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ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ, АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ 

 

                       СТАНОВИЩЕ 
 

от проф. дсн Васил Костадинов Атанасов, 

катедра „Биохимия, Микробиология и Физика“ към АФ  при ТрУ,  

Научна специалност: „Биохимия“, професионално направление: 4.3. Биологически науки. 

 

Относно:  Конкурс  за  получаване на академична длъжност „Доцент” по научна специалност  

„Микробиология“, професионално направление 4.3.Биологически науки, област на висше 

образование   4. Природни науки, математика и информатика 

 

1. Информация за конкурса 

Конкурсът е обявен за нуждите на катедра „Биохимия, Микробиология и Физика“ към 

Аграрен Факултет при Тракийски Университет – Ст. Загора в ДВ – бр. 61/10.07.2020 г. 

Основание за представяне на становището: Участвам в състава на научното жури по 

конкурса, съгласно Заповед №2266/01.10.2020г. на Ректора на ТрУ. 

2. Кратка информация за кандидатите в конкурса.  

В конкурса участва един кандидат - Гл. асистент д-р Тончо Господинов Динев от секция 

Микробиология при катедра „Биохимия, Микробиология и Физика“,  към АФ при ТрУ, Ст. 

Загора. 

Кратки биографични данни: Гл. ас. д-р Тончо Динев е роден на 23.07.1977 г. в гр. Ст. 

Загора. Средното си образование завършва през 1996 г. в Техникум по ветеринарна медицина в 

Стара Загора. Завършва Ветеринарна медицина през 2002 г. в ТрУ стара Загора. От 18.02. 2004 

до 18.02. 2007 г.. е редовен докторант по фармакология в ВМФ при ТрУ. Защитава дисертация 

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

фармакокинетика на аминогликозиди и аминоциклитоли при кози и микроорганизми, изолирани 

от кози” (Комисия № 11, Протокол № 6 от 15.06.2007 г.) След спечелен конкурс през 2010г. е 

назначен за асистент по фармакология във ВМФ, а през 2014г. за асистент по микробиология 

при катедра „Биохимия, Микробиология и Физика“,  към АФ при ТрУ, Ст. Загора. През 2016г. е 

избран за гл. асистент. 

3. Изпълнение на изискванията за заемане на академичната длъжност “Доцент“. 

Гл. ас. д-р Тончо Динев е преизпълнил изискванията по група показатели Г, Д и Е по 

Приложение 8.1. за Минималните национални и допълнителни изисквания към научната и 

преподавателската дейност на кандидатите за заемане на академичната длъжност "доцент". 

Освен това  притежава солиден актив и по други критерии, а именно: 

 Изследователска работа:  Гл. ас. д-р Тончо Динев е бил ръководител на 1 бр. 

научноизследователски проекти, а в други 7 бр. (един от които международен) е член на 
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авторския колектив. Кандидатът е участвал в общо 10 бр. международни научни 

форуми. 

 Публикационна дейност: По тематиката на обявения конкурс гл. ас. д-р Тончо Динев 

е посочил за участие общо  34 заглавия от които: 2 бр. автореферат и дисертация, 3 

бр. научни публикации свързани с дисертационния труд, 17 бр. цялостно публикувани 

научни труда, на английски език. От тях: 

 В списания с импакт фактор (IF) – 8 броя: (Трудове № 6-11, 17 и 22); 

 В списания с импакт ранг (SJR) – 8 броя: (Трудове № 12, 13, 15, 16 и 18-21); 

Освен тях са представени: 

 Десет участия с доклади и постери в национални и международни научни форуми 

(Трудове № 25 до 34); 

 Монография по научната специалност на конкурса (№ 23); 

 Ръководство по Микробиология (№ 24) 

Общият IF на представените публикации (без стойностите на IF на публикациите, 

свързани с дисертацията за присъждане на ОНС „Доктор“) е: 9.45 

Общият брой точки /според представената от кандидата справка/ на база стойностите на 

квартила (Q) на изданията, в които са публикувани трудовете е: 237.00.  

Индeксът на цитируемост (h-index, по SCOPUS) на кандидата в конкурса за 

академичната длъжност „Доцент“ е: 6.00 

Освен, че гл. ас. д-р Тончо Динев покрива минималните национални изисквания на 

НАЦИД по конкурса, според мен това е солиден атестат, доказващ  широката популярност и 

значимост на постигнатите научни резултати и на приносите в тях. 

4. Оценка на учебно-преподавателската дейност 

Според Справка №1 осигурена е необходимата аудиторна заетост – лекционни курсове с 

хорариум от 84 учебни часа. Гл. ас. д-р Тончо Динев до сега е извеждал лекции и упражнения по 

дисциплините Микробиология - на специалностите Агрономство, Зооинженерство и 

Рибовъдство и аквакултура, Микробиология и микробиологични методи на пречистване – 

на специалността Екология и опазване на околната среда, Биологичен контрол на 

водопречистването – на специалността Рибовъдство и аквакултура, както и Микробиология 

на месо и месни продукти – магистърска програма на специалността Зооинженерство. Съавтор 

е на 1 бр. Ръководство за упражнения по Микробиология и 4 нови учебни програми. Бил е 

ръководител на 9 успешно защитили дипломанти. Не на последно място поставям и 

личностните и преподавателски качества на кандидата, който познавам от самото начало на 

научната му кариера. Гл. ас. д-р Тончо Динев е изключително отзивчив и етичен колега, 

изграден педагог с подчертано академично поведение, работохолик по душа и изследовател по 

призвание. Търсен и уважаван експерт не само от колеги - научни работници, но и от 

специалисти в бранша. 

