
Доц. д-р Недка Любомирова Трифонова, дм 

доцент в Катедрата по биология 
 

 
 

 

Име  Недка Любомирова Трифонова 

E-mail  trifonovitn@yahoo.com 

 

Националност  българка 

 

 

ТРУДОВ СТАЖ 

  

• Дати (от-до)     13.02.2003 – 20.11.2013 

• Име и адрес на 

работодателя 

 Медицински университет – София 

Медицински факултет 

Бул. „Св. Г. Софийски” 1, София 1431 

 

• Вид на дейността или 

сферата на работа 

 Учебно-преподавателска дейност 

Научно-изследователска дейност 

• Заемана длъжност  Академична длъжност „Доцент”, област на висшето образование 7. 

„Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.1. 

„Медицина” и научна специалност „Медицинска биология 

(биология на човека), в Катедрата по биология при Медицински 

университет - София”  

• Основни дейности и 

отговорности 

 1. Изнасяне  на лекции по биология, паразитология, 

сравнителна анатомия и имунология, включени в основния 

курс по медицинска биология на студенти от първи курс по 

медицина, дентална медицина и фармация, на български и 

английски език; 

2. Изпитване и оценяване на студентите в теоретичен изпит 

по биология; 

3. Изнасяне на лекции в модулите/избирателни курсове, 

организирани от Катедрата по биология; административно 

организиране на модул „Биология на паразити с медицинско 

значение”; 

4. Участие в изпитни комисии за избор на асистенти, изпит 

по специалността на докторанти; 

5. Участие в изпитна комисия за държавен изпит по 

присъждане на медицинската специалност „Медицинска 

биология (Биология на човека)”; 

6. Участие в жури за избор на доценти към Катедрата по 



биология при МУ – София; 

7.  Рецензент на проекти към ФНИ при МОН  

8. Участие в кандидат-студентски курсове по биология и в 

Комисията по провеждане на кандидат-студентския 

изпит в МУ като проверяващ и като арбитър 

9. Председател (2011-2012) и заместник председател (2013, 

2009-2010) на изпитната комисия по провеждането на 

кандидат-студентския изпит по биология за МУ – София 

10. Обучение и изпитване на чуждестранни студенти от 

подготвителни курсова за МУ – София 

11. Научно-изследователска дейност към Катедрата по 

биология, лаборатория по имунология на репродукцията. 

12. Обучение на специализанти, докторанти, студенти-

кръжочници в областите: биология, имунология, 

ембриология 

13. Участие и ръководство на научни проекти 

14. 20.01.2005 г. придобита втора специалност „Медицинска 

биология” 

 

Научно-изследователска дейност в области  

Имунобиология на очната леща – стадийно-специфична 

експресия на алфа-, бета- и гама-кристалини на човешката очна 

леща; имуногенност на кристалините в условия на авто-, ало- и 

ксеноимунизация   

Имунобиология на репродукцията, експресия на sHSP в 

различни тъкани и ролята им в репродукцията. 

 

Стаж по специалността – 39 години 

 

• Дати (от-до)    1974 – 2003 Последователно заемани академични  длъжности – 

ассистент, старши ассистент, главен ассистент 

 

• Дати (от-до)    07.10.1991 – 13.02.2003 

• Име и адрес на 

работодателя 

 Медицински университет – София 

Медицински факултет 

Бул. „Св. Г. Софийски” 1, София 1431 

• Вид на дейността или 

сферата на работа 

 Учебно-преподавателска 

Научно-изследователска 

•  Заемана длъжност  Главен ассистент в Катедрата по биология, МУ - София 

 

• Дати (от-до)    01.02.1991 – 06.10.1991 

• Име и адрес на 

работодателя 

 Медицински университет – София 

Медицински факултет 

Бул. „Св. Г. Софийски” 1, София 1431 

• Вид на дейността или 

сферата на работа 

 Учебно-преподавателска 

Научно-изследователска 

• Заемана длъжност  Главен ассистент в Катедрата по биология, МУ - София 

 

• Дати (от-до)     22.05.1984 г. – 31.01.1991 

• Име и адрес на 

работодателя 

 Медицински факултет Плевен към МА – София 

Ул. “Св. Климент Охридски” 1, Плевен 5800 



• Вид на дейността или 

сферата на работа 

 Учебно-преподавателска 

Научно-изследователска 

• Заемана длъжност  Главен ассистент  

 

• Дати (от-до) 

 

 01.03.1979 г. – 21.05.1984г. 

• Име и адрес на 

работодателя 

 Медицински факултет Плевен  

Ул. “Св. Климент Охридски” 1, Плевен 5800 

• Вид на дейността или 

сферата на работа 

 Учебно-преподавателска 

Научно-изследователска 

• Заемана длъжност  Старши асистент 

   

• Дати (от-до)  13.05.1974 г. – 28.02.1979 г. 

