
 
Приложение 12г 

С Т А Н О В И Щ Е 

за заемане на академичната длъжност: 

''професор''  

''доцент'' х 

 със знака “Х” се отбелязва една от посочените академични 

длъжности 

Кандидати за заемане на длъжността: 

1 гл. ас. д-р Станислава Пламенова Владимирова 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: 

5. Технически науки 

шифър наименование 

Професионално направление: 

5.10. Химични технологии 

шифър наименование 

Научна специалност: 

Технология на финия органичен и биохимичен синтез 

Конкурсът е обявен: 

67 13.08.2021 г. Органичен синтез и горива 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: 

гл. ас. д-р Станислава Пламенова Владимирова 

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 гл. ас. д-р инж. Станислава Владимирова са свързани с 

химични модификации на пироловия хетероцикъл, включващи получаването на нови 

N-пиролилкарбоксилни киселини, N-пиролилкарбоксилни хидразиди и хидразони, 

както и пиролови аналози на опиоидни пептиди Tyr-MIF-1. Новосинтезираните 

съединения след изолиране, охарактеризиране са проучени най-вече за 

противовъзпалителна, противоболкова и антибактериална активност. Проведеният 

ефективен „зелен” синтез за някои от съединенията, допълнително потвърждава 

значимостта и актуалността на тематиката.  

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 

Поставените цели са реалистични, като за тяхното осъществяване умело са  

подбрани съответните методи за: 

 синтез на нови пиролови производни; 

 изолиране и охарактеризиране; 

 изследване на биологичната активност; 

  извеждане на зависимости структура-активност на биологично активни 

молекули. 

 

 

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: 

По направление 1: 

 Синтез, структурно охарактеризиране и биологична активност на серия от 
нови N-пиролилкарбоксилни киселини, съдържащи аминокиселинен остатък 
като потенциални противовъзпалителни, аналгетични и антибактериални 
агенти. 

 Получаване, спектрално охарактеризиране и изследване на хербицидна 
активност на серия нови N-пиролилкарбоксилни киселини, включващи 
остатък от γ-аминомаслена киселина. 

 Разработване на UHPLC метод за определяне на химическа стабилност на 
пиролови съединения, съдържащи естерни групи при киселинни (рН 1.2 и рН 
4.5), нормални (рН 6.8) и алкални (рН 13) условия при температура от 37 °C.  

 

По направление 2: 
 Синтез, структурно охарактеризиране и биологична активност на нови N-

пиролилкарбоксилни хидразиди и хидразони, съдържащи остатъци на Leu/ 
Phe. Oценeна е тяхната антиоксидантна активност по отношение на DPPH● -
улавяща способност и редуциращата способност (ABTS). 
Проведен е скрининг in vitro за цитотоксичност (върху HepG2 клетки) и 
хемосъвместимост (анализ на хемолизата) на подбрани съединения. 
 

 Новосинтезирана серия  хидразони са изследвани срещу щам Mycobacterium 
tuberculosis H37Rv (ATCC 27294). 
 
 



По направление 3: 
 Синтез, структурно охарактеризиране и изследване на аналгетичната 

активност на нови хибридни молекули, съдържащи пиролов хетероцикъл и 
аналози на Tyr-MIF-1. 

 Следвайки структурата на утвърдени туберкулостатици са новосинтезирани 
пирол-съдържащи производни. 

 Чрез „one-pot” трикомпонентен синтез е проведен ефективен „зелен” синтез 

на нови 2-хидроксинафтилпироли. 

Постигнатите резултати са с важен научен принос и с потенциал за по-

нататъшно приложение в областта на медицината и селското стопанство. 

 

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 заключение считам, че научните  резултати, отразени в 25 публикации, от които 18 

са в списания реферирани в световните бази данни Web of Science и Scopus, a 7 са 

в нереферирани списания с научно рецензиране или в редактирани колективни 

томове от конференции, представеното учебно помагало, 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 "ДОЦЕНТ" по научнo 

направление 5.10. Химични технологии (Технология на финия органичен и 

биохимичен синтез)– гл. ас. д-р инж. Станислава Пламенова Владимирова. 

 

 

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 гл. ас. д-р Станислава Пламенова Владимирова 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 

 

29.11.2021 г 
Изготвил становището: 

 

дата проф. д-р Иванка Станкова подпис 

 


