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СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Тамара Иванова Пайпанова, ИМБ - БАН 
член на научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност 

ДОЦЕНТ по научната специалност „Биофармация и фармакокинетика”, обявен от 
МУ София в ДВ бр. 23 от 27.03.2015 г. 

 
Относно: научната, научно-приложната и професионално-академичната 
дейност, представена от участника в конкурса маг. фарм. КАЛОЯН ДОБРИНОВ 
ГЕОРГИЕВ, дх   гл. асистент във  Факултет „Фармация” при, МУ – Варна. 
 
 

 

 

Обобщени данни за научната продукция и дейността на 

кандидата 

 

1. Обща част 

За участие в конкурса за „Доцент” по научната специалност 

„Биофармация и фармакокинетика”, обявен за нуждите на Катедра 

„Предклинични и клинични науки", УНС „Фармакология и 

токсикология”,  Факултет „Фармация” при МУ - Варна е подал 

документи единствено маг. фарм. Калоян Добринов Георгиев, дх. 

Прегледът на документите показва, че процедурата по 

разкриване и обявяване на конкурса е спазена и документите са 

подготвени съгласно изискванията на Закона за развитие на 

академичния състав в РБ и Правилника за неговото прилагане в 

МУ - Варна. 

 

2. Научни трудове 

За участие в конкурса доцент д-р Калоян Георгиев се представя 

общо с 41 научни труда от които 33 са излезли, а 8 са под печат. От тях 

23 са журнални статии в утвърдени наши и международни 

специализирани списания с общ ИФ 3.874. В специализираната 

поредица “Peptides” К. Г. е публикувал в пълен текст 7 научни 

съобщения. Забелязани са 20 цитата в  периодичната литература. Под 

№1 в списъка на публикациите К.Г. представя дисертационния си 

труд отпечатан като книга с ISNB 978-954-322-673-3. Вторият научен 

труд от списъка, озаглавен „Биофармацевтични и фармакокинетични 
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аспекти при използване на неинвазивни пътища за въвеждане на 

лекарствени вещества с пептидна структура”, ISBN 978-619-7137-43-

9  е представен като монографичен от К. Георгиев. Въпреки, че не 

отговаря на общоприетите изисквания за такъв труд, той покрива 

тези включени в Правилника на МУ – Варна. Гл. ас. Георгиев  участва в 

конкурса самостоятелно и в съавторство с написани 2 глави в две 

книги и 8 в учебници, справочници и други учебни помагала за 

студенти във Варненския медицински университет.  

Както публикациите на K.Г., така и учебните помагала напълно 

отговарят на профила на обявения конкурс.  

Основните научни достижения на гл. ас. Георгиев са свързани с 

изясняване на различни аспекти от свойствата, функцията и анализа 

на биологично активни вещества и лекарства. Представените трудове 

биха могли да се подразделят в две основни изследователски 

области, в които той постига определени резултати. Едната е 

свързана с химията и биологичното действие на пептиди и в голяма 

степен е определена от неговата докторска дисертация. В тази връзка 

са синтезирани няколко нови аналози на аргинина и канаванина и 

техни хидразидни производни. Изследвана е тяхната цитотоксична 

активност „ин витро” и е установено, че хидразидните производни са 

по-активни от изходните аналози. Синтезирани са голям брой 

неописани в литературата аналози на опиодните пептиди 

ендоморфин-2 и морфицептин и RGD по два метода за пептиден 

синтез – в разтвор и върху полимерен носител. На подбрани 

представители на тези вещества е изследвана цитостатичната  

активност „ин витро” и противоболковия им ефект. С помощта на 

методите на компютърното моделиране е показано, че получените 

киоторфиновите аналози са достатъчно стабилни спрямо действието 

на аминопептидаза Н, която е важен ензим, определящ тяхната 

активност. Това вероятно прави възможно и подходящо използването 

на тези нови киоторфинови аналози като аналгетични средства, 

самостоятелно или в комбинация.  

Втората област от неговите изследвания включва проучвания 

върху изолирането и охарактеризирането на природни вещества, 

изследване на биологичните и техните фармакологични ефекти Към 

тази група изследвания могат да се отнесат и проучванията върху 
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противотуморното действие на някои вещества като еруфозин.  Един 

от най-съществените приноси е доказването на антимиеломното 

действие на еруфозина. Показано е, че механизмите на действие на 

препарата са свързани с активирането на апоптотични и 

неапоптотични сигнални пътища.  

Калоян Георгиев участвува също така и в провеждането на 

клинични изследвания върху терапевтичния ефект на някои 

препарати. 

Получените резултати от изследванията на К. Георгиев са 

представени с 6 доклада и  26 постерни съобщения на научни форуми 

в чужбина и България.  

3. Научни проекти 

Гл. ас. Георгиев е участник в 4 научно-изследователски договори 

финансирани от МУ – Варна и МОМН.  Той е участник и в 

изследователски договор с Немския център за изследване на рака в 

Хайделберг, финансиран от ДААД. 

4. Педагогически опит 

Във ФФ на в Медицинския университет – Варна гл. асистент 

Георгиев изнася лекции и 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.  Общата учебна натовареност за 

академичните години от 2009 до 2014 е 1 827 ч.  

К.Г. участва като съавтор и в учебници, справочници и други 

учебни помагала за споменатите студенти във Варненския 

медицински университет.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Всичко казано по-горе очертава гл.ас. Калоян Добринов 

Георгиев като едни млад и компетентен преподавател. Той е 

творческа личност с подчертани научни интереси и със значителен 

опит в организирането и провеждането на научни изследвания.  




