
Приложение 12в 
Р Е Ц Е Н З И Я 

за заемане на академичната длъжност: 

''професор''  

''доцент'' Х 

 със знака “Х” се отбелязва една от посочените академични 

длъжности 

Кандидат за заемане на длъжността: 

1 Главен 

асистент 

доктор Димитрина Атанасова  Тодорова ХТМУ 

№ акад. дл. научна степ. име презиме фамилия месторабота 

Научна област: 

5 Технически науки 

шифър наименование 

Професионално направление: 

5.10 Химични технологии 

шифър наименование 

Научна специалност: 

Технология, механизация и автоматизация на целулозната и хартиената промишленост 

Конкурсът е обявен: 

67 13.08.2021 Целулоза, хартия и полиграфия Химични технологии 

в ДВ брой дата за нуждите на катедра факултет 

Изготвил рецензията: 

професор доктор на 

науките 

Станка Тодорова Дамянова Русенски 

университет, 

Филиал - Разград 

акад. дл. научна степен име презиме фамилия месторабота 

1. Рецензия за кандидата: 

Главен 

асистент 

доктор Димитрина  Атанасова  Тодорова 

акад. дл. научна степ. име презиме фамилия 

1.1. Окомплектоване на предоставените документи: 

А) Документите по конкурса съответстват напълно на 

Правилника 

3 точки Х 

Б) Документите са окомплектовани, но не съответстват 

напълно на изискванията на Правилника 

2 точки  

В) Документите не са окомплектовани съгласно изискванията 

на Правилника 

0 точки  



 
 

със знака “Х” се 

отбелязва един от 

посочените 

отговори 

 

Задължително се описват липсващите документи и нарушените изисквания, ако е отбелязан отг. В 

Въз основа на всички, прецизно подготвени и представени материали и документи  по 

настоящата процедура от кандидата гл. ас. д-р инж. Димитрина Тодорова, считам че са 

напълно спазени критериите за заемане на академичната длъжност „доцент“. 

1.2.Удовлетворяване на минималните изисквания, съгласно Правилника: 

А) Кандидатът удовлетворява минималните изисквания 20 точки Х 

Б) Кандидатът не удовлетворява минималните изисквания 0 точки  

  

със знака “Х” се 

отбелязва един от 

посочените 

отговори 

 

Задължително се попълва, ако е отбелязан отг. Б. Анализира се публикационната активност на кандидата. Анализира 

се отзвукът на постигнатите резултати (цитирания) 

Представената за рецензиране научна продукция е напълно достатъчна за заемане на 

академичната длъжност „доцент“. Изпълнени са националните минимални изисквания и 

изискванията на Правилника на ХТМУ за прилагане на закона за академичния състав в Р 

България. 

1.3. Актуалност на научните и/или приложните изследвания: 

А) Изследванията са актуални. Част от изследванията са 

пионерни (не са известни резултати по темата от други автори) 

7 точки Х 

Б) Изследванията са актуални. По всяка от изследваните теми 

и/или приложения са известни резултати от други автори 

5 точки  

В) По-голямата част от изследванията са актуални, но са 

представени и резултати, които нямат научна и/или приложна 

стойност 

3 точки  

Г) По-малката част от изследванията са актуални 2 точки  

Д) Изследванията не са актуални 0 точки  

  

със знака “Х” се 

отбелязва един от 

посочените 

отговори 

 

Оценката за актуалността на изследванията се аргументира задължително 

Научните изследвания на кандидатът гл. ас. д-р Димитрина Тодорова са актуални. Те са в 

следните научни направления:  

 Изследване взаимозависимостите между вида на изходните влакнести материали, 

методите на обработване и свойствата на получените от тях хартии. Оптимизиране 

процесите на рециклиране на влакнести материали и подобряване на 

листообразуващите им свойства; 

 Изследване взаимозависимостите между химичните спомагателни вещества в 

хартиеното производство и влиянието им върху свойствата на хартията. Оптимизиране 

процесите на багрене, проклейване и задържане; 



 Изследвания за оптимизиране мултифункционалните свойства на различни видове 

опаковъчни материали. 

 Изследване свойствата на вълнообразни картони с цел оптимизация на процесите при 

получаването и преработването им.   

