
СТАНОВИЩЕ 

по конкурс за заемане на академична длъжност „професор“, 

професионално направление 4.2. Химически науки (неорганична химия) 

обявен в ДВ бр. 47 от 4.06. 2021 год.. 

за нуждите на лаборатория „Солеви системи и природни ресурси“ при ИОНХ-БАН, 

с единствен кандидат доц. д-р Диана Рабаджиева 

от проф. д-р Рени Стоилова Йорданова ИОНХ – БАН, член на научното жури 

назначено със заповед № РД-09-108/20.07.2021 на Директора на ИОНХ-БАН 

 

Единственият кандидат по обявения конкурс за заемане на академична длъжност 

„професор“, е Диана Рабаджиева, доц. д-р в Института по обща и неорганична химия при 

БАН. Прегледът на представените документи показва, че са спазени всички минимални 

национални изисквания на Закона за развитие на академичния състав в Република 

България (ЗРАСРБ), както и допълнителните изисквания посочени в Правилника на 

ИОНХ-БАН за заемане на академичната длъжност „професор“. 

Съгласно справката за изпълнение на минималните изисквания на БАН (A-E) и 

допълнителните изисквания на ИОНХ (Ж), по всички групи от показатели кандидатът 

надвишава минималните изисквани точки. В група от показатели В, показател 4, 

Хабилитационен труд - научни публикации в издания, които са реферирани и 

индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация при изисквани 100 т. 

доц. Рабаджиева е представила 135 т. В група от показатели Г показател 7, Научни 

публикации в издания, които са реферирани и индексирани в световноизвестни бази 

данни с научна информация, извън хабилитационния труд, при изисквани 220т. тя 

представя 262 т. 

Хабилитационната справка обхваща 6 статии, като 4 от тях са в списания с най-

висок квартил - Q1. Представени са и 14 други оригинални научноизследователски 

статии извън хабилитационния труд. 5 от тях са в списания с Q1. Следователно в 

конкурса за „професор“ доц. Рабаджиева, участва с 20 научни публикации, които не 

повтарят тези за придобиване на образователната и научна степен „доктор” и заемане на 

академичната длъжност „доцент“. От тях в научни списания с импакт фактор – 17, в 

реферирани и индексирани научни списания без импакт фактор – 3. Общият брой цитати 

върху статиите след хабилитиране е 190, които съгласно правилника носят 380т., 

многократно надвишаващи изискваните 120 (Група от показатели Д, показател 11), което 

е показателно за актуалността на разработваната тематика от кандидата.  

Доц. Рабаджиева отговаря и на допълнителните изисквания на ИОНХ към 

научната дейност на кандидатите за заемане на академичната длъжност "професор", 

които са свързани основно със стойността на Индекса по Хирш (H), (Група показатели 

Ж). Доц. Рабаджиева покрива изисквания минимум на индекса по Хирш, Н=10, съгласно 

цитатите на всички статии. 

Общият брой на научни публикации е 76, в списания с импакт фактор или SJR - 

41 бр., в реферирани научни списания без импакт фактор – 21, в материали от 

конференции – 10, научно-популярни – 2 и в глави от книги - 2. 



Доц. Рабаджиева има и образователна дейност. Тя е била ръководител на 1 

докторант, който успешно защитава през 2019 г., и още един докторант, който е в процес 

на обучение. 

Кандидатът показва активно участие в различни научни форуми – конгреси и 

конференции, общо 170. След хабилитиране тя е участвала в 68 научни мероприятия, 47 

участия в международни форуми и 21 на национални. 

Забележително е участието на Рабаджиева в различни научни и научно-приложни 

проекта – общо 27, което неминуемо е допринесло за израстването и като учен в областта 

на неорганичното материалознание. След хабилитиране доц. д-р Рабаджиева участва в 

разработването на 4 научно изследователски проекти към Фонд научни изследвания и 

Министерството на образованието и науката, 1 вътрешно институтски проект за 

развойна дейност. Тя е била ръководител на 2 научно-изследователски проекта, като 

обща сума на привлечените средства за ИОНХ е 138 000 лв. Участник е в проекти 

финансирани от частни фирми. Понастоящем е ръководител на тематично направление 

в международен научен проект.  

Рабаджиева е ръководител на лабораторията "Солеви системи и природни ресурси 

от 2017 година, което е показателно за нейните ръководни и организационни умения. 

Научноизследователската дейност на кандидата е свързана с изучаване химията на 

водно-солеви системи: прогнозиране на фазовите равновесия и формите на 

съществуване на елементите в многокомпонентни водно-солеви системи чрез прилагане 

на различни термодинамични модели, експериментални изследвания, базирани на 

резултатите от термодинамичното моделиране и разработване на методи и технологии 

за получаване на неорганични вещества с предварително зададени състав и свойства. 

Много подходящо е приложено термодинамичното моделиране като полезен инструмент 

за евтина и ефективна оценка на неорганичните химически видове в естествени води, 

което е в основата за решаване на екологични проблеми. 

Основните научни приноси описани в хабилитационната справка са свързани с  

1. изучаване на стабилни и метастабилни фазови равновесия в многокомпонентни 

системи: водно-солеви системи от морски тип и системи, включващи симулирани 

тъканни течности; получаване на неорганични вещества с предварително зададени 

състав и свойства чрез термодинамично моделиране, целенасочени лабораторни 

експерименти и разработване на технологични методи. 

2. изследвания върху природни системи, включващи повърхностни води, водни почвени 

разтвори и растителност с цел прогнозиране химичните форми на елементите.  

Извън хабилитационния труд са описани и други научни приноси свързани с 

установяване на някои закономерности при изследване на връзката синтез - състав – 

структура – свойство при получаване на различни неорганични материали и на връзката 

химични форми – биоусвояемост при изследване на природни системи. 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представените от доц. д-р Диана Рабаджиева документи и материали отговарят 

на всички изисквания на Закона за развитие на академичния състав в Република България 

(ЗРАСРБ), Правилника за приложението му и допълнителните изисквания на ИОНХ за 

придобиване на академичната длъжност „професор“. Тематиката и нивото на 

изследванията както и оригиналността на резултатите, покриват всички критерии за 

исканата академична длъжност. На тази основа давам своята положителна оценка за 

цялостната научно-изследователска дейност и с убеденост препоръчвам на Научното 

жури да бъде присъдена академичната длъжност „професор” на доц. д-р Диана 

Рабаджиева по Професионално направление 4.2 Химически науки. 

15.09.2021 год. .............................................. 

София /проф. д-р Р. Йорданова/ 


