
Приложение 12г 
С Т А Н О В И Щ Е 

за заемане на академичната длъжност: 

 
 Природни науки, математика и информатика 

''професор'' Х 

''доцент''  

 със знака “Х” се отбелязва една от посочените академични 

длъжности 

Кандидати за заемане на длъжността: 

1 доцент д-р Петър Тодоров Тодоров ХТМУ 

№ 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 13.08.21                Органична химия ФХТ 

в ДВ брой дата за нуждите на катедра факултет 

Изготвил становището: 

доцент д-р Даниела Симеонова Цекова ХТМУ 

акад. дл. научна степен име презиме фамилия месторабота 

 

1. Становище за кандидата: 

доцент д-р       Петър Тодоров    Тодоров 

акад. дл. научна степ. име презиме фамилия 

1.1.Удовлетворяване на минималните изисквания, съгласно Правилника: 

А) Кандидатът удовлетворява минималните изисквания 20 точки X 

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) 

            Доц. д-р Петър Тодоров участва в конкурс за професор като единствен кандидат. 

Представил е всички необходими материали, съгласно ЗРБПС в Република България и 

съгласно Правилника за неговото прилагане на ХТМУ-София.  

Научните трудове представени за участие в конкурса  са 26, 20 от които са с 

импакт-фактор, а 6 са с импакт-ранг. Всички те са отпечатани в реферирани списания и 

са вклчюени в базите данни Scopus и Web of Science. Общият им импакт фактор е  

52.879,  а индивидуалния- 10,668. Отбелязани цитати са над 240. Дадените участия в 

научни форуми са 41.  
Съответствието на представените от кандидата данни спрямо минималните 

наукометричните показатели е: 

 Показатели група В: В/4 (Хабилитационен труд под формата на не по-малко от 

10 публикации в списания, реферирани и индексирани в световни база данни: Scopus 

или Web of Science) минимални изисквания -100 т. Изпълнени – 202 т. 

 Показатели група Г: Г/7 (публикации в списания, реферирани в Scopus или Web 

of Science) има 259 т. и показател Г/8 (публикувана глава от книга или колективна  

монография) – 15 т. общо 274 т. при изискуем минимум от 200 точки.  

Показатели група Д:  Д/11 (Цитиране в научни издания, монографии, колективни 

томове и патенти, реферирани и индексирани в световно известни бази данни с научна 

информация – Web of Science и Scopus). Предствени са 248 цитата = 496 т., при 

изисквани 100 т. 

Показатели група Е: Е/13 (Ръководство на успешно защитил докторант) кото е 

50 т. Е/14 (Участие в национален научен или образователен проект) са представени 5 

проекта, общ брой точки 50. Е/15 (Участие в международен научен или образователен 

проект) – представен е 1 проект- 20 т. Е/16 (Ръководство на национален научен или 

образователен проект) – 20 т. Е/18 Привлечени средства по проекти, ръководени от 

кандидата) – 24 т. Е/20 (Публикувано университетско учебно пособие или учебно 

пособие, което се използва в училищната мрежа) представени са две учебни пособия в 

съавторство, от които получава 16,6 т. Общият брой точки е 180,66 при минимум 150 т. 

 Очевидно е че по всеки от тези показатели, кандидата надхвърля минималните 

изисквания. 
 

 

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 



 

Публикациите са на доц. Тодоров са свързани със синтез, охарактеризиране и 

изпитване на нови органични съединения или техни метални комплекси. Голяма част 

от тях са в актуални области. Позволявам си да ги обобща в две основни групи 

според областите на потенциалната приложимост : 

1. Синтез на биологично-активни съединения, предимно пептиди 

(включващи както природни, така и неприродни аминокиселини) и производни на 

хидантоина. Някои от новосинтезираните съединения се разглеждат като като 

изходни структури за разработване на нови потенциални антиконвулсантни и 

антиноцицептивни агенти - актуална област, свързана с развитието на медицината.  

2. Синтез на серия нови Шифови бази, съдържащи хидантоинов пръстен и 

изследване на техните фотофизични и електрохимични свойства. Изследванията им 

са свързани с приложението на този тип съединения като фотохромни 

превключватели. 
 

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 

 

След като поставените цели са постигнати, те са и реалистични. За интереса може да се 

предполага по добрата цитируемост на публикациите. 

 

 

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 

 



 Целенасочен дизайн и синтез  (предимно твърдофазен) на нови пептидни 

аналози на биоактивни хеморфини и определяне на биологичната им 

(антиконвулсивна) активност.  

- нови аналози на VV-хеморфин-5, модифицирани в позиция 1 и 7 с 

непротеиногенни и/или природни аминокиселини (А11), както и аналог 

съдържащ азобензенов остатък по отношение на неговите E→Z 

фотофизични свойства (А12). За първи път е въведен аминофосфонов 

остатък в пептидни аналози на VV- хеморфин-5 (А16 и А23); 

-  нови аналози на VV-хеморфин-7, модифицирани в позиция 4 и 7 с 

неприродни аминокиселини (А19); 

- нови аналози на хеморфин-4, модифицирани с неприродни 

конформационно запречени аминокиселини, както и съдържащи 

азобензен (А26).  

- Разработен е прост и бърз електрохимичен метод за селективно 

определяне на мед във водни проби с използване на пептидни 

молекули - аналозите на VV-хеморфин-5. 

- Изведени са някои зависимости структура-активност по отношение на 

антиконвулсивен ефект при получени нови производни (А22). 

 Синтез и изследване за биологична активност на нови производни на 

опиоидни пептиди, аналози на ноцицептина и ендоморфина  като 

природните АК в структурата им са подменяни с нови модифицирани 

елементи, напр. фосфонови, циклични и др разновидности на неприродни 

киселини. Някои от получените производни имат обещаващи биологични 

активности (А1, А3, А5, А7). 

 Синтез  и охарактеризиране на нови хидантоинови производни, с цел 

създаване на нови антитуморни реагенти 

- Метални комплекси на 5,5'-дизаместени хидантоини (А4, А9, А10, А18 

и А2); 

- циклоалканспирохидантоини с 5-, 6-, 7- и 8-членни пръстени (А8); 

- серия нови Шифови бази, съдържащи хидантоинов пръстен, които 

проявяват интригуващи фотофизични и електрохимични свойства 

(А13, А17, А21 и А24). 
 

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 

 

 

 



 

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 X 

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 

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. 

 

 

 

 

1.8. Заключение 

А) Оценката за дейността на кандидата е 

ПОЛОЖИТЕЛНА 

Оценката се поставя при общ 

точков актив от най-малко 50 

точки 

Х 

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 



Наукометричните показатели на работата на кандидата надхвърлят минималните 

национални изисквания към научната и преподавателската дейност за областта: 

Природни науки, математика и информатика, направление Химия, за заемането на 

академичната длъжност „Професор” в ХТМУ-София. На тази база препоръчвам 

избирането на доц. д-р Петър Тодоров Тодоров на академичната длъжност “Професор” 

в катедрата по Органична химия при Факултет по химични технологии на ХТМУ-

София.   

 

 

 

 

 

26.11.2021 

Изготвил становището: 

Доц. д-р Даниела С. Цекова 

 

дата  подпис 

 

 

 
 

 