1.4. Познаване на изследваните проблеми: 

А) Кандидатът познава детайлно постигнатото от други автори 

по изследваните теми и/или приложения 

6 точки Х 

Б) Кандидатът познава частично постигнатите резултати по 

изследваните теми и/или приложения 

4 точки  

В) Кандидатът няма предварителни знания за състоянието на 

изследваните проблеми 

0 точки  

  

със знака “Х” се 

отбелязва един от 

посочените 

отговори 

 

Задължително се аргументира оценката, ако е отбелязан отг. В 

Кандидатът гл. ас. д-р Димитрина Тодорова познава детайлно постиженията на други автори  

по изследваните теми. От представените публикации е видна много добра информираност за 

постиженията и възможните решения по научните проблеми.  

1.5. Тип на изследванията: 

А) Теоретични 4 точки  

Б) Приложни 4 точки  

В) Теоретични с елементи на приложения 4 точки X 

Г) Не отговарят на нивото, определено в ЗРАСРБ и 

Правилника 

0 точки  

  

със знака “Х” се 

отбелязва един от 

посочените 

отговори 

 

Задължително се аргументира нивото на изследванията, ако е отбелязан отг. Г 

Провежданите изследвания от кандидата имат теоретичен и приложен ефект. Резултати, като 

тези описващи взаимозависимостите между вида на изходните влакнести материали, 

магнитното третиране преди размилането им и свойствата на получените хартии имат 

теоретичен характер и са от значение за производителите на хартия. Провеждани са 

изследвания, за които няма данни в специализираната литература и касаят взаимовръзката 

между вида на изходните дървесни видове целулоза, влизащи в състава на хартията и нейната 

печатопригодност.  Изведени са зависимости, които са приложими в практиката. Теоретични 

изследвания са приложими за комбинации от видове влакнести материали и подходящите им 

проклейващи вещества. Предложени са авторски методики за определяне скоростта на 

утаяване на частици в хартиени суспензии и флокулационната способност на химични 

спомагателни вещества в хартиеното производство. Получени са нови данни за разликата 

между теоретично изчислените и експериментално определените деформационни показатели 

на вълнообразните картони. 

 



1.6.Цели на изследванията: 

А) Реалистични и представляват научен и/или приложен 

интерес 

8 точки Х 

Б) Реалистични, но не представляват научен и/или приложен 

интерес 

4 точки  

В) Недостижими (нереалистични) 0 точки  

  

със знака “Х” се 

отбелязва един от 

посочените 

отговори 

 

Задължително се отбелязват целите. Аргументира се типа на поставените цели 

Целите на изследванията са реалистични и представляват научен и приложен интерес. Целите 

включват: изследване на взаимозависимостите между вида на влакнести материали, методите 

на обработка и свойствата на получените от тях хартии; химичните спомагателни  вещества и 

влиянието им върху свойствата на хартията; оптимизиране: процесите на рециклиране и 

подобряване на листообразуващите им свойства, процесите на багрене, проклейване и 

задържане, мултифункционалните свойства на опаковъчни материали и процесите при 

получаване и преработването на вълнообразни картони.   

1.7.Методи на изследванията: 

А) Адекватни на изследванията и поставените научни цели 

и/или приложения 

8 точки Х 

Б) Частично подходящи, даващи възможност за постигане на 

част от научните цели и/или приложения 

4 точки  

В) Неподходящи методи 0 точки  

  

със знака “Х” се 

отбелязва един от 

посочените 

отговори 

 

Задължително се отбелязват методите. Аргументира се типа на използваните методи 

Използваните методи са адекватни на изследванията, съвременни и гарантиращи качествени 

научни резултати. Освен класически методи за анализ и изчисление на кинетични 

закономерности са използвани и симулационни модели. Съставът на хартията е определян 

микроскопски. За модифициране на отпадъчни хартии са приложени ензимни методи. 

Кандидатът д-р Тодорова има авторски методики за определяне скоростта на утаяване на 

частици в хартиени суспензии и флокулационна способност на химични спомагателни 

вещества в хартиеното производство. 

