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С Т А Н О В И Щ Е 

От доц. Д-р Милко Божидаров Мирчев, дм 
Ръководител Клиника по гастроентерология, УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна 

Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна 
 
 

Във връзка с процедура за заемане на академична длъжност „доцент” 

в област на висшето образование „Здравеопазване и спорт” по 

професионално направление „Медицина” и научна специалност „Хигиена 

(вкл. Трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)”(БЕО) за нуждите 

на Катедра „Хигиена и епидемиология“, Факултет „Обществено 

здравеопазване“, Медицински университет „Проф. Д-р П. Стоянов“, гр. 

Варна. 

Конкурсът за доцент за нуждите на Катедра „Хигиена и 

епидемиология“, Факултет „Обществено здравеопазване“, Медицински 

университет „Проф. Д-р П. Стоянов“, гр. Варна е обявен в „Държавен 

вестник” бр. 8 от 28.01.2020 г. 

Научното жури по конкурса е назначено със заповед на Ректора на МУ 

– Варна №Р-109-178/3.06.2020 г. 

Кандидатът за конкурса за доцент е д-р Лили Славчева Грудева, дм, 

специалист по Хранене и диететика, асистент към УС „Гастроентерология, 

хепатология и хранене“, Втора катедра по вътрешни болести, Медицински 

университет, гр. Варна. Д-р Грудева е представила в срок пълен комплект от 

документи, които отговарят на изискванията на Закона за развитие на 

академичния състав в Република България и на Правилника за условията и 

реда за придобиване на научни степени и заемане на академични 

длъжности в МУ – Варна. 

I. Анализ на кариерния профил на кандидата: 

Д-р Грудева е родена през 1963 год. Висшето си медицинско 

образование завършва през 1987 г. в Медицински университет, гр. Варна. 
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Професионалното си развитие започва като лекар-ординатор във Вътрешно 

отделение от 1987 г. до 1990 г., клиничен ординатор от 1990 г. до 1992 г. и 

след спечелване на конкурс до момента е диетолог на УМБАЛ „Св. Марина“ – 

Варна. Преподавателската си кариера започва като редовен докторант (1990-

1992г.) към Катедра „Вътрешни болести“, след това в продължение на 2 г. е 

хоноруван асистент към Катедра „Пропедевтика на Вътрешните болести“, а 

от 2017 г. е редовен асистент към Втора катедра по вътрешни болести, УС по 

гастроентерология, хепатология и хранене към Медицински университет, гр. 

Варна. През 2018 г. защитава успешно дисертация на тема „Оптимизиране на 

клиничния подход и диетолечението при глутенова ентеропатия” и ѝ е 

присъдена образователната и научна степен „доктор” по специалността 

„Гастроентерология” (Диплома №278 от 21.05.2018 г.). Д-р Грудева има 

признати клинични специалности по Вътрешни болести (от 1996 г.), Здравен 

мениджмънт (от 2004 г.) и Хранене и диететика (от 2006 г.). Член е на 

Българското дружество по гастроентерология, Българския лекарски съюз и 

Научното дружество по хранене и диететика. Има над 30 г стаж като 

клиницист – интернист и над 5 г. като асистент.  

Като преподавател кандидатката участва в обучението на студенти-

медици, стажант-лекари  и специализанти. Справката за учебната ѝ заетост 

показва 234 часа учебна натовареност за 2017/2018 г и 286 часа за 2018/2019 

г. (при минимум 220 часа/година според правилника на МУ-Варна). Освен в 

преподаването, д-р Грудева е непрекъснато ангажирана с изготвяне на 

диетични режими на лежащо-болните в УМБАЛ „Св. Марина“, за което е и 

търсен експерт.  

