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СТАНОВИЩЕ 

по конкурс за доцент  

специалност 4.2. Химически науки (Химия на твърдото тяло) 

към Институт по катализ на Българска академия на науките 

(ИК-БАН) 

обявен в ДВ, бр. 85 от 03.11.2015 г. 

 

Кандидат: гл. ас. д-р Йорданка Георгиева Каракирова (ИК -БАН) 

Член на научно жури: проф. д-р Радостина Константинова Стоянова (Институт 

по обща и неорганична химия – БАН)                                                                                                        

 

1. Обща характеристика на научно-изследователската дейност на кандидата  

В конкурса за доцент по химия на твърдото тяло д-р Йорданка Каракирова участва с 20 

научни труда, публикувани в периода 2006 - 2015 г. и посветени на приложението на 

електронния парамагнитен резонанс (ЕПР) в областта на дозиметрията и катализа. От 

тях 12 са публикувани в специализирани международни списания с импакт фактор, 5 - 

в материали на конференции и списания без импакт фактор и 3 обзорни статии. 

Внимание заслужава да се отдели, че 11 от научните труда са публикувани през 2015 г., 

от тях 7 сa в български списаниия като Bulgarian Chemical Communications, Machines, 

technologies, materials, Списание на Българската академия на науките и Tribological 

Journal BULTRIB. Публикациите на кандидата са в съавторство с научни колективи от 

институти на БАН (предимно ИК и ИОНХ) и от чужбина (предимно от Япония, Италия 

и др.). Върху научните трудове на д-р Каракирова за участие в конкурса са забелязани 

досега 48 независими цитати основно в международната литература. Част от 

получените резултати са представени като устни и постерни доклади на международни 

и национални научни форуми и семинари: общо 33. Развитието на научно-

изследователската дейност на д-р Каракирова е тясно свързана с участието й в 

изпълнението на проекти с различни източници на външно финансиране: общо 13 за 

периода 2006 и 2015 г. Анализът на предоставените документи показва, че научната 

продукция на д-р Каракирова е в съответствие с тематиката на конкурса, както и с 

препоръчителните изисквания на Института по катализ.  

2. Основни научни и научно-приложни приноси  

Научните изследвания на д-р Каракирова могат да се разделят на две тематични 

области: дозиметрия и катализ. Като основен метод на изследване се използва ЕПР 

спектроскопията в Х-областта. Първата тема представлява продължение на 

изследванията от дисертацията на кандидата. Научният подход се състои в изучаване 

на процесите на образуване и стабилност на радиационно генерирани радикали в 
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алтернативни дозиметрични материали на общоприетия аланин. Проведените 

изследвания имат принос, от една страна, към радиационната химия на полизахариди, а 

от друга – биха имали потенциално практическо приложение като дозиметрични 

материали. За разлика от първата тема, втората тема е сравнително нова за кандидата, 

която започва да развива след 2013 г. Тя е насочена към охарактеризиране на сложни 

каталитични системи в изходно състояние и след протичане на каталитична реакция с 

цел идентифициране и определяне на формите на съществуване на някои от 

компонентите им. Изследваните системи включват фотокатализатори на основата на 

цинков оксид, нанесени платинови, паладиеви и злато-паладий катализатори. 

Информацията, получена от тези изследвания, може да спомогне за изясняване на 

процесите на формиране на катализатори, както и на механизма на различни типове 

каталитични реакции. Провеждането на изследвания в областта на катализа е 

немислимо без обединяване усилията на учени от различни научни области, като 

ролята на д-р Каракирова е свързана с приложение на ЕПР спектроскопията.  

3. Препоръки към научните трудове на кандидата. 

 Изследванията на д-р Каракирова върху приложението на ЕПР спектроскопията 

в катализа е в унисон с научно-изследователската програма на Института по катализ и 

имат добри перспективи за усъвършенстване в бъдеще. В това отношение, 

задълбочаването на изследванията чрез прилагане на ЕПР спектроскопия при силни 

магнитни полета и високи честоти ще даде възможност за развитието на кандидата като 

методист, но също така ще доведе до обогатяване на тематиката на института.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Въз основа на цялостната научно-изследователската дейност предлагам на 

Научното жури да гласува „ЗА” заемане на академична длъжност „доцент” по химия на 

твърдото тяло на гл. ас. д-р Йорданка Георгиева Каракирова.  

 

Радостина Стоянова 
07.03.2016 г., София 


