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1. Становище за кандидата: 

Гл. ас. д-р Димитрина Атанасова Тодорова 

акад. дл. научна степ. име презиме фамилия 

1.1.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) 

По показател А кандидатът има защитен през 2006 г. дисертационен труд за 

присъждане на ОНС "доктор". Общ брой точки по показател А: 50 точки.  

Показател В4 (хабилитационен труд под формата на не по-малко от 10 публикации 

в списания, реферирани и индексирани в световни база данни (Web of Science и 

Scopus)) е изпълнен с 310 точки, при изискуем минимум от 100 точки.  

По показатели Г7 (публикации в списания, реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни с научна информация) и Г8 (публикации в нереферирани 

списания) са изпълнени общо 367,7 точки, съответно 147,3 точки от Г7 (11 броя 

публикации, от тях 3 в чужди списания, 3 в сборници от конференции в чужбина и 5 в 

български списания) и 220,4 точки от Г8 (29 броя публикации, от тях 1 в чуждо 

списание, 5 в сборници на конференции в чужбина, 19 в български списания и 4 

сборници от конференции в България) при минимално изискване от 200 точки.  

По показатели Д12 (16 цитирания), Д13 (6 цитирания) и Д14 (7 цитирания) са 

събрани общо 192 точки, което надхвърля изискуемия минимум от 50 точки.  

По показатели от група Е (18-27) са представени участия в национални и 

международни проекти (146 точки) и издадено учебно помагало (6,7 точки) и общ брой 

точки са 152,7.  

Представените от гл. ас. д-р Димитрина Тодорова материали за конкурса показват, 

че в количествено измерение (1072,4 точки) са над критериите за академична 

длъжност „доцент“ заложени в националните минимални изисквания и изискванията на 

правилника на ХТМУ за РАС (400 точки). 

 

1.2. 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) 

8 точки  

Б) Изследванията са актуални. По всяка от изследваните теми 

и/или приложения са известни резултати от други автори 

6 точки Х 

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

представени и резултати, които нямат научна и/или приложна 

стойност 

4 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 в трудовете на кандидата, представени за придобиване на 

академичната длъжност „доцент“ са изцяло в областта на научната специалност, по 

която е обявен конкурса и се отнасят главно до изследване процесите в химичната 

технология на хартиеното и опаковъчно производство. Изследванията са фокусирани 

върху изясняване влиянието на вида на изходните влакнести материали, методите на 

обработването им, влагането на пълнители и разнородни химични спомагателни 

вещества върху свойствата на получените хартии. С цел оптимизиране на процесите и 

подобряване на качествените показатели на хартията са изследвани процесите на 

рециклиране на влакнести материали, процесите на багрене, проклейване и 

задържане. Проведени са изследвания върху мултифункционалните свойства на 

различни видове опаковъчни материали и на вълнообразни картони с цел оптимизация 

на процесите при получаване и преработването им. Безспорно, изследванията са 

актуални, а получените резултати могат да послужат на изследователите и 

производителите на хартия. 

 

1.3.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 

Поставените цели на изследванията са реалистични и се отличават както със 

значителен научен, така и с научно-приложен и приложен интерес. Изследователската 

работа на кандидата е насочена в следните 5 направления: 1. 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. 2. Изследване взаимозависимостите между 

химичните спомагателни вещества в хартиеното производство и влиянието им 

върху свойствата на хартията. Оптимизиране процесите на багрене, проклейване 

и задържане. 3. Изследвания за оптимизиране мултифункционалните свойства на 

различни видове опаковъчни материали. 4. Изследване свойствата на вълнообразни 

картони с цел оптимизация на процесите при получаване и преработването им. 5. 

Други (компютърно проектиране за създаване на модел за опаковка). Добре 

формулираните цели на изследванията водят до получаването на резултати, които за 

значими както за науката, така и за практиката.  

 

1.4. Приноси на изследванията на кандидата: 



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

за нови направления на изследвания и приложения 

20 точки  

Б) Представляват значим научен и/или приложен интерес, 

завършват и/или обобщават предходни изследвания 

16 точки Х 

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 на кандидата са с научен и с научно-приложен интерес, обогатяват 

значително постиженията в научната област с нови знания.  

