
Р Е Ц Е Н З И Я 

 

от проф. д-р Веселин Иванов Илиев 

член на научното жури, по конкурс за заемане на академична длъжност “доцент” в 

професионално направление 4.2. „Химически науки” (01.05.18 „Химия на твърдото тяло“), 

по тематично направление „Методология и приложение на ЕПР спектроскопията“ 

обявен от Института по катализ – БАН в Държавен вестник, брой 85 от 03.11.2015 г. 

с кандидат гл. ас. д-р Йорданка Георгиева Каракирова 

 

За участие в обявеният от Института по катализ към БАН конкурс за научното звание 

доцент по специалността 01.05.18 – Химия на твърдото тяло (ДВ бр. 85/03.11.2015 г.) се е 

явил единствен кандидат гл. ас. д-р Йорданка Георгиева Каракирова. 

Предоставените ми за рецензия материали са редовни, добре подредени и оформени. 

 

I. Общи данни за кандидата 

Гл. ас. д-р Йорданка Георгиева Каракирова е родена през 1981 г. в гр. Самоков. Висше 

образование получава в Химическия факултет на Софийския Университет “Св. Климент 

Охридски” през 2002 г – бакалавър по химия. През 2004 г. придобива квалификация 

магистър по Екохимия в СУ “Св. Климент Охридски”. 

През периода 2005 - 2007 г. тя е зачислена на редовна докторантура в Институт по 

катализ, БАН.  

През 2008 г. от ВАК и е присъдена научната и образователна степен „доктор” въз 

основа на успешно защитена дисертация на тема “Изследване на ЕПР и електронна 

спектроскопия на захароза като материал за дозиметрия за високоенергитични лъчения” с 

научен ръководител: проф. дхн Никола Йорданов. 

От 2004 г. тя работи в Институт по катализ - БАН, последователно като химик –2004 и 

2008 г., като н.с. II ст. –до 2010 г. и главен асистент (н.с. I ст.) - до момента 

През 2007 и 2008 г. д-р Йорданка Каракирова в рамките на проект по ЕБР е 

пребивавала краткосрочно в Университета в Гент, Белгия. 

Тя е председател на Българско ЕПР дружество и е член на редакционната колегия на 

списание Radiation Science and Technology на Science Publishing Group. Владее английски и 

руски езици. 

 

ІI. Обща характеристика на научно-изследователската и научно-приложната дейност 

на кандидата 

Гл. асист. Каракирова е представила списък от 22 научни публикации за участие в 

конкурса от които 15 са в списания с импакт фактор, 1 в глава от книга с редактор, 1 в 

списание с импакт ранг, а останалите шест са в списания без импакт фактор. От общо 22 

научни труда, два от тях (тр. 24 и 25), един в списание с импакт фактор и един в списание с 
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импакт ранг са изпратени в редакции на списания без потвърждение, че са приети за печат. 

Четири от публикуваните труда (тр. 1,13,17,19) са обзорни статии: 1 публикувани в глава от 

книга, 2 в списания с импакт фактор и 1 в списание без импакт фактор. В 9 от 

публикуваните и приети за печат статии д-р Каракирова е първи автор, в 1 – втори, а в 

останалите – трети и последващ автор. От списъка на публикациите за участие в конкурса 

за доцент са изключени тези от докторската и дисертация. Общият преглед показва, че д-р 

Каракирова има съществената и/или водеща роля в изследванията, особено в областта на 

нови дозиметрични материали и ЕПР дозиметрия на база твърдо тяло. 

Основната част от трудовете на д-р Каракирова са публикувани в реномирани 

международни списания: две статии в Chemical Engineering Journal - IF =4.6; две статии в 

Radiation Measurements - IF = 1.36; две статии в Radiation Physics and Chemistry - IF =1.38 и 

по една статия в: Radiation Research - IF = 2.9; Spectrochimica Acta Part A - IF = 2.3; Catalysis 

Letters – IF = 2.3; Journal of Radiation Research - IF = 1.8 

За конкурсния период д-р Каракирова е участник в 13 международни и национални 

проекта. Тя е участник в 2 международни проекта, на един от които е ръководител. Участва 

също в изпълнението на 6 проекта с Фонд „Научни изследвания“ и на 5 проекта по ЕБР.  

