
РЕЦЕНЗИЯ 

 

по конкурс: за получаване на академичната длъжност „доцент“ по 

професионално направление 4.2. „Химически науки“; научна специалност 

01.05.18. „Химия на твърдото тяло“; за нуждите на лаборатория  „Молекулен 

анализ с център по EPR спектроскопия“ по тематично направление „Методология и 

приложение на EPR спектроскопията“, Институт по катализ -  БАН, София , обявен 

в ДВ, бр. 85/03.11.2015 г. 

с кандидат: гл. ас. д-р Йорданка Георгиева Каракирова, лаборатория  

„Молекулен анализ с център по EPR спектроскопия“, Институт по катализ – БАН, 

София.  

Рецензент: Проф. дхн Веселина Георгиева Гаджева, Медицински факултет, 

Тракийски Университет, Стара Загора 

 

1. Лични и професионални данни за кандидата 

Единственият кандидат в конкурса гл.ас. д-р Йорданка Георгиева 

Каракирова е родена на 25. 06. 1981 г.  Завършва висше образование СУ „Св. 

Климент Охридски“, Химически факултет, 2002 г. бакалавър по химия и 2004 г. 

магистър по екохимия. От 2005 г. досега работи в лабораторията по   „Молекулен 

анализ с център по EPR спектроскопия“, Институт по катализ – БАН.  

През 2008г. защитава успешно дисертационен труд на тема „ИЗСЛЕДВАНЕ С 

ЕПР И ЕЛЕКТРОННА СПЕКТРОСКОПИЯ НА ЗАХАРОЗА КАТО МАТЕРИАЛ ЗА 

ДОЗИМЕТРИЯ ЗА ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНИ ЛЪЧЕНИЯ” за присъждане на 

образователната и научна степен „Доктор” по научна специалност 01.05.16 

“Химична кинетика и катализ” с научен ръководител: ст. н. с. I ст. дхн Никола 

Йорданов. Като н. с. II ст. , н. с. I ст. и  Главен асистент от 2011  до момента, д-р 

Йорданка Каракирова участва активно и резултатно в изследователската дейност 

на лабораторията по „Молекулен анализ с център по EPR спектроскопия, както и в 

цялостната работа на Институт по катализ – БАН, напр. чрез участие в 

организиране на международната конференция “Electron Magnetic Resonance of 

disordered systems“ – 2005, 2007 и 2009 г. Д-р Каракирова е Председател на 

Българско ЕПР дружество, Член на редакционната колегия на списание Radiation 



 2 

Science and Technology на Science Publishing Group и Член на Клуб на българските 

каталитици. 

 

2. Характеристика на научната дейност на кандидата.  

Д-р Йорданка Каракирова представя общо  25 публикации (22 публикувани, 

1 под печат и 2 изпратени за публикуване). Три от работите са включени в 

дисертационния труд, поради което няма да разглеждам за обявения конкурс.  В 

списание с IF са 15 публикации,  в списание без IF – 6 научни публикации. 

Участвала е общо в 27 научни форума (20 международни и 7 национални). 

Кандидатката има представени общо 14 участия в научни проекти: в 

изследователските екипи на НФНИ – 6, Европейски социален фонд – 1, ЕБР – 5 и 

като ръководител на 2 проекта - Световна федерация на учените и Проект 

финансиран от бюджетната субсидия на БАН. 

Публикациите са в авторитетни международни списания, повечето от които 

с импакт фактор като: Radiation Measurements, (IF 1.213, 2014); Spectrochimica 

Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy (IF 2.353, 2014); Doklady 

Physical Chemistry, (IF 0.586, 2014); Radiation Research, (IF 2.911, 2014); 

Radiation Physics and Chemistry, (IF 1.380, 2014); Catalysis Letters, . (IF 2.307, 

2014), Chemical Engineering Journal, (IF 4.320, 2014); Bulg. Chem. Commun,  (IF 

0.201, 2014); Journal of the Bulg. Acad. of Sci, (IF 0.307, 2014). Публикува и в 

български списания без импакт фактор като  Tribological Journal BULTRIB, който се 

реферира в международни реферативни издания. В 10 от публикациите Йорданка 

Каракирова е на водещото първо място.  

