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Образец. Становище за ‘доктор’

СТАНОВИЩЕ
от д-р Кръстена Тодорова Николова-доцент в Медицински университет -Варна

(н.ст., име, презиме, фамилия – акад. дл. в научна организация)

на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен 'доктор'
в област на висше образование . 4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.1. Физически науки по докторска програма Електрични,

магнитни и оптични свойства на кондензираната материя
Автор: Валентин Ганчев Кабаджов
Тема: Оптични методи за изследване на структурни изменения на белтъци в поли-

дисперсни системи
Научен ръководител: Доц. д-р Тодорка Лулчева Димитрова
(акад. дл., н. ст., име, презиме, фамилия – научна организация)

1. Общо представяне на процедурата и докторанта
Със заповед № P33- 1604 от 17. 04. 2018г. на Ректора на Пловдивския университет „Паисий

Хилендарски" (ПУ) съм определен(а) за член на научното жури за осигуряване на процедура
за защита на дисертационен труд на тема “Оптични методи за изследване на структурни из-
менения на белтъци в полидисперсни системи“ за придобиване на образователната и научна
степен ‘доктор’в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информа-
тика, професионално направление 4.1. Физически науки, докторска програма Електрични,
магнитни и оптични свойства на кондензираната материя. Автор на дисертационния труд
Валентин Ганчев Кабаджов е редовна форма на обучение към катедра “Експериментална
физика“ с научен ръководител Доц. д-р Тодорка Лулчева Димитрова от ВУЗ ПУ „Паисий
Хилендарски“.

Представеният от докторанта комплект материали на хартиен носител е в съответствие с
Чл.36 (1) от Правилника за развитие на академичния състав на ПУ и включва необходимите
справки и документи.

Докторантът е приложил 1. брой автореферат и 3 копия на публикации в пълен текст в
списания и сборници от конференции.

2. Актуалност на тематиката
При разработване на тезата си докторантът си поставя комплексна и отговорна цел, а именно

да разработи оптичен метод за проследяване на процесите на структурни изменения на бел-
тъците по време на ензимна коагулация в млека. Разработката на поставената цел е актуална,
тъй като традиционните методи за изследване на компонентния състав в млякото използват
хроматографски техники, които са бавни, изискващи специална апаратура и подготовка на
специалисти, а реализацията им свързан с използване на химични реактиви, имащи висока
цена. Направените флуоресцентни измервания на млечни проби с различна концентрация на
белтък без предварителна пробоподготовка показват, че оптичните методи могат да се из-
ползват за бързо определяне на съдържанието на витамини, ароматни компоненти и амино-
киселини. Методът може да се използва за наблюдение на производствен процес, а също така
и като експресен метод за следене на настъпващите промени при съхраняване на мляко и
млечни продукти.

3. Познаване на проблема
Докторантът много добре познава проблема и творчески интерпретира научните разработки

на авторите до момента. Прави впечатление огромният брой литературни източници, изпол-
звани в обзора и при сравняване на получените от него резултати. Цитирани са 216 научни



2

труда, повече от които са през последните 15 години. Докторантът прави системни класифи-
кации на протеините според различни фактори, детайлно разглежда състава на млякото и
анализирането му като дисперсна система, подробно описва процесите като химична и тер-
мо-денатурация на белтъците, както и различните видове коагулация. Добре познава методите
за изследване на млечна мазнина. Последното е видно от раздела Материали и методи, където
е направил кратък обзор на методи като поляризационна, флуоресцентна, атомна силова и др.
микроскопия, рефрактометрия, поляризация, турбодиметрия и нефелометрия, абсорбционна и
флуоресцентна спектроскопия.

4. Методика на изследването
Валентин Кабаджов умее от всички съществуващи в литературата методи да отдели и из-

ползва само няколко - флуоресцентна, Раманова и инфрачервена спектроскопия, турбоди-
метрия и флуоресцентна микроскопия, диференциално сканираща калориметрия. Последните
дават възможност за постигане на следните резултати:

1. Рамановото резонансно разсейване дава индивидуален спектрален отпечатък, уникален
за  изследваната молекулярна структура и  широко се използва за анализ на вторичната
структура на протеините.

2. Методите на флуоресцентна и атомно-силова микроскопия дават нагледна представа
за структурните изменения на млечни белтъци.

3. Доказана е пропорционалност между мътността на разтвора и количеството агрегирал
белтък.

4. Характеристика и оценка на дисертационния труд и приносите

Десертационният труд е структуриран в четири глави:
 Литературен обзор –структура и свойства на протеините.
 Оптични методи за изследване на полидисперсни системи.
 Материали и методи
 Резултати и дискусия.

Част от получените резултати са сравнявани с литературни данни с цел потвърждаване
верността на изказваните хипотези и твърдения. Дискусията е направена задълбочено и ком-
петентно. Анализът на резултатите свидетелства за доброто познаване на проблема от док-
торантът Валентин Кабаджов
 Дисертационният труд се отличава с приложни и научно-приложни при-

носи:
 За първи път е направен комплексен анализ на структурните изменения на

белтъците на млека с вариране на концентрацията на млечния белтък чрез оптични методи.
 Разработена е методика за определяне размера на белтъчните частици в

силно разредени пр
 Проектирано, конструирано и разработено е влакнесто-оптично измерва-

телно устройство с помощта, на което са проведени изследвания на структурните изменения
на белтъци в полидисперсни среди, подчиняващи се на теорията на Релей.

6. Преценка на публикациите и личния принос на докторанта
По темата  на дисертационния труд са публикувани 3 пълно текстови публикации, една от

които с IF. Тази статия е цитирана в докторска дисертация и монография, което недвусмис-
лено показва актуалността и значимостта на направените изследвания. Приносът на Валентин
Кабаджов е безспорен –в две от статиите той е първи или единствен автор. Докторантът
представя изследванията си на 5 международни конференции, две от които са в чужбина.
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Познавам докторанта от по-рано и неговите технически умения. Смятам, че личния принос в
разработките е основно негов.

7. Автореферат
Нямам забележки по автореферата, направен е но изискванията на правилника на универ-

ситета.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дисертационният труд съдържа научно-приложни и приложни резултати, които представ-

ляват оригинален принос в науката и отговарят на всички изисквания на Закона за развитие на
академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и
съответния Правилник на ПУ „Паисий Хилендарски“. Представените материали и дисерта-
ционни резултати напълно съответстват на специфичните изисквания на Физико- техноло-
гичен Факултет по, приети във връзка с Правилника на ПУ за приложение на ЗРАСРБ.

Дисертационният труд показва, че докторантът Валентин Кабаджов притежава задълбо-
чени теоретични знания и професионални умения, като демонстрира качества и умения за
самостоятелно провеждане на научно изследване.

Поради гореизложеното, убедено давам своята положителна оценка за проведеното изс-
ледване и предлагам на почитаемото научно жури да присъди образователната и научна
степен ‘доктор’ на Валентин Ганчев Кабаджов в област на висше образование: 4. При-
родни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически
науки докторска програма Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната
материя

23.05.2018 г. Изготвил становището: ..................................
Гр. Варна Доц. д-р Кръстена Николова

(ак. дл. н. ст. име фамилия)