Проведените изследвания, описващи кинетичните закономерности на стареене на 

облагородена хартия, както и изследванията по отношение синтеза и приложимостта 

на монохлортриазинови реактивни багрила със стабилизиращ фрагмент в хартиеното 

производство имат научна стойност. Иновативно и с доказан научно-приложен принос е 

изследването за ефекта на ензимно третиране на вторични влакнести материали и 

използването на производствена утайка в състава на хартиите, намерило приложение 

в DS Smith Bulgaria SA. Със значителна научна и приложна стойност са предложените 

авторски методики за определяне скоростта на утаяване на частици в хартиени 

суспензии и флокулационната способност на химични спомагателни вещества в 

хартиеното производство, които са публикувани в издаденото в съавторство 

ръководство. С научно-приложен характер са и проведените изследвания, които дават 

нови насоки за правилните комбинации от видове влакнести материали, вида и 

количеството химични спомагателни вещества, като получените резултати показват 

тяхната ефективност върху свойствата на хартията. Проведените експерименти за 

оптимизиране свойствата на опаковъчни материали с добавка на биополимери имат 

значителен научен принос към анализа на динамичните механични свойства на хартия 

от избелена иглолистна и широколистна целулоза от смърчова, борова и букова 

дървесина. Научно-приложен характер имат и изследванията върху антибактериалните 

свойства на опаковъчни материали, даващи възможност за оптимален подбор на вид и 

приложение на антимикробно средство за активни опаковъчни хартии, картони и др. 

Приносите от изследванията върху компютърното проектиране на модел за опаковка 

са от приложно-методичен характер и могат да служат за обучение на студентите и 

подготовката им за реални приложения в производствени условия.  

1.5. 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 

От общо представените 50 публикации, с които участва в конкурса за „доцент“, гл. 

ас. д-р Тодорова е първи автор в 25 публикации (50%) и втори - в 19 (38%), т.е в 88 % 

от продукцията кандидатът е водещ автор. Кандидатката е докладвала резултатите от 

проведените изследвания на научни форуми (4 устни доклада на форуми в чужбина и 

6 постерни участия – 2 в чужбина и 4 в България). 

 

1.6. 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  

Б) Кандидатът има достатъчна педагогическа дейност във ВУЗ. 

Издадените учебни помагала удовлетворяват изискванията на 

Правилника 

6 точки Х 

В) Педагогическата дейност и/или издадените учебни помагала 

са недостатъчни (не отговарят на изискванията на Правилника)  

0 точки  

Гл. ас. д-р Тодорова има достатъчен опит като 

преподавател. През последните три години е водила 14 

лекционни курсове, от тях 8 са на студенти от ОКС 

„бакалавър“ и 6 на студенти от ОКС „магистър“. Защитили - 

общо 23 дипломанти (17 бакалаври и 6 магистри). 

Разработени са 5 учебни програми за ОКС „бакалавър“ и 7 

за ОКС „магистър“ и 1 ново упражнение. Издадено учебно 

пособие „Ръководство за упражнения по химия, 

технология и свойства на хартията“, автори: Надежда 

Минчева Иванова, Сийка Петкова Бенчева, Димитрина 

Атанасова Тодорова, 2009 г., издател – ХТМУ-София, ISBN 

978-954465-030-8 

 

със знака “Х” се 

отбелязва един от 

посочените 

отговори 

1.7. Критични бележки: 

А) Липса на критични бележки 8 точки Х 

Б) Критични бележки, които имат технически характер 7 точки  

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. 

Препоръчвам на гл.ас. Тодорова да продължи да работи все така усилено и 

задълбочено в областта на химията и технологията на хартиеното и опаковъчното 

производство и по-широко да отразява научните си изследвания в специализирани 

научни списания в чужбина с по-висок импакт фактор и импакт ранг. 

1.8. Заключение 

А) Оценката за дейността на кандидата е 

ПОЛОЖИТЕЛНА 

Оценката се поставя при общ 

точков актив от най-малко 50 

точки 

Х  
(72 точки от 

макс. 80) 

Б) Оценката за дейността на кандидата е 

ОТРИЦАТЕЛНА 

Оценката се поставя при общ 

точков актив под 50 точки 

 

  

със знака “Х” се 

отбелязва един от 

посочените 

отговори 

 

Попълва се при желание на члена на журито 

Постигнатите резултати в учебно-преподавателската и научно-

изследователската дейност, напълно съответстват и превишават националните 

минимални количествени наукометрични критерии за заемане на академичната 

длъжност „доцент" съгласно ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ. Препоръчам гл. ас. д-р 

Димитрина Атанасова Тодорова да бъде избрана за "доцент" по професионално 

направление 5.10. Химични технологии (Технология, механизация и автоматизация на 

целулозната и хартиената промишленост), по конкурс обявен от ХТМУ в ДВ бр.67 от 

13.08.2021 г. 

 

 

 

23.11.2021 г. 

Изготвил становището: 

 

дата                                Проф. д-р Гинка Антова подпис 

 

 

 
 

 


