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СТАНОВИЩЕ   
 

от проф. д-р Теодора Димитрова, д.м. 

 
 

Катедра Хигиена и епидемиология  

Факултет по обществено здравеопазване  

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна, 
 

член на Научно жури съгласно Заповед № Р-109-178/03.06.2020 г. на Ректора на 

Медицински университет - Варна   
 

Относно:  Конкурс за заемане на академичната длъжност “Доцент” в област на 
висшето образование „7. Здравеопазване и спорт“, професионално направление „7.1. 

Медицина“, по научна специалност „Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, 

радиационна и др.)” един (0.5 щатна длъжност - за нуждите на Факултет „Обществено 

здравеопазване“, Катедра „Хигиена и епидемиология“ на Медицински университет – Варна 

и 0,5 щатна длъжност за нуждите на Общоболнични длъжности към обща администрация 

на УМБАЛ „Света Марина“ – ЕАД, Варна),  и публикуван в ДВ бр. 8 от 28.01.2020 г.  
 

В обявения конкурс участва един кандидат –  ас. д-р Лили Славчева Трифонова. 

Кандидатът е представил прецизно всички необходими документи за участие в конкурса, 

съответстващи на изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република 

България, Правилника за приложението му и Правилника за развитие на академичния състав на 

Медицински университет – Варна.  
 

С Протокол 1 от заседание на НЖ, определено със заповед № Р-109-178/03.06.2020г. на 

Ректора на Медицински университет – Варна съм определена да изготвя становище. 

 
Кратки данни за кариерното развитие на кандидата  
 

 Д-р Лили Славчева  Трифонова придобива образователно-квалификационна степен 

„магистър“ по специалност „Медицина“ в Медицински университет – Варна през 1987 г. 

Започва работа като участъков лекар в Общинска болница гр.Търговище, впоследствие 

ординатор в ІІІ-то вътрешно отделение на същата болница. От 01.10.1990г. е клиничен 

ординатор по Вътрешни болести към Президиума на Медицинска Академия с база за обучение 

–Медицински Университет –Варна. От месец ноември 1992г. след спечелване на конкурс   до  

настоящия момент  е диетолог на УМБАЛ”Св.Марина”- Варна. От 2015г. е хоноруван асистент 

към Катедра Пропедевтика на Вътрешните болести, а от 2017г. редовен асистент към Втора 

Вътрешна катедра, УС „Гастроентерология, хепатология и хранене” на МУ- Варна. През 1996г. 

придобива специалност „Вътрешни болести”, а през 2006 г. – специалност „Хранене и 

диететика“. През 2018г. кандидатката успешно защитава дисертационен труд в докторската 

програма по специалност „Гастроентерология“ на тема ” Оптимизиране на клиничния подход и 

диетолечението при Глутенова ентеропатия“ и придобива образователната и научна степен 

„доктор“ по медицина. 

Кандидатката притежава допълнителна квалификация: специалист по здравен 

мениджмънт и взема участие като експерт по хранене с изготвяне на становища по хранене в 

СОК”Камчия”, „Солвей Соди“ и др. 

Д-р Трифонова е член на научни и професионални организации, сред които  Научното 

дружество по Хранене и диететика, Научното дружество по гастроентерология и 

хепатология, Съюза на учените в България и БЛС.  



2 
 

Д-р Трифонова използва в професионалната си и научноизследователска дейност руски 

и английски езици.  

 
Обща характеристика на научноизследователската и научно-приложната 

дейност на кандидата  
 

Приложените за участие в конкурса публикации и справки доказват висока научна 

продуктивност на кандидатката. За участие в настоящия конкурс са приложени общо 28 

публикации - плод на цялостната й научно-изследователска дейност, разпределени по видове 

както следва: 

- Дисертационен труд,  представен с автореферат – 1 брой; 

- Монографичен/хабилитационен труд – 1 брой;   

- Монографии – общо 1 брой; 

- Пълнотекстови научни публикации – общо 28 броя, от които: 

 18 - в периодични научни списания  (5 от които в реферирани и индексирани); 

 10 - в сборници с доклади (4 от които в международни); 

- Учебници и учебни помагала – общо 2 броя. 
  

 

Посочени са и 21 заглавия на непубликувани доклади от участия в научни конгреси и 

конференции.  

Не е представена справка за импакт фактор. Според справка на библиотеката на МУ Варна 

д-р Трифонова има 6 броя цитирания или рецензии в нереферирани списания с научно 

рецензиране.  

Според наукометричните показатели за АД „Доцент“ според действащото 

законодателство д-р Трифонова покрива изискванията. (Таблица 1) 

 

Таблица 1. Минимални наукометрични показатели по групи и представени от кандидата 

доказателства за съответствие 

 

Група показатели АД Доцент Представени от д-р Л.Трифонова 

А Дисертация ОНС Доктор 50 50 

Б Дисертация НС Доктор на науките - - 

В Хабилитационен труд – монография 100 100 

Г Публикации и книга 200 470 

Д Цитирания 50 60 

Е - - 

 

Научните изследвания покриват научна проблематика, насочена към широк кръг високо 

актуални и значими проблеми в областта на научната специалност на обявения конкурс. 

Основните тематични насоки в научноизследователската дейност и в научните приноси на д-р 

Трифонова могат да бъдат обособени в следните направления: 

- Съвременни насоки в глутен свързани нарушения и безглутенова диета. 

