
С Т А Н О В И Щ Е  

 

от доц. д-р Нина Георгиева Костова, Институт по катализ-БАН,  

член на научно жури, избрано от Научния съвет на ИК – БАН,  

протокол № 4/09.12.2015 год. 

относно приносния характер на трудовете на главен асистент д-р Йорданка Георгиева 

Каракирова за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в 

Института по катализ-БАН 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“ обявен от Института по катализ-

БАН в Държавен вестник, брой 85/03.11.2015 год. 

 

Общо представяне на кандидата. 
Главен асистент д-р Йорданка Георгиева Каракирова е единствен кандидат по 

конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент”. За участие в конкурса гл. ас. 

д-р Йорданка Каракирова е представила необходимите документи. Кандидатката 

участва в конкурса с 22 публикации, както и с една работа приета за печат и две 

представени печат. Осемнадесет от публикациите са в списания с импакт фактор а 4 са 

в списания без импакт фактор. Шестнадесет от тези публикации са отразени в световната 

база данни Web of Knowledge. Й. Каракирова е съавтор на глава от книга:“Some Recent 

Developments of EPR Dosimetry, EPR of Free Radicals” в Solids: Trends in Methods and 

Applications Anders Lund, Masaru Shiotani (Eds.), Springer - 2013. В девет от излезлите от 

печат научни публикации, гл. ас. Й. Каракирова е на първо място, в 3 – на второ, в 4 – на 

трето, 1 – на четвърто, 1 – на пето, 2 на шесто, една на седмо и една на осмо място. 

Забелязани са 84 цитата. Всички цитирания са от чужди автори в престижни 

международни списания и поредици. Броят на публикациите и цитатите отговаря на 

изискванията по ЗРАСРБ и Правилника за условията и реда за придобиване на научни 

степени и за заемане на академични длъжности в Института по катализ-БАН. В 

документите по конкурса са налице разделителни протоколи, изключващи конфликт на 

интереси на кандидатката с други съавтори. 

Кандидатката е изнесла 2 устни доклада на семинари в чужбина, 2 научни 

доклада на Национални сесии по химия за докторанти и 4 презентации на теми свързани 

с ЕПР в рамките на изпълнение на проект „Създаване на висококвалифицирани 

специалисти по съвременни материали за опазване на околната среда: от дизайн до 

иновации“ (BG051PO001-3.3.06-0050). Също така гл. ас. Йорданка Каракирова е съавтор на 

23 постерни съобщения представени на международни и национални научни мероприятия. 

 

Научни приноси 

Основните научни приноси на гл. ас. д-р Йорданка Каракирова са в две 

направления – ЕПР дозиметрия и приложение на ЕПР спектроскопията в катализа. 

Направление ЕПР дозиметрия  

ЕПР дозиметрията е специална област на приложение на ЕПР спектроскопията, 

базираща се на анализа на индуцираните в твърдото тяло парамагнитни дефекти. През 

последните години са се наложили твърдо тяло-ЕПР дозиметри. Предимството им е в 

по-лесното измерване на абсорбираната доза и недеструктивния характер на 

измерването, позволяващ съхраняването на дозиметрите като документи за по-

нататъшни изследвания. Постиженията на гл. ас. д-р Йорданка Каракирова в 

направление ЕПР дозиметрия са отразени в около две трети от публикациите, с които 

кандидатката участва в конкурса, включително два обзора публикувани през 2015 г. 



Провежданите изследвания са продължения на дисертацията на кандидатката на тема 

„Изследване с ЕПР и електронна спектроскопия на захароза като материал за дозиметрия 

за високоенергетични лъчения” защитена през 2008 г. 

Основният принос на кандидатката е доказаната възможност за използване на 

захарозата като дозиметричен материал в ЕПР спектроскопията. Установено е, че няма 

разлика в ЕПР спектрите на захароза облъчена с гама лъчи и с тежки частици. За първи 

път се използва УВ спектроскопия като метод за дозиметрия при облъчване с гама лъчи 

и тежки частици. Разработени са дискови дозиметри, подходящи за облъчване с тежки 

частици. 

С помощта на ЕПР спектроскопия е изследван радиационния отклик преди и след 

γ-облъчване на няколко вида лабораторни стъкла с цел използването им като аварийни 

дозиметри при радиационни инциденти. Установено е, че тюринговото стъкло показва 

най-висока чувствителност към радиация и би могло да се използва като авариен 

дозиметър. 

Направление приложение на ЕПР спектроскопията в катализа 

През последните години гл. ас. д-р Йорданка Каракирова активно работи в 

областта на приложение на ЕПР в катализа. За това свидетелства и факта, че 4 от 

работите включени в представения списък на научни трудове са издадени през 2015 г. 

ЕПР спектроскопията е подходящ метод за охарактеризиране на катализатори поради 

неговата висока чувствителност, селективност и недеструктивния характер на 

измерването. Приносът на гл. ас. д-р Йорданка Каракирова е в охарактеризирането на 

катализаторите с метода на ЕПР спектроскопията, и в интерпретирането на резултатите. 

С помощта на ЕПР спектроскопията е получена важна информация за окислителното 

състояние на платината и церия в катализатор Pt/CeO2, както и за взаимодействието на 

платината с подложка от СеО2. С помощта на ЕПР е доказано образуването на кокс по 

време на каталитичен текст върху повърхността на паладиев катализатор нанесен върху 

модифициран с желязо цериев диоксид. Бяха определени температурните зависимости 

на някой ЕПР параметри в смесени Pd-Co/Al2O3 катализатори. Установено е, че PdO 

клъстери са активната форма на този катализатор в реакцията на пълно окисление на 

метан. 
Кандидатката се отличава с успешна проектна и организаторска дейност. Тя е била 

ръководител на проект към световната федерация на учените – Швейцария, както и на 

проект финансиран от бюджетната субсидия на БАН. Като млад учен Йорданка Каракирова 

участва в изпълнението на 6 проекта финансирани от Фонд „Научни изследвания”. Член е 

на колективите на 5 проекта по ЕБР на БАН. 

Тя е член на редакционната колегия на списание Radiation Science and Technology на 

Science Publishing Group. Била е рецензент на 8 научни статии публикувани в списания с 

импакт фактор. 

Гл. ас. Йорданка Каракирова е председател на Българското ЕПР дружество. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Комплексната оценка на представените материали ми позволява убедено да 

препоръчам на членовете на уважаемото Научно жури и на почитаемия Научен съвет на 

ИК-БАН да присъдят на главен асистент д-р Йорданка Каракирова академичната 

длъжност „доцент” по професионално направление 4.2. „Химически науки” и научна 

специалност „Химия на твърдото тяло” за нуждите на лаборатория „Молекулен катализ с 

център по ЕПР спектроскопия” по тематично направление „Методология и приложение на 

ЕПР спектроскопията”. 

 

София, 11.03.2016 г.     доц. д-р Нина Г. Костова 


