
Приложение 12в 
Р Е Ц Е Н З И Я 

за заемане на академичната длъжност: 

''професор'' X 

''доцент''  

 със знака “Х” се отбелязва една от посочените академични 

длъжности 

Кандидат за заемане на длъжността: 

1 доцент д-р Петър Тодоров Тодоров ХТМУ-София 

№ акад. дл. научна степ. име Презиме Фамилия месторабота 

Научна област: 

4. 

 

Природни науки, математика и информатика 

шифър Наименование 

Професионално направление: 

4.2 
Химически науки 

шифър Наименование 

Научна специалност: 

„Органична химия“ 

Конкурсът е обявен: 

67 13.08.2021 Органична химия Факултет по химични 

технологии, ХТМУ-София 

в ДВ брой Дата за нуждите на катедра факултет 

Изготвил рецензията: 

Проф. Дн Иванка Борисова Стойнева 

ИОХЦФ-БАН 
(асоцииран член) 

акад. дл. научна степен Име презиме фамилия Месторабота 

1. Рецензия за кандидата: 

Доцент д-р Петър Тодоров Тодоров ХТМУ-София 

акад. дл. научна степ. Име презиме Фамилия Месторабота 

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 

В конкурса за академична длъжност „Професор“ единственият кандидат доцент д-р инж. 
Петър Тодоров е представил 26 от общо 55 публикации и h-индекс 7. Публикациите в 
реферирани списания в базите данни Scopus и Web of Science с импакт фактор са 20 , с импакт 
ранг 6. Получените резултати са представени на 41 национални и международни научни 
форуми (доклади/постери). Отразени са и участия в научни проекти за периода 2013-2021г., 
финансирани от: Фонд научни изследвания (ФНИ) 4, НИС-ХТМУ 8, други 7. Посочени са повече 
от 240 цитирания на получените резултати. 

 

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) 

Документите по конкурса за академичната длъжност „Професор“ напълно съответстват на 
Правилника за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в ХТМУ, 
както и ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ.  

- По показател А1: Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна 
степен „доктор“. Кандидатът доц. д-р Петър Т. Тодоров успешно е защитил 
дисертационен труд на тема „Синтез, охарактеризиране и биологична активност на 
нови производни на N-фосфонометилглицина“, разработен в катедра „Органична 
химия“ на ХТМУ-София. (50 т.). 

- По показател В4 Хабилитационен труд под форма на 10 публикации в реферирани и 
индексирани издания, минимални изисквания – 100 т., кандидатът представя 193 т.  

-  По показател Г5-11 публикации в реферирани и индексирани списания - общо за 
показателя – 238 т. при необходими минимум 200 т. 

-  По показател Д12-15 цитирания или рецензии в научни издания при минимум 100т., 
доц. Тодоров е представил данни за 496 т.  

-  По показател Е16-28 ръководство на успешно защитили докторанти – 1 и участие в 
проекти, учебници и учебни помагала, при минимум изисквани 150 т., доц. Тодоров 
представя 180. 66 т.  

По всички необходими показатели доц. д-р инж. П. Тодоров превишава минималните 

изисквания за заемане на длъжността „професор”.  

 

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  

Б) Изследванията са актуални. По всяка от изследваните теми 

и/или приложения са известни резултати от други автори 

5 точки Х 

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 интереси на доцент Петър Тодоров са в областта на органичната и 

биорганичната химия и са насочени към дизайн, синтез и охарактеризирането на биологично 

активни пептиди като потенциални кандидати при създаване на нови лекарствени средства за 

социално значими заболявания. Изследванията са особено актуални и перспективни тъй като 

опазване здравето на населението е приоритет на всяка държава. 

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 

Доцент П.Тодоров познава в детайли изследванията на други автори по целевите проблеми. 

Това много ясно е отразено в научните му публикации, в които се цитират и анализират чужди 

публикации от последните години.  

 

1.5. Тип на изследванията: 

А) Теоретични 4 точки  

Б) Приложни 4 точки  

В) Теоретични с елементи на приложения 4 точки Х 

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 

Представените резултати от изследванията на кандидата са с фундаментална и с приложна 
насоченост. Биологично активните пептиди и техни синтетични мимики намират приложение в 
медицинската практика и диагностика.  
 