Резултати от научните изследванията са представени чрез 2 доклада в Университетът в 

Гент, Белгия, 8 устни докладa (4 на конференции и 4 на семинари) и 23 постерни съобщения 

на международни и национални научни конференции. 

Материалите, представени от кандидата, отговарят на националните критерии за 

заемане на академична длъжност доцент, както и на специфичните изисквания на 

правилника на Института по катализ. H-индексът на представените научни публикации е 6, 

което определено покрива изискванията за заемане на академична длъжност “доцент”.  

Прегледът на представените материали показва, че кандидатът има ясно изразена 

тематика, която е в областта на нови дозиметрични материали и ЕПР дозиметрията на база 

твърдо тяло, а именно: при облъчване с Х лъчи; при облъчване с  лъчи или при облъчване с 

тежки йони. През последните няколко години изследванията на д-р Каракирова са насочени 

и към приложение на ЕПР спектроскопията в катализа, област която е важна при 

охарактеризиране на катализатори и интерпретиране на протичащите каталитични процеси. 

В настоящата рецензия ще бъдат разгледани постиженията на д-р Каракирова отразени 

в 20 труда (тр. 1, 2, 6 - 23). Тр. 24 и 25 няма да бъде рецензирани тъй като няма 

потвърждение, че статиите са приети за печат. 

 

III. Основни научни приноси1 

Научните приноси на кандидата са детайлно описани в приложената справка. Те са в 

следните направления:  

I. ЕПР дозиметрия.  

II. Приложение на ЕПР спектроскопията в катализа. 

 

                                                 
1 Използвана е номерацията на трудовете, предоставена от кандидата 
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I. ЕПР дозиметрия.  

I. 1. Нови дозиметрични материали  

I. 2. Дозиметрия на база твърдо тяло:  

I. 1. Нови дозиметрични материали [1, 2, 6]  

Чрез изследване с ЕПР спектроскопия на радиационният отклик на различни видове 

стъкла - йена, разотерм, тюрингско, обикновено прозоречно стъкло и на Тинувин 770 в 

полистирен [1,2,6] се цели тези материали да бъдат използвани като аварийни дозиметри 

при радиационни инциденти. В -облъчените стъкла е бил регистриран специфичен ЕПР 

сигнал зависещ от химичния състав на изследваното стъкло. Установена е линейна 

зависимост между дозата на облъчване на стъклата с  лъчи и интензитета на ЕПР 

сигналите. Най-чувствително към радиация е тюрингско стъклото. Изследвани са 

дозиметричните характеристики на Тинувин 770 включен в полистирен. При облъчване с  

лъчи формираните алкилови и пероксидни радикали реагират с Тинувин 770 и се формира 

стабилен нитроксиден радикал, който се регистрира с ЕПР спектроскопия. Линейната 

зависимост на концентрацията на нитроксидните радикали от абсорбираната доза  лъчи и 

тяхната стабилност в полистиреновата матрица дава възможност този материал да се 

използва за ЕПР дозиметрия [6].  

I. 2. Дозиметрия на база твърдо тяло 

I.2.1. Дозиметрия при облъчване с Х лъчи [7]  

Известно е, че захарозата облъчена с високоенергитично лъчение може да се използва 

като дозиметричен материал в ЕПР дозиметрията. ЕПР спектъра, обаче в първите няколко 

часа след облъчване се променя драстично. В проведеното от авторите изследване с ЕПР и 

ЕНДОР върху монокристал на захароза, който е облъчен с 5 kGy Х-лъчи [7] се цели да се 

изучи по-детайлно произхода на регистрираните ЕПР спектри от свободни радикали, 

обозначени като стабилни (Т1, Т2, Т3) и нестабилни (U1 и U2). Установено е, че 

рекомбинацията на нестабилните радикали до диамагнитни продукти не оказва влияние 

върху определянето на абсорбираната доза в ЕПР дозиметрията, тъй като обикновено 

измерванията се извършват няколко дни след облъчване. 

I.2.2. Дозиметрия при облъчване с  лъчи [10, 13, 15, 18, 19]. 

