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С Т А Н О В И Щ Е 

 

от проф. дхн Соня Дамянова Иванова 

Институт по катализ, Българска академия на науките 

 

по конкурса за доцент в професионално направление 4.2 Химически науки, научна 

специалност 01.05.18 “Химия на твърдото тяло” за нуждите на лаборатория “Молекулен 

катализ с център по ЕПР спектроскопия”, по тематично направление “Методология и 

приложение на ЕПР спектроскопия”, обявен в ДВ бр.85/03.11.2015  

 

Единствен кандидат в конкурса се явява гл. асистент д-р Йорданка Георгиева Каракирова, 

която работи в лаборатория “Молекулен катализ с център по ЕПР спектроскопия”, Институт 

по катализ (ИК)-БАН.  

Кратки биографични данни  
Гл. асистент д-р Йорданка Георгиева Каракирова завършва Химическия факултет при 

Софийски университет “Св. Климент Охридски” през 2002 г. и през 2004 г. получава 

диплома на магистър по Екохимия. През 2004 г. постъпва на работа в Институт по катализ, 

БАН, като химик. През 2008 г. кандидатката защитава дисертационен труд на тема 

“Изследване на ЕПР и електронна спектроскопия на захароза като материал за дозиметрия 

за високоенергитични лъчения”. От 2011 г. тя заема длъжността главен асистент в Институт 

по катализ.  

Тя е председател на българското ЕПР дружество, член е на редакционната колегия на 

списание Radiation science and Technology of Science Publishing group и на Клуба на 

българските каталитици.  

Описание на представените материали 
Гл. ас. д-р Йорданка Каракирова е представила необходимите документи и материали за 

участие в обявения конкурс: молба; копие от обявата в ДВ от 03.11.2015 г.; диплома за 

завършено висше образование; диплома за образователна и научна степен “доктор”; 

удостоверение за трудов стаж; списъци и отпечатъци на научните трудове за конкурсния 

период (2006-2015 г.); списък на забелязани цитати; списъци за участия в национални и 

международни конференции и симпозиуми; списък на участия в договори и проекти; справка 

за научните приноси.   

Гл. ас. Каракирова е представила общо 25 публикации, от които 3 са включени в 

дисертационния и труд (тр. 3, 4 и 5). Следователно, представените за конкурсния период 

2006-2015 г. са 22 научни труда, които включват 19 статии, от които 1 приета (тр. 23) и 2 са 

представени за печат (тр. 24, 25). 15 публикации са в списания с импакт фактор. Представени 

са три обзора, 1 от които е публикуван в книга на Springer (тр. 1) и 2 са в списания с импакт 

фактор (тр. 17, 18). Публикациите на гл. ас. Йорданка Каракирова са в съавторство като  в 10 

от тях тя е първи автор и в 7 е автор за кореспонденция. Тя има участия в 23 постерни 

съобщения, представени на национални и международни научни симпозиуми. Кандидатката 

е изнесла 4 устни доклада на конференции и 4 доклада на семинари у нас и в чужбина. Върху 

трудовете на д-р Каракирова за конкурсния период 2006-2015 г. са регистрирани 48 цитата 

от общо 84 цитата. Тя е член на колектива на 6 проекта, финансирани от ФНИ, на 5 проекта 

по ЕБР, на 1 проект към Европейския Социален фонд. Ръководител е на проект към 

Световната федерация на учените, Швейцария, както и на 1 проект, финансиран от бюджетна 

субсидия на БАН.  

Научни и научно-приложни приноси на кандидата 

Научните приноси на гл. ас. д-р Каракирова могат да бъдат групирани в две основни 

направления: “ЕПР дозиметрия” и “Приложение на ЕПР спектроскопията в катализа”. Както 

кандидатката е отбелязала в научната справка ЕПР дозиметрията е една от основните 

тематики в лабораторията по ЕПР към ИК и е специална област на приложение на ЕПР 
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спектроскопия, базираща се на анализа на радиационно индуцираните в твърдо тяло 

парамагнитни дефекти. 

Поради подробно представената научна справка относно научните изследвания и приноси 

на д-р Каракирова, бих желала да представя само някои от тях. В направление “ЕПР 

дозиметрия” те могат да са групират по следния начин както и кандидатката е представила:  

- Нови дозиметрични материали (тр. 1, 2, 6). С помощта на ЕПР спектроскопия е 

изследвана възможността на лабораторни стъкла като йена, разотерм, тюрингско и 

обикновено прозрачно стъкло да бъдат използвани като аварийни дозиметри при 

радиационни инциденти като ЕПР спектрите са снети преди и след тяхното им облъчване с 

-лъчи. Установено е, че най-висока чувствителност към радиацията проявява тюрингско 

стъкло, което е предложено да се използва като авариен дозиметър.  

- Дозиметрия при облъчване с X-лъчи (тр. 7). С помощта на ЕПР и ЕНДОР 

спектростроскопия са изследвани промените и механизма на образуване на свободни 

радикали след облъчване на монокристал на захароза с X лъчи. Установено е, че наред с 

образуването на три стабилни радикала (T1, T2 и T3) се наблюдават и два кратко-живущи 

радикала (U1 и U2), които затихват след първите 6 часа на облъчване на захароза с високо 

енергетичното лъчение поради рекомбинация до диамагнитни продукти. 