Резултатите от изследванията на Йорданка Каракирова са предизвикали 

достатъчно сериозен интерес от страна на специалисти в чужбина и у нас, което 

проличава от броя на цитиранията на нейните трудове. В приложената справка , 

направена въз основа на бази данни  от Scopus, ICI Web of Science,  Google Scholar 

са представени общо 84 цитирания, които са предимно в специализирани 

международни списания с импакт фактор. h-индекс – 6. 
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3. Характеристика на научните приноси на кандидата.  

Прави впечатление, че научно-изследователската и научно-приложната 

дейност на Йорданка Каракирова е много целенасочено провеждана и е свързана 

с изследванията, провеждани в Националния център по ЕПР спектроскопия към 

лабораторията по „Молекулен катализ с Център по ЕПР“ на ИК. Познавам отдавна 

темата и високите научни постижения на най-изтъкнатия в България и 

международно признат специалист в областта на Електронен парамагнитен 

резонанс (ЕПР) спектроскопията проф. дхн Никола Йорданов, в чийто колектив е 

имала шанса да работи Йорданка Каракирова. 

В представената справка кандидатката посочва подробно съдържащите се в 

нейните трудове приноси. Преценявам, че претенциите в тях са основателни и 

биха могли да бъдат представени в по-обобщен вид в двете основни направления.  

1. ЕПР дозиметрия.  

2. Приложение на ЕПР спектроскопията в катализа.  

 

ЕПР дозиметрията е една от основните тематики в Лабораторията по ЕПР 

към ИК, затова основателно това направление е посочено като първо и основно 

направление.  Приносите на разработките от това направление са с научно-

фундаментален характер, отнасящи се до анализ на радиационно индуцирани в 

твърдо тяло парамагнитни дефекти, които не се наблюдават в нормални условия. 

Като мярка за погълната доза в тези изследвания се използва интензитета на ЕПР 

сигнала. Изследванията касаят радиационния отклик на различни видове стъкла и 

полимери (трудове 2, 6). Интерес представлява установената най-висока 

чувствителност към радиация на тюрингско стъкло, което показва, че би могло да 

се използва като авариен дозиметър. 

Голяма част от изследванията по това направление са  свързани с 

дозиметрия на база твърдо тяло, т. нар. твърдо тяло/ЕПР дозиметри. Най-

широкото приложение на този метод се базира на прахообразен L-аланин, който 

използва високата стабилност във времето на радиационно генерираните в 

твърдото тяло свободни радикали. Друг широко разпространен и лесно достъпен 

материал е захарозата чието предимство, че  ЕПР сигнала не зависи съществено 
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от чистотата на материала, е използвано в голяма част от ЕПР изследванията, 

които могат да бъдат обобщени в 3 групи: 

1. Дозиметрия при облъчване с Х лъчи. Изследването е проведено в 

Университета в Гент, Белгия във връзка с проект по ЕБР. За 

изследването е използван монокристал на захароза, който е облъчен с 5 

kGy Х-лъчи. Целта на изследването е да се разбере дали спектралните 

промени дават информация относно механизма на формиране на 

стабилните радикали (труд 7).  

2. Дозиметрия при облъчване с  лъчи. В сътрудничество с Университета в 

Гент са изследвани дозиметричните характеристики на различни видове 

моно- и дизахариди. Имайки предвид стабилността на ЕПР и УВ 

спектрите, чувствителността и дозовия отклик, е установено че 

дизахаридите проявяват по-добри дозиметрични характеристики от 

изследваните монозахариди. В резултат от изследването става ясно, че 

захароза притежава най-добри дозиметрични свойства както за ЕПР така 

и за УВ дозиметрия (труд 10). Посредством ЕПР спектроскопия са 

изследвани облъчени продукти, съдържащи манитол и стевия. В резултат 

от изследването е установено, че манитол може да се използва като 

алтернативен дозиметричен материал на захароза (труд 18). Тази работа 

е финансирана от Европейския социален фонд, в рамките на оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ Договор BG051PO001-3.3.06-

0050. Изследването върху манитол е разширено с използване на твърдо 

тяло/ЕПР дозиметри, съдържащи манитол. В резултат от изследванията е 

установено, че манитол може да се използва като алтернативен 

дозиметричен материал на захароза (труд 15). 