Чрез ЕПР и УВ спектрометрия са изследвани дозиметричните характеристики на 

различни видове моно- и дизахариди [10]: арабиноза, рибоза, галактоза, сорбоза и 

дизахаридите: трехалоза, лактоза и захароза. Оценена е стабилността на моно- и 

дизахаридите чрез ЕПР и УВ спектроскопии след облъчване и чувствителността им към 

радиация. Установено е, че формата на ЕПР спектрите след  облъчване се стабилизира след 

един месец за рибоза, трехалоза и лактоза и след три месеца за галактоза, сорбоза и 

арабиноза, докато при захароза се стабилизира още в първите 72 часа след облъчване. 

Установено е, че от всички изследвани моно- и дизахариди чувствителността по отношение 

на облъчване с  лъчи тази на захарозата е най-висока. По отношение на УВ абсорбцията на 

водни разтвори на облъчени в твърдо състояние захариди е установено също, че захарозата 

показва най-добри резултати по отношение на УВ дозиметрия. Предвид стабилността на 
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ЕПР и УВ спектрите, чувствителността и дозовия отклик е стигнато до заключение, че 

дизахаридите проявяват по-добри дозиметрични характеристики в сравнение с тези на 

изслезваните монозахаридите. От дизахаридите е показано, че захарозата притежава най-

добри дозиметрични свойства както за ЕПР така и за УВ дозиметрия [10]. 

Проби от стевия и манитол след  облъчване са изследвани с ЕПР спектроскопия [18]. 

ЕПР спектрите след облъчване се регистрират при различна микровълнова мощност и 

амплитуда на модулация с цел по-качественото разделяне на сигналите. Изследвана е 

стабилността на свободните радикали за голям период от време. Резултатите показват, че 

дори и 6 месеца след облъчване ЕПР спектрите на манитол и стевия се запазват и те могат 

да бъдат използвани като потенциални дозиметрични материали [18]. Проведени са също 

по-детайлни изследвания върху възможността за използване на манитола като потенциален 

дозиметричен материал [18]. За целта са изследвани манитол/ЕПР дозиметри, съдържащи 

60% манитол и 40% парафин облъчени с  лъчи в две дозови области, 1 - 20 Gy и 0.5 - 20 

kGy. Установена е промяна в ширината и интензитета на отделните ЕПР линии в първите 10 

дни след облъчване, което се дължи на протичане на химична реакция на разпадане или 

рекомбиниране на кратко-живущи свободни радикали. Тези процеси са ускорени чрез 

нагряване на образците като след 5 часа ширината и интензитета на ЕПР линиите остава 

постоянен. Установено е, че манитол може да се използва като алтернативен дозиметричен 

материал на захароза, но за отделните захариди границата на откриване е различна. 

I.2.3. Дозиметрия при облъчване с тежки йони - [8, 9, 13, 17, 19]  

Облъчването с тежки йони е продиктувано от приложението на този способ в 

медицината, при лечение на различни туморни образувания и необходимостта от надеждна 

дозиметрична система и контрол на облъчването. Изследванията на д-р Каракирова и 

групата по ЕПР спектроскопия към ИК-БАН са една от няколкото групи провеждащи 

изследвания в тази област. 

Проведени са изследвания върху захароза облъчена с гама лъчи и с йони на тежки 

частици Si, C, N, Ne и He [8, 9]. В обзорни статии [13, 17] са обобщени резултатите 

получени от д-р Каракирова през последните годините за дозиметричните свойства на 

обикновена захар и захароза облъчена с гама лъчи и с йони на тежки частици. 

Сравнени са резултатите от ЕПР и УВ изследване на гама облъчена и облъчена с тежки 

йони захароза [9]. Установено е, че няма разлика в УВ абсорбционните максимуми и ЕПР 

спектрите на захароза, т.е. получените свободни радикали и рекомбинационни продукти са 

едни и същи при облъчване на захарозата с гама лъчи или тежки частици. Обяснени са 

причините за отсъствие на различия при двата типа третиране на захарозата. Тежките 

частици разкъсват химичните връзки на захарозата, като образуват свободни радикали, а 

отделящите се делта електрони действат по подобие на гама лъчите. Показано е, че по 

отношение на ЕПР изследването гама облъчените проби показват по-висока чувствителност 

от облъчените с тежки йони, докато при УВ измерването отклика на облъчените с тежки 

частици проби е по-голям от този на гама облъчените. При облъчване с тежки частици от 

значение е не само дозата на облъчване, но и енергията и заряда на частиците. Поради това 
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при изследванията се взема предвид не само дозата, но и т. нар. ЛЕТ (Линейно енергиен 

пренос – енергията, която се губи за единица дължина в материала) на частицата. 