 

5. Кратка характеристика на представените научни трудове 

Според заявеният изследователски интерес и начин на експониране, научната продукция 

на гл. ас. д-р Тончо Динев обхваща изследвания в следните области и направления: 



 3 

 Изследване фармакокинетиката и страничните въздействия на някои съвременни 

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

видове животни;  

 Антимикробна активност на пробиотични бактерии, растителни видове, растителни 

екстракти, храни и екологични фактори на околната среда;  

 Ветеринарномедицински изследвания в областта на микробиологията, клиниката и 

патоморфологията на експериментални и спонтанни инфекции; 

 Еколого-акватични  микробиологични проучвания касаещи биологичното пречистване 

на водите с помощта на микроводорасли в съвременните затворени аквакултурални 

рециркулационни системи; 

 Еколого-микробиологични изследвания касаещи микрофлората на гастро-

интестиналния тракт при риби и птици, както и същността, значението и приложението 

на пробиотиците, пребиотиците и синбиотиците, като функционални храни при някои  

бозайници; 

 

6. Синтезирана оценка на основните научни и научно-приложни приноси 

В резултат на тези изследвания за първи път са изследвани и определени концентрацията и 

поведението на редица антимикробни съединения в организма на птици и бозайници. 

Използвани са микробиологичен и HPLC метод. Установено е, че HPLC анализът на 

антибиотиците е значително по-точен и чувствителен от микробиологичния метод за 

определянето им. За пръв път, в сравнителен аспект, са изследвани и определени промените в 

стойностите на СУЕ (скорост на утаяване на еритроцитите) след третиране на кози с 

терапевтични дози амикацин (10 mg/kg), тобрамицин (5 mg/kg), апрамицин (20 mg/kg), 

гентамицин (4 mg/kg), канамицин (10 mg/kg) и спектиномицин (20 mg/kg). Установено е, че само 

апрамицинът не повлиява статистически достоверно СУЕ.   

За пръв път у нас е събрана, обобщена и анализирана публикуваната през последните 10 

години научна информация относно антимикробната активност на Lactobacillus plantarum и 

Lactobacillus acidophilus. Последният е един от основните пробиотични видове в интестиналната 

екосистема на хората, който широко се използва при производството на функционални млечни 

продукти.  

За пръв път е изследвана е и е определена инхибиторната активност на екстракти от 

морските водорасли Ulva rigida, Cladophora vagabunda и Ceramium rubrum, разпространени в 

Черно море, спрямо 10 вида микроорганизми.  

За пръв път e изследвана и определена фунгицидната активност екстракти от различните 

части (корени, цветове, листа и стебла) на три вида растения от Amaranthus spp.  

За пръв път e определено влиянието на водната леща Lemna minuta, като единствено 

растение в аквапонна рециркулационна система, върху различни микроорганизми във водата – 

коли-форми, Еscherichia coli, Enterobacteriaceae, Salmonella spp и микробното ѝ число (общ брой 

микроорганизми). Установено е, че това растение притежава силно изразена антимикробна 

активност и способност да намалява значително количеството на всички горепосочени 

микроорганизми.  



 4 

За пръв път у нас са определяни някои микробни параметри (общ брой на 

микроорганизмите, Salmonella spp., колиформи, E. coli, E. coli-титър, общ коли-титър) на водите 

в язовир Овчарица, използван за охлаждане на ТЕЦ „Марица Изток 2”. Установено е, че 

съдържанието на колиформи, Salmonella spp. и общия брой на микроорганизмите във водите на 

язовира е много по-високо, отколкото във водите на река Марица, което се обяснява с по-

високата температура на водата на язовира (която активизира техния растеж) и по-

продължителната им застоялост. Установено е, че по показателите замърсеност с колиформи и 

Salmonella spp., изследваните води не отговарят на изискванията на българското 

законодателство, относно използването им за напояване на земеделски земи.  

Посочените научно-приложни приноси са оригинални или с елементи на 

оригиналност. 

 

7. Основни критични забележки и препоръки 

В представената от кандидата справка, общият брой точки на база стойностите на квартила 

(Q) на изданията, в които са публикувани трудовете е 237.00. След обстойна проверка от моя 

страна се забелязват някои несъответствия в квартилите на списанията посочени в Scimago 

Journal Rank (SJR) Напр. труд №№7, 10, 13, 14, 15 са в Q3 и носят по 15 точки, вместо 

посочените 10.  Правилно калкулирани броят точки на д-р Тончо Динев е доста повече. 

Препоръчвам на кандидата да продължи изследванията си в областта на акватичната 

микробиология, тъй като тя е ново и ценно за България направление. 

 

8. Заключение: 

Представената научна продукция от Гл. ас. д-р Тончо Господинов Динев покрива 

изцяло изискванията за доцент визирани в Приложение 8.1. на АФ при ТрУ и 

минималните национални изисквания на НАЦИД в съответствие с чл. 2б, ал. 2 от Закона 

за развитие на академичния състав в Република България. По мое мнение с научно-

изследователската дейност на кандидата се правят редица значими приноси в областта на 

фармакокинетиката и страничните въздействия на някои съвременни антимикробни 

средства  в организма на различни видове животни. Проучена е и антимикробната 

активност на пробиотични бактерии, растителни видове, растителни екстракти, храни и 

екологични фактори на околната среда. Освен добър учен, той е и утвърден преподавател 

с ценен педагогически опит.  

Препоръчвам на уважаемите членове на Научното жури и на ФС към АФ при ТрУ 

да присъдят на Гл. ас. д-р Тончо Господинов Динев академичната длъжност „ДОЦЕНТ“ 

по научна специалност  „Микробиология”,  професионално направление 4.3 

„Биологически науки“ .   

 

28.10.2020 г.                                                                        Изготвил:......................................... 

гр. Стара Загора            /Проф. дсн В.Атанасов/ 


