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СТАНОВИЩЕ 

 

от доц. д-р Теодора Димитрова Атанасова, 

доцент в Университет по Хранителни Технологии гр. Пловдив  

на материалите, представени за участие в конкурс 

за заемане на академичната длъжност професор 

в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ 

по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, 

професионално направление 4.2. Химически науки (Органична химична 

технология) 

В конкурса за професор, обявен в Държавен вестник, бр. 46 от 09.06. 2017 г.  

и в интернет-страницата на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски"  

за нуждите на катедра „Химична технология“ към Химическия Факултет, 

 като кандидат участва доц. д-р Гинка Атанасова Антова от Химически Факултет 

 

Със заповед № P33- 3803 от 25. 07. 2017 г. на Ректора на Пловдивския 

университет „Паисий Хилендарски" (ПУ) съм определена за член на научното 

жури на конкурс за заемане на академичната длъжност професор в ПУ по 

област на висше образование 4. Природни науки, професионално направление 

4.2. Химически науки (Органична химична технология) обявен за нуждите на 

катедра „Химична технология“ към Химическия Факултет. 

За участие в обявения конкурс е подала документи само доц. д-р Гинка 

Атанасова Антова, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, катедра 

„Химична технология“ към Химическия Факултет. 

Представеният от доц. д-р Гинка Атанасова Антова комплект материали на 

хартиен и електронен носител е в съответствие с Правилника за развитие на 

академичния състав на ПУ. 

Кандидатът е приложил общо 105 научни труда, 2 монографии и списък на 

103 научноизследователски разработки, от които 34 в международни списания, в 

български списания с импакт фактор (IF) - 16, в български списания или 

сборници от конференции 55. Броят на забелязаните по публикациите цитати е 

154. Доц. Антова е участвала в 52 конференции, 23 проекта и 144 стопански 

договора. Ръководените от нея дипломанти и докторанти, през периода на 

професионалното и развитие е както следва – 29 дипломанта, 1 успешно защитил 

през 2015 г. докторант и 1 действащ в момента такъв.   
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Гинка Атанасова Антова е родена на 01.04.1962 г. Завършва Висшия 

химико-технологически институт, катедра „Химична технология на 

дървесината“ гр.София през 1985 г. От 01.03.1996 г. до момента е преподавател в 

Пловдивския Университет „Паисий Хилендарски“, Химически факултет, 

катедра „Химична технология“, секция Оргачна химична технология. 

Целият творчески и професионален път, както и всички изследвания 

(научни и научно-приложни) на кандидата, са в две основни направления на 

органичната химична технология: 

- производство и преработка на целулоза; 

- химия, технология и химична модификация на липиди.  

Резултатите от изследванията са отразени в 105 научни труда (103 

публикации и 2 монографии), от които в международни специализирани 

списания и български, приравнени към тях – 34 и в списания с импакт фактор – 

28 (в списания с SJR- 31). Броят на научните трудове за участие в конкурса за 

придобиване на академичната длъжност „професор” са 62 (60 публикации и 2 

монографии), в международни специализирани списания и български, 

приравнени към тях – 20, в списания с импакт фактор – 24 (в списания с SJR - 29). 

Забелязаните цитати в литературата върху научните публикации са 154 (140 

цитата след хабилитиране).  

Доц. Антова извежда лекции и упражнения по дисциплините „Технология 

на лекарствените средства“, „Химия на хранителните продукти“, „Хранителна 

химия“, „Високомолекулни съединения“, „Химия на полимерите“, „Приложна 

органична химия“, „Органична химична технология“, „Производствена 

практика“, „Битова химия“, „Химическа промишленост на България“. 

По отношение на административните и други дейности доц. д-р Гинка 

Антова е била член на Комисия по качеството при Химическия факултет 2011 – 

2015 г., отговорник е по учебната дейност в катедрата, секция ОХТ и е 

председател на Атестационната комисия на Химически факултет 2016 - 2018 г. 

Участва в научния комитет на първа, втора и трета научни конференции за 

студенти и докторанти „Предизвикателства в Химията“, гр. Пловдив 2013, 2014 

и 2015 г., както и в научния съвет на международни конференции. Академичен 

наставник е на 12 студента по проект към Министерството на обазованието и 

науката, Европейски социален фонд, Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ – 2007 – 2013 г. 

Доц. Антова е рецензент на статии в български и международни списания, 

на външни проекти, взема активно участие в научни журита – хабилитиране, 

защита на докторски дисертации, конкурси за главен асистент. 



3 

 

Познавам лично доц. Антова като отговорен, етичен и ерудиран учен, 

старателна в работата си и безкомпромисна в резултатите. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Документите и материалите, представени от доц. Гинка Антова отговарят 

на изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република 

България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и съответния 

Правилник на ПУ „Паисий Хилендарски“. Доц. Гинка Антова е представила 

достатъчен брой научни трудове. Постигнатите от доц. Гинка Антова резултати 

в учебната и научно-изследователската дейност, напълно съответстват на 

специфичните изисквания на Химически факултет, приети във връзка с 

Правилника на ПУ за приложение на ЗРАСРБ. След запознаване с представените 

в конкурса материали и научни трудове, анализ на тяхната значимост и 

съдържащи се в тях научни и научно-приложни приноси, намирам за 

основателно да дам своята положителна оценка и да препоръчам на Научното 

жури да изготви доклад-предложение до Факултетния съвет на Химически 

факултет за избор на доц. Гинка Атанасова Антова за академичната длъжност 

“професор” в ПУ „Паисий Хилендарски“ по професионално направление 4.2. 

Химически науки (Органична химична технология). 

 

16.10.2017 г.    Рецензент:............................. 

     (доц. д-р Т. Атанасова) 

     

 