Разработени са нов тип дискови дозиметри [8], които при облъчване с тежки йони са 

по-подходящи за използване от стандартните цилиндрични дозиметри. При една и съща 

доза и ЛЕТ кристалната захароза показа по-висока чувствителност от дозиметрите на база 

захароза. Причината за това е факта, че парафинът абсорбира тежките йони без да се 

генерират свободни радикали. 

Научните резултати и постижения на д-р Каракирова в направление „ЕПР дозиметрия“ 

са обобщени в 4 обзорни статии [1, 13, 17, 19] 

Научните приноси на д-р Каракирова в направление „ЕПР дозиметрия“ са следните:  

1. Показано е, че от изследвани лабораторни стъкла тюрингското е най-подходящ 

материал за аварийна ЕПР дозиметрия; 2. С помощта на ЕНДОР и ЕИЕ (ЕНДОР индуциран 

ЕПР) са идентифицирани свободните радикали образувани в захароза при облъчване с 

високоенергетично лъчение. 3. Показано е, че УВ спектрометрия може да се използва като 

метод за дозиметрия при облъчване с гама лъчи и тежки частици; 4. Разработени са дискови 

дозиметри, подходящи за облъчване с тежки частици; 5. За пръв път е изследвана 

зависимостта на УВ абсорбцията от ЛЕТ на частиците; 6. За пръв път са изследвани с ЕПР 

спектроскопия дозиметричните свойства на манитол и стевия.  

 

II. Приложение на ЕПР спектроскопията в катализа [11, 12, 14, 16, 20-23]. 

Получените резултати в тази област са резултат от съвместна изследователска дейност 

на колективи от ИК БАН като приносът на д-р Каракирова е в областта на 

охарактеризирането на катализаторите с ЕПР спектроскопия. 

В научен труд озаглавен „Сравнително изследване на наноразмерни платинови 

катализатори закрепени върху CeO2 синтезирани по екстракционо-пиролитичен метод за 

нискотемпературна WGS реакция“ [11] се изследват физикохимичните параметри, които 

определят активността на наноразмерни платинови катализатори в реакция на конверсия на 

въглероден оксид с водна пара. Използвани са три платинови наноразмерни катализатора 

съдържащи 1.2, 2.4 и 4.8% Pt/CeO2. С помощта на ЕПР спектроскопия д-р Каракирова е 

изследвала катализаторите при температура от 50 до -150°С, преди и след каталитичната 

реакция. Направени са изводи за окислителното състояние на платината и церия в 

изследваните катализатори и за взаимодействието на платината с подложката от CeO2, 

което увеличава мобилността на кислородни аниони в кристалната решетка [11].  

ЕПР спектроскопия е използвана и за определяне на окислителното състояние на церий 

в твърди разтвори между CeO2 и Y2O3 (Ce1-xYxO2-δ) [22]. Регистрирани са ЕПР спектрите на 

СеО2, Се0.9Y0.1O2 и Се0.8Y0.2O2. ЕПР спектрите показват наличие на парамагнитни Се3+ йони 

и кислородни ваканции в пробите. 

Проведени са изследвания върху „Пълно окисление на бензен върху моно и биметални 

Au-Pd катализатори нанесени върху Fe-модифициран церий“ [12]. С помощта на ЕПР 

спектроскопия д-р Каракирова е изследвала катализаторите Pd-AuFeCe и PdFeCe след 
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реакция на пълно окисление на бензен. Установено е, че при -150°С ЕПР спектъра на 

PdFeCe катализатора се състои от синглет с g фактор 2.003, който се дължи на наличие на 

въглеродни радикали. При Pd-AuFeCe катализатора не е бил регистриран ЕПР спектър. 

Предполога се, че по-ниската активност на катализатора PdFeCe се дължи на отлагане на 

кокс върху повърхността му по време на каталитичен тест.  

