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Общо представяне на процедурата и кандидата 

На обявения в „Държавен вестник“ брой 61/10.07.2020 г. и интернет страницата на 

Тракийския университет (ТрУ) конкурс за заемане на академична длъжност “ДОЦЕНТ” се явява 

единствен кандидат – д-р Тончо Господинов Динев, главен асистент в същия Университет. 

Предоставените от него документи и материали са в съответствие с изискванията за заемане на 

академичната длъжност „Доцент“ в Закона за развитие на академичния състав в Република 

България (ЗРАСРБ), Правилникът за неговото прилагане, както и с Правилника на ТрУ. 

Документите отговарят и на допълнителните критерии на Аграрния факултет (АФ) при ТрУ. 

Д-р Тончо Динев е роден през 1977 г в гр. Стара Загора, където завършва Националната 

професионална гимназия по ветеринарна медицина. През 2001 год. той получава 

образователната степен „Магистър“ по специалност Ветеринарна медицина във 

Ветеринарномедицинския факултет (ВМФ) към ТрУ. В същия факултет разработва дисертация 

на тема „Сравнителни изследвания върху странични въздействия, антимикробна активност и 

фармакокинетика на аминогликозиди и аминоциклитоли при кози и микроорганизми, изолирани 

от кози“, която защитава успешно през 2007 г и придобива образователната и научна степен 

„Доктор“. От 2009 до днес Динев е последователно асистент по фармакология и по 

микробиология във ВМФ и главен асистент по микробиология в Катедра „Биохимия, 

микробиология и физика“ на АФ при ТрУ. За тези 11 години научен стаж д-р Динев е формирал 

своите интереси целенасочено към механизмите на антимикробното действие на съвременни 

фармацевтични препарати и екстракти от нови източници. Научната му кариера е свързана 

изцяло с тематиката на конкурса и отразява актуални и перспективни направления от 

микробиологията. 

Д-р Динев участва активно в обществения живот на микробиологичната общност като член 

на Българската асоциация на микробиолозите. Владее отлично писмено и говоримо английски и 

много добре руски език, притежава висока компютърна компетентност. 
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Материали, представени за рецензиране и съответствие с изискванията  

Д-р Динев е автор и съавтор на 24 научни труда, 5 от които са свързани със защитата на 

ОНС „доктор“ (автореферат, дисертация и 3 научни статии) и не подлежат на рецензиране 

съгласно Правилника на ТрУ за приложение на ЗРАСРБ. Приемам за рецензиране 19 научни 

труда (17 на английски език и 2 на български език), 17 от които са журнални статии, 1 

монография и 1 учебно помагало. Шест статии и 2 постерни презентации са в списания с импакт 

фактор, 8 статии – в списания със SJR и 1 – в не-реферирано списание. Общият IF на трудовете 

на Динев е 11.435, а за тези, участващи в конкурса е 9.45. Резултатите на кандидата са получили 

широк отзвук сред международната научна общност, те са цитирани 136 пъти и формират h-

индекс 6 (Scopus). 

Справката за изпълнение на минималните изисквания за акад. длъжност "доцент“ показва, 

че кандидатът покрива и надхвърля необходимите точки по отделните показатели, като вместо 

изискуеми 400 той набира 539.67. Представените трудове се включват в справката по ЗРАСРБ 

както следва: 

 Показател А - успешно защитена дисертация за ОНС и присъдена степен „доктор“, 50 т. 

 Показател В – монография, 100 т.  

 Показател Г – 17 научни статии, 6 статии с ИФ (Q1 - 1, Q2 - 4, Q3 – 1, Q4 – 1); 2 постерни 

презентации с ИФ (Q1 - 1 и Q2 – 1) и 8 със SJR. Общ брой точки 237 при изискуеми 200. 

 Показател Д – 68 цитирания (Scopus) – 136 т при изискуеми 50.  