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 

Основната цел е фокусирана към получаване на нови пептидни структури с опиоидно и с 

противоболково действие. Изследвaнията на доцент Петър Тодоров са насочени към дизайн, 

синтез и охарактеризирането на биологично активни вещества, които участват в контрола на 

разнообразни физиологични процеси. Очаквано е, те да са с ниска токсичност, отсъствие на 

странични ефекти и с потенциално приложение в биомедицината. Акцент в изследванията са 

ендогенните опиоидни пептиди и хидантоинови производни. 

 

 

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 

Използвани са разнообразни съвременни методи за синтез и за анализ на получените 

продукти, което показва, че кандидатът е утвърден изследовател в областта на органичната и 

пептидната химия. Успешно са приложени различни хроматографски, спектрални (UV, FT-IR), 

и електрохимични методи, както и мас-спектрален и рентгеноструктурен анализ за някои от 

новосинтезираните съединения. Осъществени са и фармакологични изследвания на най-

перспективните представители от всяка серия синтезирани съединения, за установяване на 

тяхната биологична активност и за извеждане на зависимост за структура /активност на 

синтезираните пептидни миметици. 

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  

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 

Представените резултати от научните изследвания съдържат оригинални научни 

приноси, които могат да се характеризират като разширяване на съществуващи знания. Всички 

те са свързани с дизайн, синтез и биологични изследвания нови биоактивни структури и по-

конкретно на ендогенни пептиди и хидантоинови производни. 

С подходите на твърдофазния пептиден синтез (Fmoc-стратегия) са синтезирани 

нови N- и С- модифицирани аналози на пептиди от групата на хемоглобин-

активни пептиди - хеморфини с афинитет към опиоидните рецептори (μ-, δ- и k-) 

и морфиномиметични свойства. 

 Синтезирани са и са изследвани 5 нови аналози на хеморфин-4 (Н-Tyr1-Pro 2-Trp3-Thr4-
NH2). Биологичните изследвания показват, че най активният пептиден аналог Р4 5 
съдържа адамантанов остатък откъм N края и циклохексанов пръстен в позиция 2. 
Вероятна причина за тези свойства е подходящо конформационно свързване на 
пептида към IRAP рецептора, както и голямата липофилност и хидрофобност на 
молекулата. Установено е, че съединенията от тази група не проявяват 
невротоксичност при ротароротарод теста за оценка на минимално двигателно 
увреждане. 

 Изследването на връзката структура биологична активност ( SAR ) води до извода , че 
замяната на Pro в позиция 2 с конформационно запречени аминокиселини, както и 
въвеждането на адамантановия остатък откъм края в молекулата на хеморфин 4 могат 
да провокират антиконвулсивен ефект. 

 Осъществен е синтез на 5 нови N-модифицирани аналози на VV-хеморфин-5, 
съдържащи аминофосфонов остатък, като за първи път са въведeни α-
аминофосфонови киселини в пептиди от този вид. Получените пептидни миметици са 
изследвани за антиконвулсивна активност. От направеното докинг in silico 
изследването може да се предположи, че свързването с капа-опиоидния рецептор е 
най-вероятния механизъм на действие. Установено е, че модификацията на двата N-
крайни Val с аминофосфонатен остатък води до значителни промени в пептидната 
активност и афинитет.  

 Новосинтезираните съединения са оценени и in vivo за потенциална 
антиноцицептивната активност, при острата и възпалителна болкова реакция с 
помощта на формалинов тест. 

 Принос е разработването на прост и бърз електрохимичен метод за селективно 
определяне на мед във водни проби с използване на нетоксични и лесно разградими 
пептидни молекули, каквито са аналозите на VV-хеморфин-5. 

