
Приложение 12г 
С Т А Н О В И Щ Е 

за заемане на академичната длъжност: 

''професор'' X 

''доцент''  

 със знака “Х” се отбелязва една от посочените академични 

длъжности 

Кандидати за заемане на длъжността: 

1 доцент доктор 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 13.08.2021 Органична химия Факултет по химични 

технологии 

в ДВ брой дата за нуждите на катедра факултет 

Изготвил становището: 

доцент доктор Камелия Кирилова Аничина-

Заркова 

ХТМУ 

акад. дл. научна степен име презиме фамилия месторабота 

 

1. Становище за кандидата: 

доцент доктор 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  

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 „професор“, са в областта на Органичната химия и се отнасят главно 

до синтез, охарактеризиране и изследване на биологичната активност на нови ендогенни 

пептиди (хеморфинови аналози и опиоидни пептиди, аналози на ноцицептина и ендоморфина) 

и нови хидантоинови производни. Добри научни резултати са получени при 

експерименталното фармакологично проучване на новосинтезираните съединения за 

антиконвулсивна, аналгетична и противотуморна активност. Изведени са някои зависимости 

между структурата и биологичното действие, което е отлична перспектива за дизайн на нови 

производни с подобрени фармакологични свойства. В допълнение, на някои от биологично 

активните хидантоинови производни, са изследвани фотофизичните и електрохимичните им 

свойства. 

Изследванията са актуални, за което свидетелства големия брой цитати в реномирани научни 

списания с висок импакт фактор, а получените резултати могат да се отнесат към обогатяване 

на научната област с нови знания. 

 

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 

 

Считам, че поставените от кандидата цели са добре формулирани и аргументирани, научните 

изследвания са реалистични, а постигнатите въз основа на тях резултати се отличават със 

значителен научен и приложен интерес. 

 

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 

 

Приносният характер на научно-изследователската работа на доц. П. Тодоров обхваща 

синтеза на нови пептиди и хидантоинови производни и използването на спектроскопски 

техники за структурното им охарактеризиране, подкрепено от теоретичен анализ на 

геометрията и електронната структура на молекулите, както и от изследвания на 

електрохимичните и фотохимични свойства на някои от съединенията. Проведени са 

фармакологични проучвания за антиконвулсивна, аналгетична и антинеопластична активност. 

Установената връзка между структурата и биологичното действие на изследваните пептиди и 

хидантоини може да се използва в по-нататъшния дизайн на нови производни с подобрени 

фармакологични свойства. 

Изследванията са от значим научен и практичен интерес, обогатяват химията на биологично 

активните органични съединения и са основа за развитие на областта чрез създаване на нови 

аналози с оптимизирани фармакокинетични и фармакодинамични свойства, подобрени 

фармакологични характеристики и ниска токсичност. 

 

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 

(78 точки) 

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 

Представените от кандидата документи и анализът на научните трудове по актуалност, 

значимост и обем, напълно отговарят на изискванията на ЗРАСРБ и Условията и реда за 

заемане на академичната дейност „Професор“ в ХТМУ.  

Научната тематика на доц. д-р инж. П. Тодоров е актуална, за което свидетелства завидна му 

публикационна активност. Преподавателска му дейност също е на високо професионално 

ниво. 

Всичко това ми дава основание да дам положителна оценка за присъждане на академичната 

длъжност „професор“ на доц. д-р инж. П. Тодоров. 

 

 

 

23.11.2021г. 

Изготвил становището: 

 

дата  подпис 

 

 

 
 

 