В изследване касаещо получаване на активни и стабилни Pd-Co/-Al2O3 катализатори 

за пълно окисление на метан гл. ас. Каракирова чрез ЕПР спектроскопия показва, че при 

реакцията на пълно окисление на метан, активната форма при Со модифицираните 

паладиеви катализатори са PdO клъстери [14]. Идентифицирането на ЕПР сигналите се 

основава на изследване както на нанесените по отделно компоненти (Co/Al2O3 и Pd/Al2O3), 

така и на смесените (Pd-Co/Al2O3). Ролята на повърхностно активната фаза от кобалт е да 

стабилизира паладия в неговото окислително състояние и да служи като резервоар на 

кислород. 

Изследвани са два фотокатализатора дотирани с мед, ZnO (Chemapol) и синтезиран 

ZnO с цел използването им при обезцветяване на азобагрила в отпадни води [16]. Чрез 

изследвания с ЕПР спектроскопия при комерсиалния ZnO е установено присъствие на 

изолирани Cu2+ йони в октаедрично обкръжение, докато при синтезирания образец се 

регистрират клъстери от меден оксид като се предполага също протичането на йонен обмен 

в кристалната решетка на ZnO.  

Синтезиран е CuO, който е използван като фотокатализатор при обезцветяване на 

багрила. Чрез ЕПР спектроскопия е доказано присъствието на клъстери съдържащи Cu2+ 

йони [21]. Подобни изследвания [23] са проведени върху фотокаталитично обезцветяване на 

багрила в присъствие на CuO/ZnO сдвоени катализатори. 

Изследвани с ЕПР са два вида проби: нанокристална проба ZnO и ZnO модифициран с 

лантан [20] използвани като фотокатализатори за обезцветяване на багрила. При стайна 

температура се регистрира характерен ЕПР спектъра от ZnO отдаващ се на повърхностни 

отрицателно заредени цинкови ваканции. При модифициране с лантан интензитета на този 

ЕПР сигнал се понижава и се появява нов синглетна линия с g = 1.9749. Този сигнал е 

свързан с положително заредени кислородни ваканции, действащи като донори. Счита се, 

че една от причините за повишаване на фотокаталитична активност на композита La/ZnO се 

дължи на новообразуваните се кислородни ваканции в образеца. 

 

ІV. Отражение на научните публикации на кандидата в българската и чуждестранна 

литература 

Трудовете на д-р Каракирова са оценени положително от научната общност. Показател 

за това е широкото им цитиране в специализираната научна литература, както и 

установеното сътрудничество и съвместни публикации с чуждестранни специалисти. В 

представената справка от кандидата за целия период са забелязани общо 84 цитирания. 

Цитиранията върху статиите, представени за участие в конкурса са 48, като всички са от 

чуждестранни автори в международни списания и материали на научни форуми. По-
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голямата част от статиите включени в конкурса са публикувани в периода 2010-2015 г. и е 

естествено броят на цитиранията да не е висок. Важно е да се отбележи, че статии № 2 и 20 

са цитирани съответно 20 и 13 пъти. Така кандидатът надхвърля значително 

препоръчителните изисквания (20 цитати) от правилника на ИК-БАН за условията и реда за 

заемане на академичната длъжност “доцент”. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Научните приноси на д-р Й. Каракирова показват, че тя е изграден специалист 

способен да решава актулни проблеми в областта на ЕПР спектроскопията. Проведените 

изследвания и обобщения са на високо научно ниво. Познавам д-р Й. Каракирова много 

добре. Тя е високо ерудиран специалист, особено в областта на ЕПР спектроскопията, нови 

дозиметрични материали и ЕПР дозиметрия на база твърдо тяло, с умение да работи в 

колектив със собствен принос и идеи. През последните няколко години изследванията на д-

р Каракирова са насочени и към приложение на ЕПР спектроскопията в катализа. 

Материалите, представени от кандидата, отговарят на националните критерии за заемане на 

академична длъжност доцент, както и на специфичните изисквания на правилника на 

Института по катализ. 

Имайки предвид гореизложеното, личните ми впечатления и комплексната оценка за 

дейността на кандидата, препоръчвам с убеденост на Научното жури да гласува за заемане 

на академична длъжност „ ДОЦЕНТ” по професионално направление 4.2. „Химически 

науки”, научна специалност “ Химия на твърдото тяло” от гл. ас. д-р Йорданка Георгиева 

Каракирова. 

 

 

12.02.2016 г.       Рецензент: 

г. София       (проф. д-р Веселин Илиев) 

 