1.8. Приноси на изследванията на кандидата: 

А) С траен научен и/или приложен отзвук, представляват 

основа за нови направления на изследвания и приложения 

20 точки Х 

Б) Представляват значим научен и/или приложен интерес, 

завършват и/или обобщават предходни изследвания 

16 точки  

В) Представляват научен и/или приложен интерес 12 точки  

Г) Липса на съществени приноси 8 точки 

 



Д) Липса на приноси 0 точки 

 

  

със знака “Х” се 

отбелязва един от 

посочените 

отговори 

 

Задължително се отбелязват приносите. Аргументира се типа на постигнатите резултати 

Приносите – научни, научно приложни, приложни и методически са обобщени и 

систематизирани въз основа на научните трудове и проекти, с които кандидатът гл. ас. д-р 

Димитрина Тодорова участва в конкурса. Научните приноси са свързани с: изследвания, 

характеризиращи взаимовръзката между вида на изходните дървесни видове целулоза, 

влизащи в състава на хартията и нейната печатопригодност; •синтез на монохлортриазинови 

реактивни багрила със стабилизаторен фрагмент; •за пръв път са определени границите на 

разход на реактивни багрила и са измерени цветовите им координати; •предложени методики 

за определяне скоростта на утаяване на частици в хартиени суспензии и флокулационната 

способност на химични спомагателни вещества; •оптимизиране свойствата на опаковъчни 

материали с добавка на биополимери – хитозан и оризово нишесте. 

Научно-приложните приноси  касаят научните изследвания  на кандидата за: 

взаимозависимостите между вида на изходните влакнести материали, магнитното третиране 

преди размилането им и свойствата на получените хартии; •ефекта на ензимното третиране 

на  вторични влакнести материали и използване на производствена утайка в състава на 

хартията; •оптимизиране процесите на проклейване за подобряване бариерните свойства на 

хартии; •оптимизиране на процесите на задържане и отводняване за подобряване свойствата 

на хартиените суспензии и бистротата на подситовите води; •характеризиране и оптимизиране 

антибактериалните свойства на опаковъчни материали чрез добавяне на растителни 

екстракти, сребърни наночастици, меден сулфат, малеинов анхидрид и др.; •свойствата на 

най-употребяваните в практиката видове трипластови и петпластови вълнообразни картони, 

характеризиращи експлоатационните им качества. 

Приложните приноси включват: •охарактеризиране на връзката влакнест състав – свойства 

на хартията – печатопригодност и приложение при различни видове хартии; •използване на 

специално моделирани печатни проби с широкообхватни печатни технологии и довършителни 

техники; •оптимизиране на производствените процеси в DS Smith Bulgaria SA. 

Учебно-методичните приноси са свързани с разработване на нови упражнения и 

актуализиране на учебната програма. Освен това разработените технологии се включват в 

учебния процес. 

Обобщените приноси на гл. ас. д-р Димитрина Тодорова показват, че в научната й продукция 

има редица новости, за които тя определено има значителна роля. Доказателство за това са 

и цитатите – 29 на брой, от които 12 са в реферирани и индексирани световноизвестни  бази 

данни. 

1.9. Участие на кандидата при постигане на представените резултати: 

А) Кандидатът има поне равностойно участие в представените 

трудове 

8 точки Х 

Б) Кандидатът има поне равностойно участие в по-голямата 

част от представените трудове 

7 точки  

В) Кандидатът има второстепенно участие в по-голямата част 

от представените трудове  

4 точки  

Г) Участието на кандидата е незабележимо  0 точки  

  

със знака “Х” се 

отбелязва един от 

посочените 

отговори 



 

Задължително се представят критичните бележки, ако е отбелязан един от отг. В или отг. Г 

Гл. ас. д-р Тодорова е водещ автор в 26 публикации от общо представените 50, в т.ч.: 

 • 9 от публикациите са с IF и 5 с SJR от общо 21 реферирани и индексирани в световните бази 

данни; 

• 17 публикации са в нереферирани научни, специализирани издания. 

В 15 публикации кандидатът е втори съавтор, като 5 от тях са в Scopus. Има 1 самостоятелна  

публикация в Scopus. В 8 публикации в Scopus кандидатът е съавтор с още един автор. 

Тези данни показват активно и водещо участие на гл. ас. д-р Тодорова в публикуването на 

научните резултати. 

