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

академичната длъжност „доцент” в лаборатория „Молекулен катализ с център по ЕПР 

спектроскопия”.  

Й. Каракирова защитава с отличен успех дипломната си работа и получава степен 

„Магистър по екохимия” в СУ „Св. Климент Охридски” през 2004 г. Същата година тя 

започва работа като химик в Институтa по катализ – БАН. През периода 2005-2008 г. е 

докторант и след защита на дисертационен труд на тема: „Изследване на ЕПР и електронна 

спектроскопия на захароза като материал за дозиметрия на високоенергетични лъчения” 

получава образователната и научна степен „доктор”. През 2009 г. д-р Каракирова е избрана за 

асистент, а от 2010 г. и понастоящем заема длъжността гл. ас. в лаб. „Молекулен катализ с 

център по ЕПР спектроскопия” в същия институт.  

За участие в конкурса са представени 25 научни публикации. Всички трудове са в 

областта на тематичното направление на настоящия конкурс. Те включват 3 обзора, от които 

един е глава от книга на издателсво „Springer”, а другите два са публикувани в 

специализирани списания с импакт фактор. Д-р Каракирова е първи автор на едната обзорна 

статия, и втори - на другата. Публикациите в списания с импакт фактор са 16, като в 9 от тях 

кандидатът е първи автор, а в две - втори. Тези данни разкриват по безспорен начин личния 

принос на д-р Каракирова в представените за участие в конкурса трудове. В 3 публикации са 

включени резултати от дисертационния труд. Публикация № 8 от списъка с научни трудове 

няма да бъде взета под внимание в настоящото становище, поради личното ми съавторство. 

Списъкът с научни публикации съдържа 6 статии в списания без импакт фактор. В една от 

тях, (Journal of Bulg. Acad. Sci.) д-р Каракирова самостоятелно е направила преглед на 

миналото, настоящото и бъдещото развитие на ЕПР дозиметрията в България. Доказателство 

за активната научно-изследователска дейност е съавторството в публикуването на 13 статии 

за последните 5 години (2011-2015), както и в един приет и 2 изпратени за печат труда.  

Резултатите от научните изследвания, проведени с участието на д-р Каракирова, са 

представени на 22 международни и 11 национални научни форума и включват изнасяне на 2 

доклада в чуждестранен университет, 8 устни докладa (4 на конференции и 4 на семинари). В 

преобладаващата част от постерните съобщения д-р Каракирова е първи автор.  

Израз на научната значимост на публикуваните резултати е интереса на научната 

общност, изразяващ се в забелязаните 84 цитата (без автоцитати) на статии, включени в 

материалите за конкурса. Трябва да се отбележи, че всички цитирания са от чуждестранни 

автори в международни списания (вкл. в дисертации), а също така и че са забелязани цитати 

на работи, публикувани през 2015 година. Броят на цитатите надвишава значително 

специфичните изисквания за минимум 20 броя цитирания при кандидатстване за заемане на 

длъжността „доцент“. Допълнителен показател за авторитета на д-р Каракирова сред 

специалистите в тематичното направление е поканата за рецензиране на 8 статии за 

публикуване в списания с импакт фактор.  



Д-р Каракирова участва активно в изпълнението на национални и международни 

научно-изследователски проекти. Ръководила е проект към Световната федерация на учените 

- Швейцария, а от 2010 г. е ръководител на проект, финансиран от бюджетната субсидия на 

БАН. Член е на колективи, реализирали изпълнението на 6 проекта по програмите на фонд 

„Научни изследвания” със значителна финансова подкрепа, на 5 съвместни проекта в рамките 

на спогодби между БАН и чуждестранни научни организации. Представените сертификати 

доказват успешното участие в проект по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ на тема: “Създаване на висококвалифицирани специалисти по съвременни 

материали за опазване на околната среда: от дизайн до иновации”. 

Авторската справка за приносния характер на трудовете на д-р Каракирова разкрива, 

че научно-изследователската ѝ дейност е свързана с ЕПР дозиметрия и приложение на ЕПР 

спектроскопията в катализа. По-голяма част от приносите са в областта на ЕПР дозиметрията 

и имат методична и приложна насоченост. Представени са резултати от изследване на нови 

дозиметрични материали и дозиметрия на база твърдо тяло при облъчване с Х или -лъчи, 

или с тежки йони. Съществен принос в това направление е използването за първи път на УВ 

спектрометрия като метод за дозиметрия при облъчване с гама лъчи и тежки частици. 

Пионерен характер имат проведените изследвания с ЕПР спектроскопия на зависимостта на 

УВ абсорбцията от линейно енергийния пренос на частиците, както и изучаването на 

дозиметричните свойства на манитол и стевия. Новост представляват разработените дискови 

дозиметри, подходящи за облъчване с тежки частици. През последните години се наблюдава 

и разширяване на изследванията в направлението „Приложение на ЕПР в катализа“. 

Използвайки възможносттите на ЕПР спектроскопията за определяне на окислителното и 

координационно състояние на парамагнитни йони в материалите, д-р Каракирова активно се 

включва в изследвания, насочени към изясняване на връзката между каталитичното 

поведение и физикохимичните свойства на нови катализаторни образци.  

Представени са разделителни протоколи за научните приноси на гл. ас. д-р Каракирова 

за публикациите в съавторство с други колеги, въпреки че нейните приноси са безспорни и 

много ясно формулирани в авторската справка. 

Научната ангажираност на д-р Каракирова включва и задълженията на Председател на 

Българско ЕПР дружество и член на редакционната колегия на списание „Radiation Science 

and Technology” на Science Publishing Group. Положителна оценка за деловите и 

организационните ѝ качества е избора за секретар на Общото събрание на учените от 2013 г. 

и понастоящем, а също и за асоцииран член на Научния съвет към ИК-БАН като 

представител на младите учени в института. 

Познавам д-р Й. Каракирова лично и имам отлични впечатления за нейните 

професионални и лични качества. Тя е специалист с висока квалификация и умения при 

използване на ЕПР спектроскопията в охарактеризиране на нови каталитични материали с 

потенциално приложение в реакции за опазване на околната среда. Демонстрира 

компетентнoст и прецизност както в планиране и провеждане на експериментални 

измервания, така и при интерпретиране на резултатите, участва в колективните изследвания 

със свои идеи и високо чувство за отговорност. Научните приноси на гл. ас. д-р Йорданка 

Каракирова напълно отговарят на тематиката на обявения конкурс за присъждане на 

академичната длъжност „доцент”. Запознаването с материалите по конкурса допълва личните 

ми впечатления и ми позволява убедено да препоръчвам на Научното жури и НС на ИК – 

БАН да гласува с „ДА“ за заемане на академичната длъжност „доцент” от гл. ас. д-р Й. 

Каракирова.   

 

      Изготвил становището: 

01.03.2016 г.            /проф. д-р Татяна Табакова/ 