II. Общо описание на представените материали: 

Д-р Грудева представя за рецензиране 28 пълнотекстови публикации в 

нереферирани списания с научно рецензиране или публикувани в 

редактирани колективни томове и 1 монографичен труд. От публикациите 17 

са на български език, а 11 – на английски. Кандидатката показва участие и в 

научни форуми – общо 21 на брой, 4 международни и 17 национални, в 

които се представя с постери и доклади. 
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III. Оценка на научните трудове за цялостното академично 

развитие: 

Кандидатката представя  публикации –  обзорни и оригинални. Те се 

разпределят в следните направления:  

1. Глутенова ентеропатия  

а. Клинични и диагностични особености, патогенетични 

механизми, диетолечение, мониторинг, диетично 

обучение на пациентите  

б. Глутенова ентеропатия и бременност 

в. Глутенова ентеропатия и съпътстващи заболявания 

г. Глутен-свързани нарушения 

д. Безглутенова диета и влиянието ѝ върху качеството на 

живот 

2. Хронични чернодробни болести с вирусна и невирусна 

етиология 

3. Антиоксиданти, диета, превенция 

4. Ентерално хранене, функционални храни, проблеми на 

диетичното хранене в някои болнични заведения на гр. Варна 

5. Диетични режими и оценка на хранителния статус при пациенти 

с хронични бъбречни заболявания 

6. Храносмилатени ензими 

7. Здравословно хранене 

Съвсем логично, предвид научните интереси и практическата 

насоченост на кандидатката, статиите включват предимно най-честото 

автоимунно заболяване на тъкото черво, а именно глутеновата ентеропатия. 

Те обаче обхващат и други области като чернодробни болести, диетични 

режими, ентерално хранене и др. Написани са на необходимия научен стил.  

IV. Оценка на монографичния труд: 

Кандидатката представя монография – „Глутенова ентеропатия – 

научни факти и реални доказателства“, издадена през 2019 г. Книгата има за 
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цел да представи най-новите научни факти, свързани с патогенезата на едно 

от най-разпространените автоимунни чревни разстройства. Подробно е 

разгледана ролята на микробиома, неговото взаимодействие с 

гостоприемника, както и факторите на околната среда, които могат да 

действат като модификатори на болестта. Сред екстраинтестиналните 

характеристики на глутеновата ентеропатия са посочени хематологичните 

промени: неповлияваща от лечение желязо-дефицитна анемия, 

хеморагичните и тромбоемболични нарушения, както и усложнението с най-

лоша прогноза – Т клетъчния лимфом. Реалните доказателства в тази книга 

са подкрепени от дългогодишният клиничен опит и задълбочено изследване 

на общо 134 пациента, задълбочено анализирани по демографски клинико-

лабораторни, имунологични и хисто-морфологични показатели. 

В заключение мнонографията „Глутенова ентеропатия – научни факти и 

реални доказателства“ е полезно ръководство за всеки специалист, желаещ 

да придобие допълнителна квалификация по проблема. Тя е написана на 

достъпен и разбираем стил и би могла да подпомогне клинициста в търсене 

на подходяща стратегия за диагностика, лечение и проследяване на 

пациентите с това заболяване. 

V. Цитирания на публикационната активност на кандидата: 

Д-р Грудева представя за оценка 28 публикации, от които 17 на 

български език и 11 на английски. Предоставената справка показва наличие 

на 6 цитирания в нереферирани списания с научно рецензиране. Цитирани 

са представената по-горе монография, както и статията за ролята на 

нутритивния статус и възпалителните маркери като предиктори за 

преживеямост при пациенти с хронични бъбречни заболявания.  

VI. Оценка на учебно-преподавателската дейност на кандидата:  

Д-р Грудева участва в обучението на студенти-медици, стажант-лекари 

и специализанти. Според предоставената справка тя води лекционен курс по 

„Броматология“ за специалността „Помощник-фармацевт“, както и 

лекционен курс по „Лечебно хранене“ за специалностите „акушерка“ и 
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„медицинска сестра“. При норматив за нехабилитирани преподаватели от 

220 часа на учебна година според правилника на Медицински университет, 

гр. Варна, д-р Грудева представя натовареност от 234 часа за 2017/2018 г и 

286 часа за 2018/2019 г. 

VII. Обща оценка за съответствието на кандидата спрямо 

задължителните условия и задължителните количествени 

критерии и наукометрични показатели: 

 

Според предоставената справка самооценка на кандидата, последният 

покрива и надхвърля минималните количествени критерии и наукометрични 

показатели, необходими за заемане на академичната длъжност „Доцент“. 

 

VIII. Заключение: 

Кандидатът ОТГОВАРЯ на задължителните и специфични условия и 

наукометрични критерии за заемане на академичната длъжност „ДОЦЕНТ”. 

 

 

21.07.2020 г.      


