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РЕЦЕНЗИЯ 

 

от проф. дхн Георги Цветанов Цветков – Факултет по химия и фармация, СУ “Св. 

Кл. Охридски” 

по конкурс за заемане на на академична длъжност „професор“ за нуждите на 

лаборатория „Солеви системи и природни ресурси“, ИОНХ- БАН, обявен в ДВ 

бр. 47/4.06. 2021 г.  

 

За участие в обявения конкурс е подал документи единствен кандидат: 

доцент д-р Диана Тодорова Рабаджиева, ИОНХ-БАН 

Представените от доц. д-р Диана Тодорова Рабаджиева документи са в 

съответствие със ЗРАСРБ, Правилника му за приложение, както и с Правилника за 

условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични 

длъжности в ИОНХ-БАН. 

 

1. Кратки биографични данни за кандидата 

Доц. д-р Диана Тодорова Рабаджиева придобива магистърска степен 

инженер-химик в ХТМУ-София през 1986 г. по специалност „Технология на 

неорганичните вещества” с дипломна работа на тема ”Ниско-температурни 

катализатори за конверсия на СО с повишено съдържание на Al2O3”. Докторската 

си дисертация на тема „Кристализационни процеси в системи от морски тип и 

някои приложения” защитава в Института по обща и неорганична химия - БАН 

през 2003 г.  

В периода 1986-1988 г. д-р Рабаджиева работи като лаборант в Института 

по химическа промишленост, гр. София. В периода от 1990 до 1993 г. е химик към 

Катедра “Неорганична химия” към ХТМУ-София. От 1994 г. д-р Рабаджиева 

работи в Института по обща и неорганична химия - БАН като специалист-химик, 

асистент и главен асистент.  През 2012 г. е избрана за доцент в ИОНХ-БАН, а от 

2017 г. до момента е ръководител на Лаборатория „Солеви системи и природни 

ресурси” към ИОНХ-БАН.  

 

2. Преглед на научно-изследователската дейност на кандидата 

Доц. д-р Диана Рабаджиева е автор и съавтор на общо 76 научни 

публикации, от които 41 са публикувани в списания с импакт фактор или SJR. 

Участвала е в общо 170 конференции и научни мероприятия, както и в 27 научни 
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проекта (5 от които международни). Общият брой цитати върху трудовете на д-р 

Рабаджиева е 275. Доц. д-р Диана Рабаджиева е била ръководител на един успешно 

защитил докторант, а в момента е съръководител на докторант на самостоятелна 

подготовка. 

Трябва да се отбележи, че посоченият от д-р Рабаджиева h-индекс е 10. След 

направена справка в Scopus и WoS се оказва, че въз основа на независимите цитати, 

h-индекса на д-р Рабаджиева възлиза на 9. Установи се, че статия с номер 1 от 

списъка с публикации, където името на авторката се изписва като Rabadzhieva, 

събира 9 независими цитата. В представения списък с цитати д-р Рабаджиева е 

посочила още няколко цитата на статията, като например два в словенското 

списание Materials and Technology, което е с импакт фактор и се индексира в 

Scopus. Допускам, че в случая се касае за пропуск в базите данни, но тъй като 

направената проверка показа, че и статия 1 е цитирана над 10 пъти, приемам за h-

индекс на д-р Рабаджиева 10. По този начин изискуемият минимум е покрит. 

В конкурса за заемане на академичната длъжност “професор” д-р 

Рабаджиева участва с 20 научни публикации, от които 17 в списания с IF и 3 – с 

SJR. Всички публикации са в съответствие с професионалното направление на 

конкурса – 4.2 Химически науки (Неорганична химия). В шест от представените 

труда д-р Рабаджиева е първи автор, в четири – втори, а в осем от тях – 

кореспондиращ автор. Това е несъмнен признак, че д-р Рабаджиева има основен 

принос в планирането, изработването и написването на тези работи. Доказателство 

за високото качество на представената научна продукция е фактът, че 9 от 

публикациите са в списания от Q1, а 5 – в Q2. Цитиранията върху статиите, 

участващи в настоящия конкурс възлизат на 190. 

Анализът на представените от д-р Рабаджиева научни публикации, техният 

отзвук в световната литература, участието й в научни форуми, трудовият й стаж, 

проектната и преподавателската й дейност показват, че д-р Рабаджиева покрива 

изискванията за заемане на академична длъжност „професор“ посочени в ЗРАСРБ, 

в Правилника за неговото приложение, както и критериите от Правилника на 

ИОНХ-БАН. Изпълнението на различните групи показатели по точки е 

представено в Табл. 1. Видно е, че сумата от точки по паказатели В-Ж надхвърля 

(в някои от случаите двукратно и трикратно) изискуемите от Правилниците за 

длъжността “професор”. 
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Табл. 1. Изискуеми показатели (точки) и изпълнението им от доц. д-р Диана 

Рабаджиева. 

