
 
Приложение 12г 

С Т А Н О В И Щ Е 

за заемане на академичната длъжност: 

''професор'' х 

''доцент''  
 със знака “Х” се отбелязва една от посочените академични 

длъжности 

Кандидати за заемане на длъжността: 

1 доц. д-р Петър Тодоров Тодоров ХТМУ 

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

2       
№ акад. дл. научна степ. име презиме фамилия месторабота 

3       
№ акад. дл. научна степ. име презиме фамилия месторабота 

Научна област: 

4. 4. Природни науки, математика и информатика. 
шифър наименование 

Професионално направление: 

4.2. 4.2. Химически науки  
шифър наименование 

Научна специалност: 

Органична химия 

Конкурсът е обявен: 

67 13.08.2021 г. Органична химия ФХТ 
в ДВ брой дата за нуждите на катедра факултет 

Изготвил становището: 

Проф. д-р Иванка Георгиева Станкова ЮЗУ ''Неофит 
Рилски'' 



акад. дл. научна степен име презиме фамилия месторабота 

 

1. Становище за кандидата: 
Доц. 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 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) 

 
 
 
 

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 х 

Б) Изследванията са актуални. По всяка от изследваните 
теми и/или приложения са известни резултати от други 
автори 

6 точки  

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 на доц. д-р П. Тодоров са в няколко насоки свързани с 
актуални проблеми на човешкото здраве: 

 Синтез, спектрално охарактеризиране и изследване на биологичните свойства 
на нови ендогенни пептиди.  

 Синтез и охарактеризиране на нови хидантоинови производни. 

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 
Цели на изследванията са реалистични и могат да се разделят на:  

 свързани със синтез и дизайн на нови пептидни аналози на биоактивни 
хеморфини, тяхното охарактеризиране и определянето на 
биологичната им активност;  

 изследването на ендогенните опиоиди с цел откриване на аналгетик с 
по-малко странични ефекти; 

 синтез и изследване на лиганди и метални комплекси на заместени 
хидантоини.  
 

 

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 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 

С траен научен принос са: 

 Синтез на C-крайни амиди, на VV-хеморфин 5,модифицирани в позиции 1 и 
7 с неприродни и протеиногенни аминокиселини и проведения скрининг за 
наличие на антиконвулсивна активност. Синтез на N-модифицирани 
аналози на VV-хеморфин-5 съдържащи аминофосфонов остатък и 
изследване на антиконвулсивната активност. Синтез на VV-хеморфин-7, 
модифициран в позиция 4 и 7 с неприродни аминокиселини и изследване на 
антиконвулсивната им активност. Синтез на нови аналози на хеморфин-4, 
модифицирани с неприродни конформационно запречени аминокиселини, 
изследване връзката структура-биологична активност, която показва, че 
замяната на Pro в позиция 2 с конформационно запречени аминокиселини, 
както и въвеждането на адамантановия остатък откъм N-края в молекулата 
на хеморфин-4 могат да провокират антиконвулсивен ефект.  
 

 Синтез на нови хексапептиди, модифицирани с аналози на триптофана и е 
изследвана биологичната активност С цел разработване на по-мощни 
аналгетични вещества е синтезирана нова серия от хексапептиди, 
съдържащи ß2-триптофанови аналози. Trp в позиция 4 и 5, съответно в Ac-
Arg-Phe-Met-Trp-Met-Lys-NH2 (опиоид рецепторен антагонист) и Ac-Arg-Tyr-
Tyr-Arg-Trp-Lys-NH2 (мощен и селективен агонист на NOP-рецептора) е 
заместен с остатъци от (S)-2-(1-метил-1Н-индол-3-ил) пропионова киселина 
и (S)-2-(5-метокси-1Н-индол-3-ил) пропионова киселина. Аналгетичният 
ефект на четирите новосинтезирани съединения е оценен върху мъжки 
плъхове и е показано, че замяната на Trp с ß2-триптофан аналози на 4-то 
място води до увеличаване на аналгетичния ефект. Синтезирани са чрез 
твърдофазен пептид синтез пептидни аналози на Валорфина (VV-
хеморфин-5), съдържащи аминофосфонов остатък, и in vivo са изследвани 
за потенциална антиноцицептивната активност.  
 