• Име и адрес на 

работодателя 

 Медицински факултет Плевен  

Ул. “Св. Климент Охридски” 1, Плевен 5800 

• Вид на дейността или 

сферата на работа 

 Учебно-преподавателска 

Научно-изследователска 

• Заемана длъжност  Асистент 

 

• Основни дейности и 

отговорности 

 За периодите на последователно заеманите академични 

длъжности – асистент, старши асистент и главен асистент 

от 1974 г. до 2003 г. 

  1. Провеждане на практически упражнения по обща биология, 

паразитология, сравнителна анатомия на студенти по медицина, 

дентална медицина и фармация и по медицинска генетика на 

студенти от втори курс в Медицински факултет (по-късно 

Медицински институт - Плевен). 

2. Участие в изпитването и оценяването на студентите в 

практическия изпит по биология  

3. Участие в интензивни и екстензивни кандидат-студентски 

курсове 

4. Член на комисията по проверка и оценка на кандидат-

студентските изпитни работи по биология 

5. Обучение по биология на чуждестранните студенти от 

подготвителния курс за МУ – София 

6. Научно-изследователска дейност, участия в научни разработки 

и финансирани проекти 

 

• Дати (от - до) 

• Име и адрес на 

работодателя 

• Вид на дейността или 

сферата на работа 

•Заемана длъжност 

 февруари 1974 г. – май 1974 г. 

Център по трансфузионна хематология към Окръжна болница гр. 

Плевен  

Лечебно – диагностична 

 

Ординатор 

   

   

   

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ОБУЧЕНИЕ 

 

• Дати (от-до)  2003 г. – 2005 г.   



•Име и вид на 

обучаващата или 

образователната 

организация 

• Наименование на 

придобитата 

квалификация 

 

• Дати (от-до) 

• Име и вид на 

обучаващата или 

образователната 

организация 

• Наименование на 

придобитата 

квалификация 

 

 Медицински университет София 

Отдел СДО 

 

 

Втора специалност по Медицинска педагогика (от 20.01.2005 г.) 

 

 

 

1995 

Институт по експериментална офталмология, Медицински отдел 

към Рейнския Университет, гр. Бон, Германия 

 

 

 

Методи за белтъчен анализ. Изследвания върху антигени на очната 

леща 

 

 

• Дати (от-до) 

• Име и вид на 

обучаващата или 

образователната 

организация 

• Наименование на 

придобитата 

квалификация 

 

• Дати (от-до) 

• Име и вид на 

обучаващата или 

образователната 

организация 

• Основни 

предмети/застъпени 

професионални умения 

• Наименование на 

придобитата 

квалификация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1990  

Friedrich Schiller Universitaet, Jena, GDR, Клиника по очни болести, 

Лаборатория по имунология 

 

 

Краткосрочна специализация на тема: Антигени на очната леща 

 

 

 

1982 – 1985 

Медицински институт – Плевен 

Аспирант на самостоятелна подготовка към Катедрата по биология 

Тема на дисертационния труд:”Проучвания върху онтогенезата на 

водноразтворибите белтъци на Lens crystalline у човека”  

Положени изпити по имунология с раздел имунология на окото и 

по философия 

 

Придобита научна и образователна степен “кандидат на 

медицинските науки” (дм) след защита пред СНС по имунология 

при ВАК 

 

• Дати (от-до)  1976 г. – 1979 г.  

• Име и вид на 

обучаващата или 

образователната 

организация 

 Медицинска Академия – София 

Висш медицински институт, София 

отдел СДК 

• Наименование на 

придобитата 

квалификация 

 01.01.1979г. придобита специалност “Биология”, диплома № 19862 

 

 

   

• Дати (от-до)  1967 г. – 1973 г. 

• Име и вид на 

обучаващата или 

образователната 

 Медицинска академия 

Висш Медицински Институт - София 



организация 

• Наименование на 

придобитата 

квалификация 

 специалност  

Медицина - образователна степен “магистър” 

 

 

• Дати (от-до) 

  

1963 – 1967 г 

• Име и вид на 

обучаващата или 

образователната 

организация 

 Немска езикова гимназия – гр. Ловеч 

 

• наименование на 

придобитата 

квалификация 

  

средно образование 

 

 

 

МАЙЧИН ЕЗИК  български 

 

ДРУГИ ЕЗИЦИ 

 

  [Език] 

• Четене   немски – отлично; английски – мн. добре; руски – мн. добре 

• Писане   немски – отлично; английски – мн. добре; руски – мн. добре 

• Разговор   немски – отлично; английски – мн. добре; руски – мн. добре 

 

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Съвместно съжителство 

с други хора в 

интеркултурно 

обкръжение, в ситуации, 

в които комуникацията и  

екипната работа са от 

съществено значение 

(например в културата и 

спорта) и др. 

 Колегиалност и  толерантност  при работа в колектив, умения за 

ръководство на научна работа, умения за организациинна, поемане 

на  отговорности,  умения за разработка и ръководство на проекти и 

прилагане на съвременни методи в научната дейност.  

Уменията са придобити в периода на образованието и 

придобиването на магистърска степен, а в по-късен период като 

научен изследовател, ръководител на  докторанти, дипломанти и 

кръжочници, отговорник по учебната работа в катедрата. 