Група от показатели 

Минимални 

изисквания на 

ИОНХ-БАН за 

заемане на 

академичната 

длъжност 

“професор” 

Доц. д-р Диана 

Рабаджиева 

А – Показател 1 50 50 

Б – Показател 2 - - 

В – Показатели 3 или 4 100 135 

Г – Сума от показателите от 5 до 10 220 262 

Д – Показател 11 120 380 

Е – Сума от показателите от 12 до 20 150 187.6 

Ж – Сума от показателите от 21 до 29 120 290 

 

3. Анализ на основните научни приноси 

Научните интереси на д-р Рабаджиева най-общо са свързани с теоретични и 

експериментални изследвания на процесите на разтворимост и кристализация в 

многокомпонентни водно-солеви системи, синтез на нови материали, както и 

екохимични изследвания. Научните приноси на д-р Рабаджиева могат да се отнесат 

към новост за науката (разкриване на нови факти и връзки между процесите) и 

обогатяване на съществуващите знания. По-долу е представен подробен анализ на 

приносите в трудовете, отнасящи се до група показатели “В” и “Г”. 

3.1. Приноси в трудовете, включени в група показатели „В“ 

(Хабилитационна справка) 

Хабилитационната разширена справка за научните приноси включва трудове с 

номера 36, 37, 40, 43, 48 и 49 от общия списък с публикации на д-р Рабаджиева. По 

същество тези научни трудове представляват едно обобщение на основния  

научен принос на д-р Рабаджиева към тематиката на лаборатория “Солеви системи 

и природни ресурси”. 

В трудове 37, 40 и 48 са изследвани стабилни и метастабилни фазови 

равновесия в многокомпонентни системи за получаване на неорганични вещества 

с предварително зададени състав и свойства чрез прилагане на подхода 

термодинамично моделиране – целенасочени лабораторни експерименти – 

разработване на технологични методи.  С цел получаването на едрокристален 

MgCO3.3H2O от отпадни луги на морския солодобив, подробно са проучени 

кристализционните процеси в системите Na+, Mg2+/Cl-, CO3
2-//H2O и Na+, 



4 
 

Mg2+/SO4
2-, CO3

2-//H2O. Същият подход е използван и за изучаване на фазови 

равновесия в симулирани тъканни течности (SBF), в присъствието на 

биологогично-активна молекула (глицин). Това е биомиметичен подход, имащ за 

цел да разкрие важни детайли в процесите на кристализация на т.нар. „биологичен 

апатит“. Основните научни приноси в тези изследвания могат да се обобщят както 

следва: 

Термодинамично са моделирани стабилни и метастабилни фазови равновесия 

в системи от морски тип и системи с участие на симулирани физиологични 

разтвори с цел прогнозиране получаването на неорганични вещества с 

предварително зададени състав и свойства. Въз основа на направените изчисления 

и целенасочени ограничен брой лабораторни експерименти са разработени: 

- нискоенергийна технология за получаване на едрокристален MgCO3.3H2O с 

фармакопейна чистота и добри филтрувални характеристики. 

- биомиметичен метод за получаване на слабо кристален костоподобен 

карбонат апатит от два прекурсора CaHPO4.2H2O и Са(РО4)3(am). 

Чрез теоретични и експериментални изследвания са потвърдени хипотезите, че 

и CaHPO4.2H2O, и Са(РО4)3(аm) могат да бъдат прекурсори в естествените 

минерализационни процеси. Трансформацията на CaHPO4.2H2O в костоподобен 

карбонат апатит преминава през междинна фаза от октакалциев фосфат 

(Ca8(HPO4)2(PO4)4.5H2O). 

 Целта на изследванията, представени в трудове 36, 43 и 49 е да се предложи бърз 

и ефективен метод за определяне формите на съществуване на елементите в 

природни води и водни почвени разтвори за по-точна оценка на моментния им 

екологичен статус и прогнозиране поведението на металните замърсители при 

протичане на процеси на спонтанна кристализация. Основните научни приноси в 

тези изследвания могат да се обобщят както следва: 

 Разработен е нов комбиниран модел за изчисляване неорганични химични 

форми на елементите в солени и хиперсолени води, който включва моделите на 

йонно взаимодействие и йонна асоциация.  

 Разработен е модел за по-точна оценка на екологичното състояние на 

повърхностни води и почви, който включва аналитични данни за тоталното 

съдържание на елементите и данни от термодинамичните изчисления на 

разпределението на неорганичните и органичните им форми.  

 Установена е връзка химична форма – фитоакумулация. 

3.2. Приноси в трудовете, включени в група показатели „Г“ (публикации 

извън Хабилитационната справка) 
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 В тази група са включени трудове 32-35, 40-42, 44-47, 50 и 51 от общия списък 

с публикации на д-р Рабаджиева. Основните научни приноси в тези изследвания 

могат да се обобщят както следва: 

 Оптимизиран е метод за получаване на двуфазни фини калциево-фосфатни 

прахове. Разработен е метод за получаване на йонно-модифицирани калциеви 

фосфати. 

 Разработен е метод за получаване на композитни материали на основата на 

прахове от (Mg, Zn) β-TCP и биоразградими полимерни матрици (ксантан гум, 

желатин и карагенан). 