 Синтез и in vitro противотуморната активност на комплексни съединения на 
3-амино-5,5-диметилхидантоина с Cu (II) и Co(II) йони. Изследване на 
цитотоксичните ефекти върху човешки туморни клетъчни линии и показани 
антипролиферативни ефекти. Изследване на електрохимично поведение на 
четири биологично активни циклоалкан спирохидантоини при рН диапазон 
1.81-12 чрез съвременни електрохимични техники. Синтез на нови Cu(II)- 



аминохидантоинови комплекси и изследване на процесите на 
комплексообразуване. Изследване на  комплексообразувателните свойства 
на 3-амино-5,5‘-диметилхидантоин с Ni(II) и Zn(II) йони. Резултатите от 
изследванията биха били полезни за бъдещо разработване на методи за 
определяне на метали в различни среди.  

 

С приложен отзвук са: 
  Изследване за вземане и анализ на проби по основни физикохимични 

показатели на питейна вода от различни региони на България. Изследването е 
включено в учебната програма на изучаваните във втори курс дисциплини: 
органична и аналитична химия. Съвместно със студенти са анализирани водни 
проби за рН, твърдост, органични съединения, натрий, калий и йони на тежки 
метали като кадмий, мед, желязо, олово и манган, чрез използване на 
титриметрични методи, атомна абсорбция и атомно-емисионна спектрометрия, 
потенциометрия и волтамперометрия. Проведените изследвания, са станали 
популярни сред студентите, и ги е провокирало да мислят критично и да работят 
самостоятелно върху заложени задачи. 

 

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 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 

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 
В обявения конкурс за академичната длъжност "Професор" по научнo направление 
4.2. Химически науки (Органична химия) участва един кандидат – доц. д-р Петър 
Тодоров. 
За участие в конкурса кандидата е представил 5 научни проекта, в два от които е 
ръководител. Научните резултати са публикувани в 26 публикации (20 в списания с 
импакт фактор и 6 с импакт ранг) и са отразени в повече от 240 цитата, което е 
доказателство, че доц. д-р Петър Тодоров е утвърден учен, известен на българската и 
международна научна общност.  
Кандидатът има безупречна педагогическа дейност в ХТМУ. Представени са две 
учебните пособия по органична химия в електронна форма предназначени за 
обучение на студенти в бакалавърска степен, което през последната година е 
особено актуално. 
Научен ръководител е на 10 успешно защитили дипломанти и един успешно 
докторант, което е доказателство за високото професионално ниво като 
преподавател на доц. д-р Петър Тодоров. 
В заключение считам, че научните  резултати, отразени в  публикации  в  български и 
международни списания, представените учебни пособия, разработените и проведени 
лекционни курсове, отговарят на изискванията на Вътрешните  правила за развитие 
на академичния състав на ХТМУ за придобиване на научни степени и звания.  
Въз основа на изложеното  по-горе и като изхождам преди всичко от приносите и 
получените резултати, убедено препоръчвам на членовете на Научното жури да 
гласуват за присъждане на академичната длъжност "Професор" по научнo 
направление 4.2. Химически науки (Органична химия) – доц. д-р Петър Тодоров. 
 

2. Становище за кандидата: 
     

акад. дл. научна степ. име презиме фамилия 
Спазва се последователността на становището по предходната точка 1 
 



3. Становище за кандидата: 
     

акад. дл. научна степ. име презиме фамилия 
Спазва се последователността на становището по точка 1 

 
 
Класиране на кандидатите (при повече от един кандидат, получил положителна 
оценка за заемане на академичната длъжност): 

На основание на поставените точкови оценки класирам кандидатите, получили 
положителна оценка, както следва: 

1 Доц. Д-р Петър Тодоров Тодоров 80 

място акад. дл. научна степ. име презиме фамилия точки 

2       
място акад. дл. научна степ. име презиме фамилия точки 

3       
място акад. дл. научна степ. име презиме фамилия точки 

 
24.11.2021 г 

Изготвил становището: 
 

дата проф. д-р Иванка Станкова подпис 

 


