
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 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 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 г. Органична химия Департамент по химични 

науки 

в ДВ брой дата за нуждите на катедра Факултет 

Изготвил становището: 

проф. д-р Росица  Димитрова Николова ФХФ – СУ 

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) 

Кандидатът доц. д-р Петър Тодоров е съавтор на 55 научни публикации, от които 43 са с импакт 

фактор или SJR, и реферирани в Scopus. До подаване на документите са забелязани 327 цитата, 

регистрирани в Scopus, където h-индекса на доц. Тодоров е 7. 

В конкурса за професор  доц. Тодоров участва с 26 публикации, от които 6 са от Q1, 7 от Q2, 10 от Q3 

и 3 от Q4 и две глави от книги. Десет от представените публикации са IF>3.0. Автор е и на две 

електронни учебни пособия:  

1) Петър Тодоров Тодоров, Даниела Симеонова Цекова, Разработване на електронна форма на курс 

за обучение в бакалавърска степен: Органична химия. Модул: лабораторни упражнения, 2014г. ISBN 

978-954-465-125-1. 

2) Емилия Димитрова Найденова, Петър Тодоров Тодоров, Даниела Симеонова Цекова, 

Разработване на електронна форма на курс за обучение в бакалавърска степен: Органична химия. 

Модул: лекции по Органична химия, 2014г. ISBN 978-954-465-126-8. 

По показател А1. 

Кандидатът Петър Тодоров е защитил дисертационния си труд на тема „Синтез, охарактеризиране и 

биологична активност на нови производни на N-фосфонометилглицина“ през 2007 г., разработен в 

катедра Органична химия на ХТМУ.(50 точки) 

По показател В4. 

Представени са 10 научни публикации, от които 5 от Q1 и 1 от Q2, 3 от Q3 и 1 от Q4. По този показател 

кандидатът двойно надвишава минималните изисквания от 100 точки. (202 точки) 

По показател Г7 и Г8. 

Представени са 15 научни публикации, от които 1 от Q1, 6 от Q2, 6 от Q3 и 2 от Q4 (259 точки) и глава 

от книга (15 точки). И по този показател кандидатът надвишава минималните изисквания от 200 точки. 

(274 точки)  

По показател Д11. 

Минималните изсквания по този показател за ХТМУ са 100 точки, кандидатът е представил 248 

цитата, с което  петкратно надхвърля изискванията. (496 точки) 

По показател Е13. 

Доц. д-р Тодоров е научен ръководител на един успешно защитил докторант, с което е изпълнил 

минималните изисквания по този показател на ХТМУ. (50 точки) 

По показател Е14, 15, 16 и 18. 

Кандидатът е ръководител на един научен проект и е член на работните колективи на 5 научни 

проекта, финансирани от Фонд Научни изследвания, както и на един международен проект. И по тези 

показатели надхвърля минималните изисквания. (114 точки) 

По показател Е20. 

Доц. Тодоров е съавтор на две електронни учебно пособия. (16.67 точки). 

Анализът на представените научни резултати показва, че доц. д-р инж. Тодоров не само изпълнява, 

но и по повечето показатели далеч надхвърля минималните изисквания по конкурса. 

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 

Представените научни публикации са изцяло в областта на научната специалност, по която е обявен 

конкурса. Научните изследвания на кандидата са свързани с насочен синтез и охарактеризиране на 

биологично активни вещества, доказване на биологичната им активност и установяване на 

зависимост между структура и активност. Обхващат синтез на нови пептидни аналози на биоактивни 

хеморфини с помощта на твърдофазен пептиден синтез, нови аналози на опиодни пептиди като 

ноцицептин и ендоморфин, както и някои нови хидантоинови производни. Получените производни са 

спектрално охарактеризирани, установена е задоволителна антиноцицептивна, антикулвунсивна и 

аналгетична активност на част от новополучените съединения. Допълнително предимство е факта, 

че изследваните съединения не проявяват невротоксичност. На базата на докинг изследвания са 

изказани предположения за  вероятния механизъм на действие на някои пептидни производни с 

антиконвулсивно действие. 

Изследванията са актуални и значими, с висок потенциал за приложение в областта на медицината и 

високите технологии. 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 

Поставени са реалистични цели и са подбрани са подходящи методи за реализирането им. 

Планирането и осъществяването им изисква добра теоретична подготовка и отлични практически 

умения в различни области на знанието. Постигнатите резултати са със значителен научен принос и 

добър потенциал за приложение. 

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 

Основните приноси на кандидата са свързани с: 

- Синтез, спектрално охарактеризиране и изследване на антиноцицептивната активност на серия 

аналози на VV-хеморфин-5, модифицирни с непротеиногенни и/или природни аминокиселини, 

както и с аминофосфонов заместител;  

- Синтез, спектрално охарактеризиране и изследване на антиконвулсивната активност на серия 

аналози на VV-хеморфин-5, съдържащи азобензенов и аминофосфонов остатък ; 

- Синтез, спектрално охарактеризиране и изследване аналгетичните свойства на нови аналози на 

опиодни пептиди като ноцицептин и ендоморфин 

- Синтез и спектрално охарактеризиране на нови хидантоинови производни и изследване на 

антитуморната им активност, както и  получаване на техни метални комплекси 

- Изучаване на възможностите за приложение на някои хидантоинови производни като 

фотохромни превключватели  

 

Приносите на кандидата представляват значим научен и приложен интерес и обогатяват постиженията 

в научната област. 

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(80 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 

В заключение считам, че доц. д-р Петър Тодоров е изграден учен и преподавател с отлична торетична 

и експериментална подготовка и активна учебно-преподавателска дейност и не само отговаря, но и 

надвишава всички изисквания на Закона за заемане на академичната длъжност Професор по 

Органична химия – научни постижения и преподавателска дейност. 

Въз основа на приложените документи, убедено предлагам на членовете на почитаемото Научно жури 

и на членовете на Научния съвет на Химикотехнологичен и металургичен университет да присъдят 

научното звание „Професор” на доц. д-р Петър Тодоров Тодоров по професионално направление 4.2. 

Химически науки (Органична химия). 

 

 

 

 

Изготвил становището: 

 

Дата 

26.11.2021 г. 
проф. д-р Росица Николова подпис 

 

 

 
 
 