 Получени са по две равновесни безводни двойни соли и по една метастабилна 

двойна сол кристалохидрат в системите Gly - ZnI2 - H2O и Gly - ZnBr2 - H2O при 25 

ºС, а именно Gly.ZnI2, 2Gly.ZnI2, 2Gly.3ZnI2.4Н2О, Gly.ZnBr2, 3Gly.ZnBr2 и 

2Gly.ZnBr2.2Н2О. Разшифровани са кристалните структури на 2Gly.ZnI2 

(моноклинна кристална система, пространствена група C2/c) и 2Gly.3ZnI2.4Н2О 

(триклинна кристална система, пространствена група P-1), Gly.ZnBr2(моноклинна 

кристална система, пространствена група P21), 3Gly.ZnBr2 (орторомбична 

кристална система, пространствена група Pna21), 2Gly.ZnBr2.2Н2О (моноклинна 

кристална система, пространствена група C2/c). Изучени са термичните свойства 

и е предложен механизъм на термично разлагане. 

 В наситените разтвори на четирикомпонентната взаимна система Na+, 

Mg2+/SO4
2-, Cl-//H2O е доказано, че с намаляване активността на водата се 

стимулира процеса на дехидратация на магнезиевите хексаакваоктаедрични 

комплекси и образуването на по-сложни смесени аква-сулфатни комплекси. 

Установена е пряка връзка между наличието на различни магнезиево – сулфатни 

асоциати в наситените разтвори на системите MgCl2-MgSO4-H2O и NaCl - MgSO4 - 

H2O и скоростта на кристализация на съответните соли в тези системи. 

 Оптимизиран е процесът на окисление на медна пирометалургична шлака, като 

първи етап в технология за нейното оползотворяване. Получени са оригинални 

данни за активираща енергия и предекспоненциален фактор и механизма на 

процеса на окисляване на медна пирометалургична шлака в газова 

среда с различни парциални налягания на кислород и различен дебит на 

окисляващия газ. Установено е, че окислението се съпровожда със структурна 

трансформация на шлаката. 

 Построена е диаграма Относителна влажност – Температура за системата 

Na2SO4 - H2O в температурния интервал 0 - 100 ºС и на нейна база е предложен 

механизъм на разлагане на Na2SO4.7H2O при охлаждане с решаващата роля на 

присъствието на влага. 
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 Установено е, че понижаването на концентрацията на Si в алкалния силикатен 

разтвор, получен след автоклавно третиране на окислена пирометалургична шлака 

с разтвор на NaOH, води до понижаване на началното рН на гелообразуване. 

Установено е, че видът и концентрацията на киселините, с които се осъществява 

процесът на гелообразуване, не оказва съществено влияние върху началното рН на 

гелообразуване. 

 Получени са нови аналитични данни за динамиката на преходни метали (Al, Fe, 

Mn, Ni, Cu, Zn и Pb) във води, почви и растителност в две агро-индустриални зони 

на район Мъглиж. Доказана е по-висока обменна мобилност на йоните на 

изследваните преходни метали от почвите в сравнение с водоразтворимата 

мобилност, като при Zn и Mn, които показват най-висока обменна мобилност, 

разликата е с повече от един порядък. Изчислени са формите на разпределение на 

преходните метали във водно-почвените разтвори и е установено, че при Cu и Zn, 

които се акумулират в най-голяма степен в изследваната растителност, 

доминиращи са метал-органични комплекси, а при Mn, който практически не се 

акумулира в растителността, доминиращи са свободни йони или неорганични 

комплекси. 

 Оценен е потенциалния екологичен риск на повърхностни сладки води чрез 

прогнозиране химичните форми на съществуване на Al, Mn, Zn и Pb при протичане 

на спонтанни утаителни реакции, както и при вариране на основните фактори - рН, 

концентрации на изследваните елементи, на SО4
2- йони и на разтворен органичен 

въглерод (DOC). Установено е, че върху образуването на комплекси в 

повърхностни води най-силно влияе рН на средата, последвано от концентрациите 

на DOC и на микроелементите. Направените прогнози са потвърдени чрез 

прилагане на теорията на Пирсон за „твърди и меки“ Люисови киселини и основи 

и оценка екологичното състояние на води от райони в Западни Родопи, 

характеризиращи се с различен тип замърсяване 

 

4. Критични бележки и препоръки към научните трудове на кандидата.  

Принципни критични забележки към представените от д-р Рабаджиева 

материали нямам. 

 

Заключение 

Въз основа на всичко казано по-горе, доц. д-р Диана Тодорова Рабаджиева 

може без съмнение да се определи като безспорен експерт с утвърден 

авторитет в областта на процесите на разтворимост и кристализация в 

многокомпонентни водно-солеви системи. Научният й актив покрива, а в 

някои случаи и значително надхвърля изискванията за заемане на 
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академичната длъжност „Професор“ в ИОНХ-БАН. Това ми дава основание 

убедено да препоръчам д-р Диана Тодорова Рабаджиева да бъде избрана на 

академичната длъжност професор по професионално направление 4.2 

Химически науки (Неорганична химия). 

 

 

15.09.2021, София 

 

 

 Рецензент: 

 проф. дхн Г. Цветков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