 Синтезирани са 8 нови аналози на VV-хеморфин-7, (Н-Val1-Val2-Tyr3-Pro4-Trp5-Thr6-
Gln7-Arg8-Phe9-NH2) модифицирани в позиция 4 и 7 с неприродни аминокиселини - Ac5c 
(1-аминоциклопентанкарбоксилна киселина) или Ac6c (1-
аминоциклохексанкарбоксилна киселина), Dap (диаминопропанова киселина) или Dab 
(диаминобутанова киселина). Проведените in vivo изследвания за антиконвулсивна 
активност показват, че пептиден аналог , в чиято молекула Gln в позиция 7 е заместен 
с алифатната диаминокиселина Dab показва най-ясно изразена активност при 6-Hz 
тест и нито едно от изследваните съединения не проявява невротоксичност при 
ротарод тест. 

 Принос е синтезът на нови аналози на ноцицептина с цел изследване на симпатико-

вагусовия баланс, имащ отношение върху артериалното налягане. Синтезирани, 
пречистени и охарактеризирани са два нови N/OFQ(1-13)NH2 аналози, в които N-
крайната аминокиселина (фенилаланин) е заместена с 1-
[(метоксифосфоно)метиламино]циклоалканкарбоксилна киселина, съдържаща седем 
AFC7-N/OFQ(1-13)NH2, (NC7) или осем членен циклоалканов пръстен AFC8-N/OFQ(1-
13)NH2 (NC8). Получените резултати показват, че NC7 предизвиква изместване на 
симпатико-вагусовия баланс в резултат на понижаването на мощността на 



симпатиково медиираните осцилации, докато NC8 въвлича механизми, отговорни за 
дълготрайната регулация на сърдечната честота. 

 Чрез кондензационна реакция между 3-амино-5,5’-диметилхидантоин/ -
дифенилхидантоин и различни ароматни алдехиди е получена серия Шифови 
бази, съдържащи хидантоинов пръстен. Всички съединения са охарактеризирани с 
помощта на различни спектрални и електрохимични методи, както и с 
рентгеноструктурен анализ. Доказано е, че съединения съдържащи азометиновите -
CH=N- групи в Шифовите бази могат да се използват като фотохромни 
превключватели. Установено е, че при вариране полярността на разтворителя може 
да се постигне директен контрол върху двупосочното поведение на превключване от 
един тип към друг т.е в двете транс-/цис-състояния. 

 

 

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 

Прецизен анализ на представените материали за участие в конкурса недвусмислено доказва 

активното участие и принос на кандидатът доцент П. Тодоров. Наблюдава се висока 

публикационна активност през последните 3 години, като научните публикации представляват 

70% от представените за участие в конкурса и в 9 от тях той е или първи автор и/или автор за 

кореспонденция. 

 

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 

 



 

 

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 

Кандидатът не коректно е представил броя точки за някои научни публикации. За публикация 

в списания с SJR без IF точките са 6 т., а не 15 т. както са отразени в различните приложения. 

Това не намалява като цяло много доброто впечатление от представянето на кандидата  

Не са посочени перспективи за бъдеща работа. 

1.12. Заключение 

А) Оценката за дейността на кандидата е 

ПОЛОЖИТЕЛНА 

Оценката се поставя при общ 

точков актив от най-малко 65 

точки 

Х 

(93т.) 

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 

Кандидатът в конкурса доцент д-р инж. П. Тодоров е изграден изследовател и е 

представил много качествени научни публикации с висок импакт фактор, които не са 

използвани при предишни процедури Основните приноси имат оригинален научен и приложен 

характер. Изследователската и преподавателската квалификация на кандидата не буди 

никакво съмнение. Наукометричните показатели на доцент д-р инж. П. Тодоров по своя обем 

и качество отговарят, но и надхвърлят значително препоръчителните изисквания за заемане 

на академичната длъжност “Професор”. 

Изброените по горе факти са основание за моята положителна оценка и препоръчвам 

на уважаемите членове на научното жури да подкрепят предложението за избор на доцент д-

р инж. Петър Тодоров на академичната длъжност „Професор” в професионално направление 

4.2. Химически науки, научна специалност „Органична химия“. 

 

24.11.2021 г. Изготвил рецензията:  

дата Проф. дн Иванка Стойнева Подпис 

 