 Показател Е – Гл. ас. Динев е активен участник в Национална научна програма 

„Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“ и съавтор на 

Ръководство по микробиология – 16.67 т. При изискуеми 5 т. 

Д-р Динев надхвърля и изискванията по допълнителните критерии на ТрУ, като вместо 

задължителните 405 т, представя доказателства за 539.67 т. Освен това, той е първи автор в 2 от 

статиите и самостоятелен автор в 2 научни труда. Според мен, това е указание за научната 

активност на кандидата, макар и на позицията главен асистент. Искам да отбележа, че трудовете 

на д-р Динев са публикувани в реномирани специализирани издания с ИФ, напр. J. Vet. 

Pharmacol. Ther., Vet. J., Br. Poult. Sci. Fresenius Environ. Bull. и др., което е основание за 

характеризиране на научната му продукция като актуална и на съвременно научно ниво.  

Към творчеството на гл. ас. Динев се включват и 10 участия в 4 международни и 6 

национални научни форума, които отразяват активността на кандидата в разпространението на 

резултатите от научните изследвания.  

Учебно-преподавателска дейност 

Учебно-преподавателска работа е една от основните активности на кандидата и е изцяло в 

областта на конкурса. Две години той обучава студенти от катедра „Фармакология“ към ВМФ 

на ТрУ на статистическа обработка на резултати и написване на научна статия. След това, 10 
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години участва активно в учебния процес на катедра „Биохимия, микробиология и физика” при 

АФ на ТрУ в 4 дисциплини: 

 „Микробиология” за специалностите агрономство, зооинженерство и рибовъдство и 

аквакултура (упражнения и лекции). 

 „Микробиология и микробиологични методи на пречистване“ на студенти от 

специалността екология и опазване на околната среда (упражнения). 

 „Биологичен контрол на водопречистването“ в специалността рибовъдство и 

аквакултура (упражнения и лекции). 

 „Микробиология на месо и месни продукти“ за студенти от магистърска програма по 

специалността зооинженерство (лекции и практически занятия). 

Гл. асистент Динев е автор на програмите по дисциплините „Биологичен контрол на 

водопречистването“ и „Микробиология на месо и месни продукти“ и съавтор на други две 

програми - „Микробиология“ и „Микробиология и микробиологични методи на пречистване“.  

Академичната справка от ТрУ показва, че планираната аудиторна заетост на длъжността 

„доцент” в катедрата за 2020/2021 г. е 399 ч (Л = 42 х 2 = 84 ч. и ЛУ = 315 ч), което осигурява 

необходимата натовареност. 

Кандидатът е съавтор на Ръководство по микробиология, издадено през 2019 г. Учебното 

помагало е добре структурирано, съставено е в съответствие с лекционните курсове и 

практически упражнения, включени в учебната програма по обща микробиология. 

Предназначено е за студенти от няколко специалности на АФ при ТрУ, но може с успех да се 

използва в други университети, от учители в средните училища и специалисти от 

микробиологичната практика  

Давам положителна оценка за цялостната преподавателска работа на д-р Динев, като 

включвам тук неговото активно участие в обучението на млади специалисти - той е съ-

ръководител на 9 дипломанта, успешно защитили бакалавърски тези.  

Научноизследователска дейност и приноси 

Творческа дейност на гл. ас. Тончо Динев е концентрирана в областта на обявения конкурс. 

Д-р Динев участва в проучване на проблеми, касаещи изясняване механизма на действие на 

антимикробни средства, включително и на пробиотици. В този смисъл, актуалността и 

перспективността на научното направление на кандидата са безспорни. Освен това, в повечето 

случаи той насочва активността си към неизследвани ниши, което създава предпоставки за 

оригинални приноси. 

