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РЕЦЕНЗИЯ 

на научните трудове и постиженията на д-р КАЛОЯН ДОБРИНОВ 

ГЕОРГИЕВ – участник в конкурса за ДОЦЕНТ по „Биофармация и 

фармакокинетика” за нуждите на Факултета по фармация на МУ - 

Варна 

     От акад. Евгени Головински – 

 Институт  по молекулярна биология „Акад. Р.Цанев” -  БАН 

 Конкурсът за заемане на академичната длъжност „доцент” с 

посочения профил е обявен в ДВ, бр. 23 от 27. 03. 2015.  Със 

заповед № Р-109-191 от 15.06. 2015 съм включен в Научното 

жури по конкурса и   съм избран за рецензинт по конкурса. 

 Единствен кандидат в конкурса е д-р Калоян Георгиев. От 

2005 г. той е последователно асистент и гл. асистент в 

Медицинския университет – Варна, където работи и до сега.  

Лични и професионални данни за кандидата 

 Г-н Калоян Георгиев е роден през 1978 г. във Варна. През 

2003 г. завършва Факултета по фармация на Медицинския 

университет в София. За кратко (2003-2004) работи като магистър-

фармацевт в аптека в родния си град, а от 2005 г. – в 

Медицинския университет във Варна. В периода 2010-2013 г. той 

е докторант в секция „Молекулен дизайн и биохимична 

фармакология” на ИМБ – БАН, на която бях дълго време научен 

ръководител. Това ми позволи да получа непосредствени 

впечатления от дейността и подготовката на К.Г. Научни 

ръководители на К.Г. бяха доц. д-р Тамара Пайпанова от нашата 

секция и проф. Николай Ламбов от Фармацевтичния факултет на 

Медицински университет в София. Темата на дисертационния 
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труд на К.Г. беше в областта на дизайна и фармакологичното 

охарактеризиране на някои пептидни миметици на ендоморфин-

2. К.Г. защити успешно дисертационния си труд по научната 

специалност „Биоорганична химия, химия на природните и 

физиологично активните вещества”. 

Участие на кандидата в конкурса за доцент 

 За участие в конкурса за доцент К.Г. представя списък от 

трудове, които самият той разпределя в следните раздели: 

Монографии, Участия в учебници, справочници, ръководства и 

учебни помагала, Списък на реално (?) отпечатани публикации в 

научни списания, Списък със статии, които са одобрени (приети ?) 

за печат в български и международни списания, Глави от книги, 

които са одобрени (приети ?) за печат.  

 В раздела „Монографии” К.Г. включва две заглавия, първото 

от които се отнася до неговата дисертация за получаване на 

образоветелната и научна степен „доктор” (2013 г.). Тъй като бях 

рецензент на дисертацията мога да отбележа, че тя не отговоря 

на изискванията, предявявани към една монография, преди 

всичко поради това, че дисертацията за „малък доктор” се 

изработва под ръководството на утвърдени хабилитирани лица, 

които са дали идеята и концепцията на темата.  Това впрочем не 

понижава нейните качества като на един дисертационен труд, 

за който бях дал в рецензията си положителна преценка. Второто 

заглавие е на труд върху неинвазивните пътища за въвеждане на 

лекарства с пептидна структура, издание на Медицинския 

университет – Варна (2015 г.). Книгата, на български език, 146 

стр., съдържа многобройни илюстрации, разделена е на 7 глави с 

посочена литература след всяка глава. Преценявам труда като 

интересна и полезна книга, която би могла успешно да се 
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използва и като учебно пособие. Литературните източници не 

включват трудове, в които участва авторът на книгата. 

Отбелязвам това, защото важно изискване към една монография 

е тя да отразява също и личните експериментални и теоретични 

документирани приноси на нейния автор.  

 Списъкът с участия на К.Г. в написването на учебни пособия 

включва 8 заглавия на книги, предназначени главно за студенти 

от Медицинския университет във Варна. 

 Очевидно най-съществени с оглед на конкурса са списъците 

с научните съобщения на К.Г. Оригиналните вече излязли статии 

са 23, от които 17 са публикувани в утвърдени наши и 

международни специализирани списания. Приети за печат са 6 

статии, три от които са в специализирани списания. Всички 

представени трудове са колективни, с изключение на един, който 

е самостоятелен (под № 28). В 18 труда К.Г. е първи автор. 

  Обща характеристика на научната дейност на кандидата 

 Научната си работа К.Г. започва преди десетина години в 

Медицинския университет във Варна. За това време той оформя 

две основни области на изследователски интереси, в които 

успява да постигне определени приноси. Едната е свързана с 

химията и биологичното действие на пептиди и е определена от 

неговата докторска дисертация. Другата включва проучвания 

върху изолирането и охарактеризирането на природни вещества 

и изследването на биологичните, респ. фармакологични ефекти 

на такива вещества. Към тази насока в професионалната дейност 

на кандидата ще отнеса и проучванията върху противотуморното 

действие на някои вещества като еруфозин. Освен това К.Г. 

