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ПРЕДЕСЕДАТЕЛЯ НА НАУЧНОТО 
ЖУРИ
ПРОФ. Д-Р МИРА КОЖУХАРОВА,дм

СТАНОВИЩЕ 

от проф. д-р Тодорка Траянова Димитрова, дм

ОТНОСНО: Конкурс за присъждане на научното звание „ДОЦЕНТ,, в 
Област 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално 
направление 7.1. „Медицина” по научната специалност 
"Епидемиология ", за нуждите на Отдел „Епидемиология 
и надзор на заразните болести” на НЦЗПБ, Обявен в ДВ 
бр. 104/16.12.2014 г.

I. Анализ на кариерния профил на кандидатката
Д-р Лили Емилова Рахамимова -  Маринова, дм е единствен кандидат в 

обявения конкурс за „ДОЦЕНТ„по научната специалност "Епидемиология на 
инфекциозните болести". В представените материали за изготвяне на 
становище кандидатката е приложила всички задължителни документи, в 
съответствие с Правилника за развитие на академичния състав на НЦЗПБ 
град София.

Д-р Лили Емилова Рахамимова -  Маринова, дм е родена на 16.02. 1968 г. 
Завършила е Медицински университет -  София, през 1995 г. и е назначена 
като лекар-ординатор и завеждащ СЛЗП със спешен кабинет в Националната 
многопрофилна транспортна болница „Цар Борис Ш” гр. София, през периода 
1995-2001 г. След това от 2001 г започва успешното си развитие като научен 
сътрудник, лекар-епидемиолог в Отдел „Епидемиология и надзор на заразните 
болести” на НЦЗПБ гр. София. От 2010 г. е назначена като главен асистент, 
лекар-епидемиолог в посочения Отдел „Епидемиология и надзор на заразните 
болести” на НЦЗПБ. Кандидатката има призната специалност по
"Епидемиология на инфекциозните болести" през 2005 г. в МУ-София. 
Научна степен "Доктор на науките" й е присъдена през 2012 г. след успешна 
защита на дисертационен труд на тема: "Морбили в България в условията на 
елиминация и възможности за ефективен надзор "

Специализирала е чрез активна обучителна дейност в 22
квалификационни курсове за СДО през периода 2001-2012 г. в чужбина 
(Лондон, Стокхолм, Хелзинки, Люксембург, Мадрид, Амстердам, Тирана, 
Констанца и др.), както и в България (МУ-София, НЦЗПБ-София) и др.

И. Характеристика и оценка на научните трудове на гл. ас. д-р Лили 
Емилова Рахамимова -  Маринова, дм



Справката за научна-изследователската дейност на кандидатката посочва 
нейното последователно и системно академично развитие.

В настоящия конкурс д-р Маринова, дм представя 53 научни публикации 
от които 44 не са рецензирани във връзка с дисертационния труд, а 9 са 
рецензирани. В 18 от публикациите тя е първи автор, в 10 от тях е втори автор
и т.н.

Впечатлена съм от факта, че научните трудове на д-р Маринова, дм са 
цитирани положително 99 пъти в статии, публикувани в научни списания с 
общ импакт фактор 235, 392. Подробната справка за цитиранията посочва, че 
84 от цитиранията са от чуждестранни автори, а 15 от цитиранията са от 
български автори.

В научните трудове на кандидатката са анализирани резултатите от 
значителен брой научни проучвания, както и предложения за решаване на 
актуални епидемиологични проблеми от областта на морбили, епидемичен 
паротит и рубеола, ваксини и имунопрофилактика, надзор на дихателните 
инфекции: грип, легионелози, легионерска болест, коклюш, ТОРС,
Респираторно-синцитиална инфекция, както и международните здравни 
правила с граничния здравен контрол. Научните проблеми разработени от д-р 
Маринова, дм имат приносен оригинален и научно-приложен характер.

Приоритетните тематики в научната дейност на кандидатката с 
оригинален характер са проучването за влиянието на широк набор от 
социално-икономически фактори върху тежестта на протичане и честотата на 
тежките усложнения (пневмония и енцефалит) при морбили; публикуваното 
„Практическо помагало за ваксини и имунизации . Съществен научно- 
приложен характер имат разработките за оценка на ефективността на 
информационната система за събиране и анализиране на данните за 
заболяемостта от морбили и рубеола.

Анализът на научните трудове очертава д-р Маринова, дм като 
специалист със сериозни, задълбочени научни знания и интереси в областта 
на Епидемиологията на инфекциозните болести. Израз на научната активност 
е също така участието на кандидатката в 15 международни научни проекта по 
проблемите на Епидемиологията и надзора на инфекциозните болести като на 
5 от тях тя е ръководител, в 1 участва като координатор, а в останалите като 
експерт в различните модули. Също така кандидатката активно участва с 
научни доклади в 34 научни национални и международни форуми. Тя е член 
на Управителния съвет на Асоциацията на българските епидемиолози, на 
Българската асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции 
( В т Л ^ О Х О )  и  на Редколегията на списание „Нозокомиални инфекции”. Също 
така е координатор по ваксинопредотвратимите заболявания в авторитетния 
Европейски център за контрол на заболяванията -  ЕСБС.

III. Комплексна оценка на учебно-преподавателската дейност на д-р 
Мариинова, дм
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По време на работата си в НЦЗПБ д-р Маринова,дм има стаж като 
ръководител, отговорник или гост-лектор на курсове за следдипломно и 
индивидуално обучение, организирани от НЦЗПБ и от други институции в 
страната по темите: „Епидемиологията и надзора на заразните болести”, 
„Дезинфекция, дезинсекция и дератизация”, „Ваксини и имунизации” и др. на 
студенти, специализанти и докторанти. Общият брой на проведените курсове 
е 45 с общ брой на курсистите 538 и общ брой на преподавателски часове 
(учебна заетост): 956,8 часа. За периода 2010-2014 г. средната учебна 
натовареност на д-р Лили Маринова, дм е била 126,4 часа.

Д-р Лили Маринова, дм е изграден преподавател с творчески 
възможности, както и с авторитет сред специализантите, студентите и 
колегите си. Тя владее най-съвременните средства и методи в областта на 
теорията и практиката на дисциплината Епидемиология на инфекциозните 
болести, която тя преподава.

IV. Заключение
В заключение смятам, че научната и преподавателска дейности на 

д-р Маринова, дм отговаря и надвишава многократно наукометричните 
изисквания за публикационна и научна активност. Учебната й натовареност, 
както и педагогическият опит отговарят на критериите за хабилитация.

На основание на високата комплексна оценка и квалификация на гл.ас. 
д-р Лили Емилова Рахамимова -  Маринова, дм предлагам на уважаемите 
членове на Научното жури да й присъдят академичната длъжност "Доцент".

08.05.2015 г. 
гр. София Проф.д-р Т.Димитрова, дм
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