Научните трудове на кандидата, които са представени за конкурса могат да се групират 

и анализират в следните раздели: 

I. Изследване фармакокинетиката и страничните въздействия на някои съвременни 

антимикробни средства (антибиотици, флуорохинолини и др.) в организма на различни 

видове животни 
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Работата на д-р Динев в това направление представлява целенасочено проучване 

поведението на съвременни антимикробни препарати в организма на животни. Тук се включват 

трудове №№ 6 - 11, 13, 15, 25 - 28. В световен мащаб антимикробните агенти са най-често 

прилагани като ветеринарни лекарства за лечение и профилактика на болести по животните. Те 

имат положителна роля и в осигуряването на здравословна храна от животински произход за 

хората. Тяхното значение нараства и с разширяването на проблема с антибиотичната 

резистентност, която според Световната здравна организация (СЗО) е сериозна заплаха за целия 

свят. Изясняването на фармакокинетиката (ФК) и фармакодинамиката (ФД) на антимикробните 

препарати и взаимоотношението между тях (ФК/ФД) са изключително важни за успешното им 

прилагане. Изследванията на д-р Динев целят да се оптимизират използваната концентрация и 

начина на приложение като се отчита вида и пола на животните. В експериментите са включени 

животински видове, които до този момент не са били обект на проучване. В този раздел са 

направи следните по-важни приноси: 

1. Получени са нови данни за кинетичното поведение на флуорхинолоновия препарат 

пефлоксацин и неговият метаболит норфлоксацин при патици в зависимост от формата на 

приложение. Доказано е по-бързото абсорбиране и по-високата скорост на елиминиране на 

пефлоксацина при перорално приложение и ниското ниво на неговия метаболизъм до 

норфлоксацин и при двете форми на прием. 

2. Установени са оригинални данни относно поведението на голяма група антимикробни 

съединения (сулфаниламиди, флуорохинолони, пеницилини, аминогликозиди и 

аминоциклитоли) в организма на птици от различен пол. Доказано е, че скоростта на 

елиминиране зависи от вида на организма, от пола, както и от начина на прием. 

3. Получена е важна информаци за фармакокинетиката на тобрамицин след интравенозно 

и мускулно инжектиране на патици. Доказаното бързо абсорбиране на антибиотика при ИМ 

приложение и бързото му елиминиране в сравнение с други птичи видове може да бъде много 

полезно при лечението на системни заболявания, комбинирани със чувствителност към 

антибиотици.  

4. За първи път е доказан ускорения метаболизъм на енрофлоксацин до ципрофлоксацин 

при пъдпъдъци. Анализите показват ниска междусубектна вариабилност за данофлоксацин и 

марбофлоксацин, за разлика от тази за енрофлоксацин и неговия основен метаболит 

ципрофлоксацин. Поради техните по-благоприятни фармакокинетични свойства след перорално 

приложение, данофлоксаксацинът или марбофлоксацинът са за предпочитане пред 

енрофлоксацина за лечение на чувствителна бактериална инфекция при тези птици. 

5. При проведените за първи път експерименти върху фазани, японски пъдпъдъци и 

токачки е установено, че морските птици се нуждаят от по-високи дози флуорохинолони за 

терапевтична ефикасност и по отношение на микробната чувствителност. 
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6. Разработен е метод на базата на HPLC за проследяване фармакокинетиката на 

антибиотика спектиномицин при кози, който предоставя по-висока чувствителност и точност. 

Методът е приложен и при проучване поведението на енрофлоксацин и неговия метаболит 

ципрофлоксацин в организма на японски пъдпъдъци. 

7. В проведени оригинални експерименти е доказано, че гентамицинът и тобрамицинът 

предизвикват забележителни промени в СУЕ на козите, дори след лечение с терапевтични дози. 

На базата на получените резултати се препоръчва да се повиши вниманието към данните от СУЕ 

след лечение с посочените антибиотици. 

8. За пръв път е определено влиянието на фунгицида манкозеб върху развитието и 

размножаването на дъгова пъстърва. Доказано е, че използваните допустими концентрации са 

безопасни за потребителите, но предизвикват репродуктивни разстройства при рибите. 