активно участва и в клинични проучвания върху терапевтичния 

ефект на някои препарати. За пример тук ще посоча 
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проучванията върху използването на антибиотика клиндамицин 

при лечението на генерализиран перидонтит. По разбираеми 

причини не бих могъл да дам компетентна преценка за 

професионалното равнище на изследванията в тази група  

представени трудове. 

 Според мен К.Г. е успял до сега да се изяви като научен 

изследовател в няколко взаимносвързани насоки, включващи 

познания и умения в областта на органичния синтез, химичния и 

биохимичен анализ, биофармацията, фармацевтиката и 

експерименталната фармакология. Така оформеният 

интердисциплинарнен професионалин облик на К.Г. е добра 

предпоставка той да постигне успех след своето хабилитиране.  

Преценка на кандидата като университетски преподавател 

От 2005 г. К.Г. изпълнява своите задължения като асистент 

(респ. гл.  асистент) в Медицинския университет – Варна. Той 

води упражнения по фармакология за медици, дентални медици, 

фармацевти и помощник-фармацевти, както и упражнения по 

токсикология, фармакотерапия и биофармация. За някои от 

посочените специалности той води упражненията и на английски 

език. Освен това К.Г. участва като съавтор и в учебници, 

справочници и други учебни помагала за споменатите студенти 

във Варненския медицински университет.  

Очевидно, учебната натовареност на К.Г. съответства на 

изискванията на Университета, обаче официално становище за  

обема и качеството на неговата преподавателската дейност той 

не е представил в документите си по конкурса .  

Някои по-важни по моя преценка научни приноси на 

кандидата 
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- Сред резултатите на изследванията, в които е участвал до 

сега К.Г. бих отбелязал като сериозен принос доказването на 

антимиеломното действие на еруфозина, един препарат от 

групата на алкилфосфохолините. Показано е, че механизмите на 

действие на препарата са свързани с активирането на 

апоптотични и неапоптотични сигнални пътища. По-нататък е 

показано, че бендамустинът потенцира противолевкемичния 

ефект на еруфозина. 

- Синтезирани са няколко нови аналози на аргинина и 

канаванина и тяхни хидразидни производни. Изследвана е 

тяхната цитотоксична активност „ин витро” и е установено, че 

хидразидните производни са по-активни от изходните аналози.  

- Синтезирани са ендоморфин-2 и морфоцептин и голям 

брой тяхни неописани в литературата аналози по два метода за 

пептиден синтез. На подбрани представители на тези вещества е 

изследвана цитостатичната  активност „ин витро”. 

- Използвайки методите на компютърното моделиране е 

показано, че киоторфиновите аналози са достатъчно стабилни 

към аминопептидаза Н, която е важен ензим, определящ тяхната 

активност. Това вероятно прави възможно и подходящо 

използването на новите киоторфинови аналози като аналгетични 

средства.  

Цитирания на трудове на К.Д. от други автори 

Първата журнална научна публикация на К.Г. е от 2009 г. От 

тогава до сега срокът е сравнително кратък, за да може да се 

очаква значимо цитиране на публикациите, в които той е 

съавтор. Въпреки това, представената от него официална 

Академична справка  (от Библиотеката на Медицинския 

университет – Варна, юни 2015 г.) включва списък от 20 
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цитирания. Оценявам положително тази данна, като обръщам 

внимание на това, че от посочените цитирания 17 се отнасят до 

една важна публикация, в която К.Г. е съавтор. Това е труд, 

посветен на миелотоксичността на еруфозина (Cancer Chemother. 

Pharmacol. 2011). 

Някои препоръки 

Научната работа на К.Г. за сега се простира в няколко 

различни, макар и взаимно свързани и допълващи се насоки. 

Оценявам положително широкия спектър от  научни интереси, 

теоретични знания и експериментални умения, които той е 

придобил. Според мен обаче  сега е моментът той да избере 

такава област, в която да насочи най-резултатно своите бъдещи 

професионални проекти, в които да осъществи свои собствени 

концепции. Би постъпил правилно, ако тази област да събужда 

интереса и признанието на повече колеги в чужбина и у нас. Едно 

по-голямо разпиляване на творческите му търсения би било във 

вреда за получаване на бъдещи значими резултати. 

Бих препоръчал на К.Г. да привлече в близко бъдеще един-

двама млади докторанти, с които да започне осъществяването на 

бъдещи перспективни проекти.    

Заключение 

Според мен необходимите формални изисквания, 

предявавани към един кандидат за хабилитиране в Медицинския 

университет – Варна са изпълнени от участващия в настоящия 

конкурс д-р Калоян Георгиев. Сега той е на 37  години, десет от 

които е посветил на изследователска и университетска 

преподавателска работа. К.Г. има успешно защитен 

дисертационен труд, научни публикации у нас и в чужбина, 

съавтор е на учебни университетски помагала, има участия в 