3. Дозиметрия при облъчване с тежки йони. Тази тематика е разработена 

съвместно с Проф. Ева Лунд от Университета в Линкьопинг, Швеция и с 

Проф. Накагава от Университета в Хиросаки, Япония. Необходимостта от 

надеждна дозиметрична система и контрол на облъчването при лечение 

на различни туморни образувания налага идеята за използването на 

тежки йони. Такива изследвания се извършват само в още две 

лаборатории – една в Япония и една в Швеция. При изследванията на д-
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р Йорданка Каракирова е използвана захароза, облъчена със Si, C, N, Ne 

и He (трудове 8, 9, 24). Облъчените проби освен с ЕПР-метода са 

изследвани и с УВ спектроскопия, чрез който се калибрират резултатите 

от ЕПР метода. Тук заслужава да бъде отбелязано, че работата по темата 

„ЕПР дозиметрия“ е получила отзвук  в световен мащаб чрез поканата за 

публикуване на обзор в книгата на издателство Спрингер „EPR of Free 

Radicals in Solids: Trends in Methods and Applications“, с редактори Андерс 

Лунд и Масару Шиотани (труд 1). Освен това, резултатите получени през 

последните годините за дозиметричните свойства на обикновена захар и 

захароза, както и изследванията в литературата по тази тема са 

обобщени в два обзора, публикувани в списания с импакт фактор 

(трудове 13 и 17). 

 

Научните приноси в разработките отнасящи се до направление „Приложение 

на ЕПР спектроскопията в катализа“, освен с фундаментален са и със 

сериозен приложен характер и са свързани с прилагане на ЕПР спектроскопията 

за охарактеризиране на катализатори. Определено е окислителното и 

координационно състояние на парамагнитните йони в катализаторите, което е от 

значение за обясняване на каталитичната им активност: 

1. Определени са физикохимичните параметри, които определят активността 

на наноразмерни платинови катализатори в реакция на въглероден оксид с 

водна пара. Охарактеризирани са с ЕПР спектроскопия три платинови 

наноразмерни катализатора: 1.2, 2.4 и 4.8% Pt/CeO2. (труд 11). 

2. С ЕПР спектроскопия са охарактеризирани катализаторите Pd-AuFeCeIM и 

PdFeCeIM след реакция на пълно окисление на бензен (труд 12). 

3. С цел охарактеризиране на окислителното състояние на паладия и кобалта в 

смесените PdCo/Al2O3 катализатори, е извършено сравнително изследване с 

ЕПР на два вида проби: на изходни проби и такива след каталитичната 

реакция (труд 14). Тази работа е финансирана от Европейският социален 

фонд в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

(BG051PO001-3.3.06-0050) и Фонд научни изследвания (ДФНИ Т01/6).  
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4. С цел използването на цинково оксидни катализатори дотирани с мед за 

разлагане на остатъчни азобагрила в отпадни води, са изследвани с ЕПР два 

вида проби: комерсиален и активиран Cu/ZnO (труд 16). Тази работа е 

подкрепена от Националния фонд за научни изследвания (Договор ДФНИ 

Т02/16).  

5. ЕПР изследвания със смесени катализатори: с цел определяне на 

окислителното състояние на мед  е направено сравнително изследване на 

медно-цинкови оксидни CuO/ZnO катализатори за разлагане на две багрила - 

реактивно черно 5 (RB5) и малахитово зелено (труд 23); определено е 

окислителното състояние на цезий в Ce1-xYxO2-δ твърди разтвори (труд 22); 

с цел охарактеризиране на смесени никел-паладиеви катализатори са 

регистрирани спектрите на няколко образци: 0.17Pd4.7Ni/Carbon; 

0.17Pd4.7Ni/Al(OH)O; 0.17Pd4.7Ni/SiO2 и 0.17Pd4.7Ni/Al2O3 (труд 25). 

 

4. Преценка  на кандидата като преподавател 

Тук като недостатък трябва да се посочи липсата на участие на кандидатката в 

преподавателска дейност.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

От направения преглед и анализ на представените документи се налага 

заключението, че д-р Йорданка Каракирова е с достатъчен обем научна и научно-

приложна дейност и участва активно като водещ автор в научни колективи. 

Безспорен е значителният дял на кандидатката в приносите на колективните 

трудове и разработки. Ето защо си позволявам с убеденост да препоръчам на 

уважаемите членове на Научното жури да гласуват за присъждане на гл.ас. д-р 

Йорданка Георгиева Каракирова академичната длъжност „доцент“ по научната 

специалност  01.05.18. „Химия на твърдото тяло“. 

 

22.02.2016 г.                                                     РЕЦЕНЗЕНТ: 

                                                                                     (проф. В. Гаджева, дхн) 