Предложени са ефективни мерки за преодоляване на тези затруднения. 

II. Антимикробна активност на пробиотични бактерии, растителни видове, 

растителни екстракти, храни и екологични фактори на околната среда 

Второто направление (трудове №№ 16, 17, 21 - 23, 29, 33) е фокусирано към един от най-

актуалните проблеми на днешния ден - антимикробната резистентност (АМР). Този феномен 

предизвика възраждане на интереса към алтернативните стратегии за антимикробно лечение. 

Голяма част от усилията на учените се фокусират върху микроорганизмите и лечебните 

растения, които са известни като природни лаборатории за получаването на продукти, уникални 

по своята структура, по своето разнообразие и сложна природа. Въпреки интензивните 

изследвания в световен мащаб, научното дирене непрекъснато нараства в посока на 

неизследвани досега източници. Поради своята квалификация на фармаколог и микробиолог, д-

р Динев участва активно в работата на научни колективи, които търсят нови антибактериални и 

антифунгални средства.  

В това направление се включва издадената монография „Антимикробен потенциал на 

пробиотични млечнокисели бактерии”. Трудът е обобщение на знанията в областта на 

млечнокиселите бактерии (МКБ) и техните полезни свойства за здравето на хората. Анализиран 

е и опитът на научната общност за проучване пробиотичната характеристика на МКБ и 

възможностите за приложението им хранителната индустрия, медицината и биотехнологията. 

Считам, че по-важните приноси в този раздел касаят следното: 

1. Обобщена и анализирана е публикуваната през последните 10 години научна 

информация относно антимикробната активност на пробиотични видове млечнокисели бактерии 

с важно научно, приложно и здравно значение - Lactobacillus plantarum, L. acidophilus, L. gasseri, 

L. casei, L. delbrueckii subsp. bulgaricus и Streptococcus thermophilus. Подробно са разгледани и 

анализирани най-важните фактори и механизми на антимикробната активност (in vitro и in vivo), 

както и възможностите за биологичен контрол и производството на съвременни функционални 

храни на пробиотична и синбиотична основа. 
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2. Получена е нова информация за антибактериалната и антифунгалната активност на 

екстракти от морски водорасли (Ulva rigida, Cladophora vagabunda и Ceramium rubrum, 

разпространени в Черно море) по отношение на бактерии и мицети, включително и на клинични 

изолати. Доказано е, че етанолови екстракти от C. vagabunda и C. rubrum са перспективни за 

приложение спрямо чувствителни патогенни видове бактерии, предизвикващи развала на 

храните, както и мицети, продуциращи микотоксини. 

3. За първи път е доказана фунгицидна активност на етанолов и метанолов екстракт от 

различните части на растенията Amaranthus deflexus, A. retroflexus и A. hybridus спрямо 5 вида 

микотоксигенни плесенни гъби (Aspergillus ochraceus, A. niger, Fusarium graminearum, 

Penicillium verrucosum var. verrucosum и P. expansum), което е значим принос в борбата с гъбните 

инфекции по растенията, както и за намаляване загубите в хранителната и фуражната индустрия. 

III. Микробиологични проучвания на индустриално значими процеси 

Този аспект на дейността на кандидата (трудове №№ 18, 20, 30, 31, 32) включва научно-

приложни разработки от областта на екологичната, ветеринарната и хранителната 

микробиология. Д-р Динев участва в интердисциплинарни проучвания, които дават нова 

информация за микробиологичните параметри и съответствието им със законовите норми на 

индустриални процеси от регионално значение. Приносите в това направление подчертават 

отговорността на кандидата към проблемите на обществото, а именно: 

1. Получени са оригинални данни относно високата антимикробна активност на Lemna 

minuta (водна леща) при култивирането й като единствено растение в аквапонна 

рециркулационна система. Доказана е перспективата за използването на L. minuta като 

биологичен агент за пречистване на аквапонна система. Освен това, получената по този начин 

биомаса може да се използва в екологичната биотехнология за пречистване на води, замърсени 

с тежки метали. 

