
СТАНОВИЩЕ 

от  

 доцент д-р Красимир Димов, Институт по криобиология и хранителни технологии – 

ССА – член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент”, по 

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 

спектроскопията”, публикуван в ДВ, бр. 85/03-11.2016г. 

 

Настоящото становище е изготвено на основание на Заповед № РД-09-39 от 

17.12.2015г. на Директора на Институт по Катализ - БАН 

 

І. Кратки данни за кандидата 

Гл. ас. д-р Йорданка Георгиева Каракирова има висше образование –

магистърска степен от Химическия факултет на СУ- „Св. Климент Охридски”, 

придобита през 2004г. Веднага след завършване на висшето си образавание е назначена 

на работа в Институт по катализ, където работи и в момента. През 2008г. придобива 

образавателна и научна степен „доктор” пo Научна специалност  01.05.16 „Хичична 

кинетика и катализ” след успешна защита на дисертационен труд. 

 Председател е на Българското ЕПР дружество. Член е на редакционната колегия 

на списание Radiation Science and Technology и на Клуба на българските каталитици.  

 

II. Научно-изследователска дейност 

 

  Гл. ас. д-р Йорданка Георгиева Каракирова е единствен кандидат в конкурса за 

заемане на академичната длъжност „доцент” в лаборатория „Молекулен катализ с 

център по ЕПР спектроскопия“ по тематично направление „Методология и приложение 

на ЕПР спектроскопията“. 

 В обявения конкурс д-р Й. Каракирова участва с 22 (от общо 25) публикации. От 

тях 19 са научни статии и 3 обзора. Петнадесет от публикациите са публикувани в 

реномирани научни списания с импакт фактор (Radiation measurements, Chemical 

engineering, Radiation research, Radiation physics and chemistry), една е в книга и шест са 

в списания без импакт фактор. От трите обзора – един е публикуван в книга и два в 

списания с импакт фактор. Сумарният импакт фактор на всичке публикации е 26,50. 

Водещата роля на кандидатката е видна при положение, че от представените материали 

в 9 от тях тя е първи автор. Към момента на подаване на документите са известни общо 

84 цитирания на 11 от статиите в международни издания. Кандидатката е участвала в 

33 научни форума (22 от тях международни), включително с 10 доклада (два от тях в 

чужбина). Изброените по-горе наукометрични показатели съответстват напълно на 

изискванията за заемане на академична длъжност „доцент". 

 Гл. ас. д-р Йорданка Георгиева Каракирова е автор е на осем рецензии на научни 

статии, публикувани в списания с импакт фактор. Тя е учавствала в разработването на 

четеринадесет научно-изследователски проекта, като в два от тях е била ръководител. 

Прави впечатление, че за част от тях е осигурено финансиране от Европейдсия 

социален фонд, което е показател за висок авторитет и признание на научния 

потенциал на участниците в тези проекти.  

 Научноизследователската дейност на кандидата е групирана в две направления: 



 

1. ЕПР дозиметрия. 

 

 Особен интерес в това направление представляват получените резултати при 

изследване на нови дозиметрични материали [1,2,6]. Линейната зависимост на ЕПР 

спектъра от дозата на облъчване при различни видове стъкла ги прави особено подходящи 

при използването като аварийни дозиметри. Изследваният дозов диапазон е 50÷500 Gy. 

Предвид получената линейна зависимост, едни положителни резултати при изследвания в 

по-нисък дозов диапазон биха разширили значително приложението на използвания 

материал, най-вече в индивидуалната дозиметрия, като алтарнатива на широко 

разпространените термолуминисцентни и филмови дозиметри. 

 Изследвани са с помощта на ЕПР и УВ спектроскопия дозиметричните 

характеристики на различни видове моно- и дизахариди, някои от които за първи път [10]. 

Установено е, че от изследваните материали захарозата пригежава най-добри 

дозиметрични качества, както за ЕПР, така и за УВ дозиметрия. За първи път е доказана 

възможността за използването на матинол като потенциален дозиметричен материал, като 

за това спомага стабилността на ЕПР сигнала за период до 6 месеца. 

 С висока научна и научно-приложна стойност са резултатите от дозиметричните 

изследвания при облъчване на захароза с тежки йони [8, 9, 13, 17, 19, 24]. Все по-

широкото изпобзване на тежки йони в медицината при лечение на различни туморни 

образувания изисква надежден дозиметричен контрол.  
 С цел да се минимизират загубите при линейния пренос на енергия при облъчване с 

тежки частици е разработен нов тип дисков дозиметър.  

 

2.  Приложение на ЕПР спектроскопията в катализа.  

 

 Разработките в това направление включват изследване на различни видове 

катализатори  (платинови паладиево-кобалтови, медно-цинкови и др.) с цел определяне 

чрез ЕПР спектроскопия на окислителното и координационно състояние на 

парамагнитните йони в тях. Особено ценни за практиката са резултатите при 

изследванията на медно-цинкови катализатори [16,24] използвани за разлагане на 

багрила.   

III. Заключение 

 Въз основа на предоставените ми материали по конкурса, на отчитането на 

актуалността и значимостта на съдържащите се в научните трудове научни и научно-

приложни приноси, намирам за напълно основателно да препоръчам на уважаемото 

научно жури и на Няучния съвет на ИК-БАН да оцени положително научните трудове 

по конкурса и да предложи гл.ас д-р Йорданка Георгиева Каракирова да бъде ицбрана 

за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 4.2 

„Химически науки”, научна специалност: 01.05.18 „Химия на твърдото тяло". Тя 

отговаря напълно на изискванията на Закона за развитието на академичния състав в 

Република България и Правилника на ИК-БАН за заемане на академичната длъжност 

„доцент". 

 

 

09.03.2016г. 

     Член на научното жури: 

       /доц. д-р Красимир Димов / 
 