  

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ 

УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

Координация,  управление 

и адмистрация на хора, 

проекти и бюджети в 

професионалната среда 

или  на доброволни начала 

(например  в областта на 

културата и спорта) у 

дома и др. 

  Умения за координация, управление и администрация 

 Умения за научно ръководство на  млади учени: 
Ръководство на докторанти -  2 броя 

1. Илиана Николаева Бътева – Христова, тема: Проучвания 

върху влиянието на нискомолекулни стресови протеини при 

оплождане и бременност у бозайници” докторант към 

Катедрата по биология при МУ – София, зачислена със 

Заповед № Р189/15/0310, трансформирана в задочна форма 

на обучение със Заповед № PR – 36-27/12.01.11.   

2. Стилиян Василев Стоев, тема “Проучвания на биофизични, 

хемореологични и клинико-лабораторни показатели при 

артериална хипертония”, докторант към Катедрата по 

медицинска физика и биофизика на МФ, МУ, зачислен със 

Заповед №РИ 36-1001 от 21.06.2012. 

Ръководство на защитили дипломанти –  2 броя 



1. Веселина Филева, Катедра по биотехнологии, ХТМУ, на 

тема: Експресия на   нискомолекулни стресови 

протени – алфа кристалини във фетални човешки 

 тъкани, 2006г.  

2. Владислав Владимиров Лазаров, Софийски университет, 

Биологичен факултет, Катедра по цитология, хистология 

и ембриология, на тема: “Експресия на нискомолекулни 

стресови протеини в репродуктувни тъкани на бозайници 

(експериментален модел мишка)” -2012г 

 Членство в научни организации:  

Съюз на учените в България 

Българско дружество по репродуктивна имунология 

Association for Eye Research (AER) по-късно (EVER) 

Научното дружество по медицинска биология 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Работа с компютри, със 

специфично оборудване, 

машини и др. 

 Умения за работа с високо-технологична изследователска и 

аналитична апаратура  

Умения за работа с компютър - текстообработка, електронни 

таблици, статистически пакети, софтуер за обработка и анализ на 

изображения и др.; 

 

 

 

ДРУГИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Компетенции, които не 

са споменати по-горе. 

 Ръководител и участник на  финансирани проекти 

 

Л 205/1992   “Имунобиологични проучвания върху  

                                    водноразтворимите антигени на очната леща”  

                                    (ръководител). 

 

Л314/1993             ”Идентифициране и характеризиране на   

                                     лектини с антисперматозоидни свойства”.  

К 1005       „Изследвания върху бета-2 гликопротеин 1   

                                   (бета-2 GPI) в репродуктивната система и в  

                                    пациенти с репродуктивни патологии” 

IMG-93-BG-2089     Индивидуален проект за посещение на 

университета в Бон по TEMPUS програма - – 

декември 2004 Рейнския университет Бон, 

Медицински факултет  

 

JEP-08121-94      “Teaching and training in molecular biology and  

                                   molecular pathology for medical under- and  

                                   postgradulate students”. – в рамките на този  

                                  проект индивидуален TEMPUS Mobility Grant  

                                  (7.6.-7.7.1995 in Bonn, Germany). 

 

Pilot Project №BG/))/B/F/PP/132100 

                                   от програмата към Европейския съюз на 

Leonardo da Vinci на тема:”Improving of practical 

skills in molecular biology and analytical 

biochemistry in medical training”с контрактор МУ 

– Плевен, Софийски медицински университет – 



партньор с отговорник Н. Трифонова 

 

Project: BG-03-B-F-PP-166039, Pilot 

                                 “Life Long learning System: Nutrition at the Level 

of Molecular Medicine”, с контрактор МУ – 

Плевен, а Софийският медицински университет 

– партньор с отговорник Н. Трифонова 

 

Г2-03  “Показатели за темпа на прогресия на 

атеросклеротичните промени в съдовете” 

Генетична хетерогенност - ръководител 

 

2007-2010   МОН, Фонд „Научни изследвания” №322  

                                 “Интелигентни биосензори за определяне на 

                                   микотоксини в храни” 

 

2005-2009   Фонд „Научни изследвания”Л 1511-2005 

“Експресия на  нискомолекулни стресови 

протеини в човешка плацента и  имунен 

отговор срещу тях при репродуктивни 

неуспехи” 

 

 

Научно-приложна дейност (свидетелства за рационализации, 

изобретения, защитени патенти и лицензи) 

1. Трифонова Н. Изолиране и характеристика на 

“междуорганен антиген” от човешка очна леща, ВМИ - 

Плевен – ТИС, удостоверение № 10 от 12.10.1989 г.  

2. Tрифонова Н. Оптимизиране на условия за провеждане на 

ELISA за доказване на антитела срещу антигените на 

очната леща, ВМИ – Плевен - ТИС, удостоверение № 28. 

От 13.12.1990 г. 

 

 

Публикации 

 

 

 

 

http://medfac.mu-sofia.com/kb/sites/default/files/publications/trifonova_publikacii.pdf