- Глутенова ентеропатия и съпътстващи заболявания 

- Антиоксиданти, диета, превенция. 

- Ентерално хранене, функционални храни, проблеми на диетичното хранене в някои 

болнични заведения на гр.Варна 

- Здравословно хранене като алтернатива на съвременния живот 

- Вариа. 
 

Трудовете на кандидатката са публикувани в разнообразни научни издания в чужбина и у 

нас, като: Journal of IMAB -  Annual Proceedings; Folia medica; Нефрология, диализа и 

трансплантация; Scripta Scientifica Medica; и други. 
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Научните приноси са с оригинален и потвърдителен характер, от теоретично и практико-

приложно значение за региона и страната.  

Приемам научните приноси, посочени в справката на кандидата. Те са отграничени по 

тематични направления и добре обосновани в приложените научни трудове и документи.  

Като обобщаваща характеристика на научните трудове подчертавам широкия обхват, 

актуалността на разглежданата тематика, оригиналния характер, както потенциала за 

практическа приложимост на резултатите, на регионално и национално ниво.  

 

Представени са доказателства за качество на публикациите и отражението им в 

българската научна литература. Справката съдържа общо 6 положителни цитирания от 

български автори, което е показателно за актуалността на разглежданата тематика и 

разпознаваемостта на кандидата от българската научна общност. Не е представена справка за 

цитирания от чужди автори и статии на кандидатката, публикувани в списание с Импакт 

фактор.  

Д-р Трифонова взема активно участие в национални и международни научни форуми и 

в областта на обявения конкурс, включително и като организатор и лектор на научни събития.  

 
Оценка на учебно-преподавателската дейност на кандидата  

 

Д-р Трифонова е преподавател с комуникативни умения в областта на обявения конкурс 

в Медицински университет – Варна. Аудиторната й работа започва през месец октомври 2015 

г. като хоноруван асистент в катедрата по Пропедевтика на вътрешните болести  със студенти 

ІІІ-ти курс Медицина.  Средната годишна учебна натовареност от 260 учебни часа е над 

възприетия норматив от 220 часа за преподавателска заетост.  

Кандидатката участва активно в преподаването на студенти от различни специалности с 

ОКС “професионален бакалавър”, “бакалавър” и “магистър”, като води лекционни курсове по 

дисциплините: „Гастроентерология , хепатология и хранене към втора катедра по вътрешни 

болести  със студенти V –ти курс – Медицина.“, „броматология“ на помощник фармацевти. 

Втори курс бакалавър, „Лечебно хранене”-дистанционно обучение на медицински сестри и 

акушерки в Медицински Университет- Варна, филиалите в гр-Шумен, Велико Търново и 

гр.Сливен, лекционен курс на специализиращи лекари по специалност „Гастоентерология и 

хепатология”.  

Кандидатката е автор на 2 учебни помагала за студенти, специализанти и докторанти. 

 

Практическа дейност 

Съгласно  удостоверение №564/07.02.2020г  към датата на конкурса , кандидатът  има 

трудов стаж 32 години, 2 месеца и 13 дни. Д-р Лили Трифонова, д.м е лекар с дъргогодишна 

практика и значими научно-практически резултати в областта на храненето и диететиката , 

гастроентерологията и хепатологията , участва активно в лечебно-диагностичната и 

консултативна дейност на клиниката по Гастроентерология, хепатология и хранене от 

1992г. до настоящия момент. Тя е първият лекар занимаващ се  повече от 28 години с 

клинична диететика в гр.Варна 

Участвала е като съизследовател в 4 клинични изпитания на медикаменти за лечение 

на хепатит В и проследяване на пациентите с циротична преустройка на черния дроб, 

лечение на панкреасна недостатъчност с ензимни препарати, панкреатолитични ензими при 

лечение на деца с муковисцидоза. 
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Заключение 
 

Кандидатът за участие в настоящия конкурс покрива напълно изискванията на Закона за 

развитие на академичния състав на Република България, Правилника за приложението му и 

Правилника за развитие на академичния състав на Медицински университет – Варна за заемане 

на академичната длъжност „Доцент”. Предоставена е актуална и оригинална, достатъчна по 

обем  научна продукция с широк тематичен обхват и значим теоретичен и практически принос.  

Цялостната оценка на професионалното развитие, учебно-преподавателската активност, 

научните изяви и принос, изградения авторитет, организационния и експертен опит на 

кандидата ми дават основание да дам положително становище и да предложа на членовете на 

Научното жури да изберат д-р Лили Трифонова, д.м. за академичната длъжност „Доцент” в 

област на висшето образование „7. Здравеопазване и спорт“, професионално направление „7.1. 

Медицина“, по научна специалност „Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, 

радиационна и др.)” един (0.5 щатна длъжност - за нуждите на Факултет „Обществено 

здравеопазване“, Катедра „Хигиена и епидемиология“ на Медицински университет – Варна и 

0,5 щатна длъжност за нуждите на Общоболнични длъжности към обща администрация на 

УМБАЛ „Света Марина“ – ЕАД, Варна). 

 

23. 07. 2020 г.  

            Гр. Варна 

                                                                                         Член на Научно жури:  
 

             /Проф. д-р Теодора Димитрова, д.м./ 

 


