative 

activities and support of education and training students in the field of Speech and Language 

Therapy make a very positive impression. 

 

III. Critical remarks and recommendations 

As a recommendation to the candidate, I would suggest to increase the work with 

students on research topics and especially with the opportunity to develop PhD theses, which 

would increase her own scientific performance and her opportunities to participate in joint 

research projects with colleagues. from other universities. 

 

IV. Conclusion 

 

In conclusion, I believe that Elka Goranova’s scientific production fully meets the 

requirements for the academic position associate professor. My evaluation is positive and I 

recommend the Academic Council of SWU "Neofit Rilski" Blagoevgrad to elect Elka 

Goranova PhD as associate professor in 7.4 Public health /Speech therapy/ 

 

 

27/04/2022     Signature:  

                       assoc. prof. Margarita Stankova, MD, PhD 


