СТАНОВИЩЕ
от проф.дхн Добромир Димитров Енчев,
член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност "ДОЦЕНТ" в област на
висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално
направление 4.2. Химически науки (Биофизикохимия)
Кандидат: Гл.Ас., Д-р Николай Александров Грозев
Настоящото становище е изготвено на основание на Заповед на Ректора на СУ „Св.
Климент Охридски“ № № РД 38-442/13.09.2021 г. и решение на заседанието на научното
жури от 8.10.2021г.То е съобразено с изискванията на Закона за развитие на академичния
състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за неговото приложение (ППЗРАСРБ)
и ППЗРАС на СУ „Св. Климент Охридски“

І. Изисквания към кандидата

Г -н председател,
Основните параграфи, отнасящи се до настоящата процедура, са дадени по -долу заедно с
някои мои коментари.
Успешните кандидати за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ в Софийския
университет трябва:
1. да са придобили образователна и научна степен "доктор";

Коментар:
Според документите на кандидата, д -р Грозев е придобил научната степен доктор през
2002 г. Заглавие на дисертация: " Механични, електрически и химични свойства на слоеве
от линеен полиестер и омрежени лигнин-подобни полимери на границата вода-въздух ".

2. не по-малко от две години:
а) да са заемали академична длъжност "главен асистент", или
б) да са

били

преподаватели,

включително

хонорувани,

или

членове на

научноизследователски екип в същото или в друго висше училище или научна организация,
или
в) да са упражнявали художественотворческа дейност, или
г) да са били специалисти от практиката и да имат доказани постижения в своята
област;
Коментар:
Според документите на кандидата, д -р Грозев е назначен на длъжност „главен асиситент“
в СУ „Св. Климент Охридски“от 2008 г.
Д-р Грозев работи в СУ „Св. Климент Охридски“от 18 години, 13 от тях като главен
асистент. Д -р Грозев също е работил като изследовател в определени години в няколко
чуждестранни университета.
3. да са представили публикуван монографичен труд или равностойни публикации в
специализирани

научни

издания

или

доказателства

за

съответни

на

тях

художественотворчески постижения в областта на изкуствата, които да не повтарят
представените за придобиване на образователната и научна степен "доктор" и за
придобиването на научната степен "доктор на науките".
4. да са автори на различни от научните публикации или патенти, описани в 3.

Коментар: Д -р Грозев е автор на 32 научни публикации, 18 от които са представени за
тази процедура, както следва:
1. Q 1 Научни публикации 7
2. Q2 Научни публикации 4

3. Q3 Научни публикации 4
4. Q4 Научна публикация 1
5. SJR Научни публикации 2
Хабилитационната теза на д -р Грозев включва 5 от изброените по -горе научни
публикации.
Той е намерил 171цитати за всички свои публикации. Индексът на Хирш на автора е 9.
Тази информация представя д -р Грозев като признат автор.
Областта на изследване на д-р Грозев е свързана с изучаване на йонно-специфичните
ефекти върху пените, установяване на свойствата на свръхмокрещи съединения, флотация
на минерални частици, химическо разрушаване на пени и емулсии, както и с изследване на
поведението на повърхностно активни съединения (включително биоактивни),
организирани в мономолекулни слоеве (адсорбирани или отложени).

5. да отговарят както на минималните национални изисквания за заемане на
академична

длъжност,

определени

от

Министерството

на

образованието

(https://www.mon.bg/bg/57), така и на специалните изисквания на СУ „Св. Климент
Охридски“(https: // wW \ v.uni-sofia.bg)
Коментар:
Според документите на кандидата, д-р Грозев отговаря на всички горепосочени
изисквания.

Задълженията на кандидата като преподавател също трябва да бъдат подчертани. Д -р
Грозев чете лекции по „Физикохимия - I, II и III“, както и „Околна среда и дисперсни
системи“ за студенти от ОКС „Бакалавър“.
Д -р Грозев е научен ръководител на 1 студент, ОКС „Магистър“.
Участва в 15 научни конференции, както и в 14 изследователски проекта.

Заключение:
Всички горепосочени факти, свързани с научно -преподавателския опит и
административната дейност на д -р Грозев, ми дават солидна основа да заявя, че отговаря
на всички изисквания за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ“ във Факултета по
химия и фармация на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Област на
висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално
направление 4.2. Химически науки (Биофизикохимия), определени от Министерството на
образованието и СУ „Св. Климент Охридски“
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