- Дозиметрия при облъчване с -лъчи (тр. 10, 13, 15, 18, 19). За първи път в допълнение 

на ЕПР метода се прилага УВ спектрометрия за изследване на дозиметричните 

характеристики на различни моно- и дизахариди, като някои от тях се изследват за първи 

път. От гледна точка на стабилност на ЕПР и УВ спектъра след облъчване и чувствителност 

към радиация е намерено, че дизахаридите проявяват по-добри дозиметрични 

характеристики; захарозата се характеризира с най-добри дозиметрични свойства както за 

ЕПР така и за УВ дозиметрия. За първи път е изследван манитол с използване на твърдо 

тяло/ЕПР дозиметри и е установено, че манитол може да се използва като алтернативен 

дозиметричен материал на захароза. 

- Дозиметрия при облъчване с тежки йони (тр. 8, 9, 13, 17, 19, 24). Важно е да се 

отбележи, че дозиметрични изследвания на проби, облъчени с тежки метали, се извършват 

само в три лаборатории в света: Япония, Швеция и България. В резултат на приложение на 

тежките йони в медицината при лечение на туморни заболявания се налага да се създаде 

надеждна дозиметрична система и контрол на облъчването. Показано е, че при облъчване с 

тежки частици от значение е не само дозата на облъчване, но и енергията и заряда на 

частиците. За пръв път е изследван ефекта на ЛЕТ (линейно енергиен пренос-енергията, 

която се губи за единица дължина в материала) върху УВ абсорбцията на облъчена захароза. 

Разработени са нов тип дискови дозиметри, подходящи за използване при облъчване с тежки 

йони. 

Направление “Приложение на ЕПР спектроскопия в катализа”. Поради високата 

чувствителност, селективност и недеструктивен характер на ЕПР метода, гл. ас. Каракирова 

компетентно е използвала този метод при определяне окислителното и координационно 

състояние на парамагнитни йони в катализатори, което е директно свързано с каталитичната 

активност и селективност на катализаторите. Определени са ЕПР параметри като ширина на 

ЕПР линията, g-фактор и резонансно отместване на изследваните каталитични материали в 

зависимост от състава им, средата (окислителна, редукционна, след каталитичен тест) и 

предварителната им температурна обработка. Тези изследвания са в сътрудничество с колеги 

основно от Институт по катализ. (тр. 11, 12, 14, 16, 20-23, 25). С помощта на ЕПР 

спектроскопия са изследвани различни каталитични системи, намиращи приложение в 

каталитични процеси, свързани с опазване на околната среда и получаване на екологично 

чисти горива. Такива катализатори са: Pt/CeO2 за конверсия на СО с водна пара (тр. 11), Pd-

AuFeCe и Pd-FeCe за окиление на бензен (тр. 12), Co-Pd/Al за пълно окисление на метан (тр. 

14), където е определено оксидното състояние на активните каталитични центрове. В 

цинково оксидни катализатори дотирани с мед за разлагане на багрила в отпадни води са 

регистрирани различни форми на Сu2+ йони с помощта на ЕПР. (тр. 16, 23). В други 
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катализатори La/ZnO е установено, че повишената активност в разграждане на багрило RB5 

се дължи на наличието на кислородни ваканции (тр. 20).    

Заключение 

Научните приноси на гл. ас. д-р Йорданка Георгиева Каракирова са безспорни и изцяло 

отговарат на тематиката на обявения конкурс за присъждане на академичната длъжност 

“доцент”. Доказателство за научният и принос по направление “ЕПР дозиметрия” в световен 

мащаб е високата цитируемост на публикациите, както и поканата за публикуване на обзор 

в книга на издателство Springer “EPR of Free Radicals in Solids: Trends in Methods and 

Applications”. Големият брой публикации, свързани с “Приложение на ЕПР спектроскопия в 

катализа”, показва, че тя е търсен партньор за работа в колектив, което се дължи на нейната 

висока компетентност и отзивчивост.   

По своя обем и качество всички наукометрични показатели на гл. ас. д-р Йорданка 

Каракирова отговарят на препоръчителните изисквания за заемане на академичната 

длъжност „доцент” съгласно Правилника на ИК-БАН за придобиване на научни степени и 

заемане на академични длъжности. 

На основание на горе изложеното препоръчвам с убеденост и удоволствие на  уважаемото 

Научно жури при ИК – БАН и на почитаемия Научен съвет при ИК-БАН да присъди на 

главен асистент д-р Йорданка Георгиева Каракирова академичната длъжност 

“ДОЦЕНТ” по научната специалност 01.05.18 “Химия на твърдото тяло”, по тематично 

направление “Методология и приложение на ЕПР спектроскопия” за нуждите на ИК – БАН. 

 

 

29.02.2016 г.      Рецензент:  

гр. София      (проф. дхн Соня Дамянова) 

 

 

 

    

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