1.10. Педагогическа дейност: 

А) Кандидатът има безупречна и достатъчна педагогическа 

дейност във ВУЗ. Издадените учебни пособия са съвременни и 

полезни (отговарят на изискванията на Правилника). Работата 

със студенти и докторанти е на високо професионално ниво 

8 точки Х 

Б) Кандидатът има достатъчна педагогическа дейност във ВУЗ. 

Издадените учебни помагала удовлетворяват изискванията на 

Правилника 

6 точки  

В) Педагогическата дейност и/или издадените учебни помагала 

са недостатъчни (не отговарят на изискванията на Правилника)  

0 точки  

  

със знака “Х” се 

отбелязва един от 

посочените 

отговори 

 

Задължително се представят критичните бележки, ако е отбелязан един от отг. Б или отг. В 

От 2008 г. кандидатът е главен асистент към катедра „Целулоза, хартия и полиграфия“ в 

Химикотехнологичния и металургичен университет в София, където натрупва опит в учебната 

и педагогическата дейност чрез извеждане на лекции и упражнения, публикуване на учебни 

ресурси и др.:  

1. Лекции по „Химия и технология на хартията“, „Свойства на хартията“, „Формиране и 

свойства на хартията“ за ОКС Бакалавър, редовно и задочно обучение; 

2. Лекции по „Основи на хартиеното производство“, „Специални видове хартии“, 

„Технология и свойства на хартията“, „Конструиране и проектиране на опаковки от 

картон“, „Структурен дизайн и проектиране на опаковки от картон“.  

3. Учебно ръководство за упражнения по химия, технология и свойства на хартията (в 

съавторство). 

4. Учебни програми по дисциплини от конкурса: 5 броя за ОКС Бакалавър и 7 броя за ОКС 

Магистър.  

5. Нови упражнения: „Оптични свойства на хартията – определяне на цвят на различни 

видове хартии“ във „Формиране и свойства на хартията“. 

6. Участия в комисии, експертни съвети и др. 

7. Ръководител на дипломанти: общо 23 (17 бакалаври и 6 магистри). 

От представената информация оценявам високо учебно-преподавателската и педагогическата 

дейност на гл. ас. д-р Димитрина Тодорова. Всички учебни материали са разработени много 

професионално, прецизно и отговорно. 

1.11. Критични бележки: 

А) Липса на критични бележки 8 точки  

Б) Критични бележки, които имат технически характер 7 точки Х 



В) Критични бележки, които частично биха подобрили 

постигнатите резултати в малка част от изследванията 

5 точки  

Г) Критични бележки, които частично биха подобрили 

постигнатите резултати в по-голямата част от изследванията 

3 точки  

Д) Съществени критични бележки 0 точки  

  

със знака “Х” се 

отбелязва един от 

посочените 

отговори 

 

Задължително се представят критичните бележки, ако е отбелязан един от отг. В, отг. Г или отг. Д 

Имам бележка от технически характер: в списъка с публикации не е приложен единен формат 

на изписване. 

1.12. Заключение 

А) Оценката за дейността на кандидата е 

ПОЛОЖИТЕЛНА 

Оценката се поставя при общ 

точков актив от най-малко 65 

точки 

X 

Б) Оценката за дейността на кандидата е 

ОТРИЦАТЕЛНА 

Оценката се поставя при общ 

точков актив под 65 точки 

 

  

със знака “Х” се 

отбелязва един от 

посочените 

отговори 

 

Попълва се при желание на рецензента 

Представените материали, документи, справки и научни трудове по процедурата за заемане 

на академичната длъжност „доцент“ от гл. ас. д-р инж. Димитрина Атанасова Тодорова 

покриват напълно националните минимални изисквания и изискванията на ХТМУ – София. 

Въз основа на запознаването с представените научни трудове, тяхната значимост, 

съдържащите се в тях научни, научно-приложни, приложни и методически приноси, намирам 

за основателно да предложа гл. ас. д-р инж. Димитрина Атанасова Тодорова да заеме 

академичната длъжност „доцент“ по научна специалност 5.10. Химични технологии 

(Технология, механизация и автоматизация на целулозната и хартиената промишленост).  

 

16.11. 2021 г. 

Изготвил рецензията:  

проф. д.н. С. Дамянова 

              

дата  подпис 

 