2. Установен е микробният профил на водите на язовир Овчарица, използвани за 

охлаждане на ТЕЦ „Марица Изток 2”, в това число и показателите за замърсеност с колиформи  

и Salmonella spp. Доказано е несъответствие с изискванията на българското законодателство при 

използването им за напояване на земеделски земи. 

3. На базата на микробиологичен анализ на утайки от отпадъчни води от общинска 

пречиствателна станция и птицепреработвателни предприятия е направена оценка на процеса 

вермикомпостиране с епигеичния червен червей Lumbricus rubellus. Доказано е, че използването 

на този метод води до подобряване на микробиологичните показатели (общ брой на 

микроорганизми, колиформи, Е. coli, Salmonella spp. и др.), но не елиминира спорообразуващите 

бактерии. Получените резултати могат да бъдат много полезни за подобряване на процеса.  

4. Доказано е съответствието на физикохимичните и микробиологичните показатели, 

определени в процеса на зреене на бяло саламурено сирене от краве мляко във ферма от региона 
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и нормативните изисквания за продукта. Получените данни сертифицират продукцията на 

фермата като безопасна. 

5. Направена е оценка на хигиенните и екологични параметри и съответстващите на тях 

микробиологични показатели във ферма за интензивно отглеждане на зайци в региона. 

Получената информация дава възможност да се редуцира значително съдържанието на аеробни 

мезофилни микроорганизми чрез поддържане на благоприятен микроклимат в помещенията. 

Оценка на приносите на кандидата 

Оценявам приносите на д-р Динев като достатъчно съществени. На лице са постижения с 

очевиден теоретичен и методичен характер, включително получаване на нова информация и 

потвърждаване на известни данни в основни направления на микробиологията, както и решаване 

на регионални въпроси от практиката. Считам, че кандидатът успешно съчетава теоретичните 

изследвания с конкретни експериментални задачи, с което постига реални практически 

резултати.  

Според мен, Динев има собствено място в дейността на колективите с които работи, 

неговата квалификация и опит допринасят в голяма степен за реализиране на идеите и постигане 

на целите. Това определя и личния му дял в приносите. 

Участия в научноизследователски проекти 

Д-р Динев е ръководил изпълнението на проект, финансиран от АФ на ТрУ и е участвал в 

разработването на 5 проекта, като 1 от тях е финансиран по Национална програма и 4 – от АФ 

на ТрУ. Всички те са в областта на микробилогията и касаят основните направления на 

изследване на Динев. Искам да подчертая и активността на кандидата по разпространение на 

получените резултати сред научната общност. 

Критични бележки и препоръки 

Критични бележки по същество нямам, но считам, че описанието на приносите изисква по-

голямо обобщаване на резултатите и по-внимателно категоризиране като „за първи път”. 

Освен това, препоръчвам на д-р Динев да публикува пълния обем резултати, включени в 

двете постерни публикации (№№ 7 и 9), за да станат достояние на научната общност. 

Заключение 

Гл. асистент д-р Тончо Динев е изграден преподавател и перспективен учен в областта на 

настоящия конкурс, отличава се със собствен научен профил и съвременен подход на 

изследване. Преподавателската му дейност съответства на актуалните изисквания на обучението 

във висшето образование. Автор и съавтор е на учебни програми и учебно помагало, работи 

активно с дипломанти. Публикуваната монография на кандидата също е насочена към 

подготовката на студенти. 

Д-р Динев е търсен партньор в разработването на научни проекти и активен член на 

екипите, с които работи. Представените научни статии го определят като професионално 

компетентен специалист в областта на микробиологията. Те са публикувани в реномирани  
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