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РЕЦЕН3ИЯ 

на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност 

„професор“ в Област на висше образование 4. „Природни науки, математика и 

информатика“, Професионално направление 4.2. „Химически науки“ (Неорганична химия), 

обявен в ДВ, бр. 47 от 04.06.2021 г. за нуждите на Лаборатория „Солеви системи и природни 

ресурси“ Институт по обща и неорганична химия, БАН 

 

от проф. Ирина Караджова, Факултет по химия и фармация, СУ „Св. Климент Охридски“ 

 

 

Единствен кандидат по конкурса е доц. д-р ДИАНА ТОДОРОВА РАБАДЖИЕВА. 

Представените материали са в съответствие със ЗРАСРБ, неговия правилник, Правилник за 

прилагане на ЗРАСРБ в ИОНХ-БАН.  

1. Кратки биографични данни за кандидата  

Висше химическо образование доц. Рабаджиева придобива в периода 1981-1986 г. 

след като завършва Химико-технологичен и металургичен университет, София; с 

квалификация – инженер-химик, Спец. „Технология на неорганичните вещества”. 

Магистърската степен е защитена с дипломна работа на тема „Ниско-температурни 

катализатори за конверсия на СО с повишено съдържание на Al2O3”. Научната и 

образователна степен „доктор” придобива през 2003 г. със защитена дисертация на тема 

„Кристализационни процеси в системи от морски тип и някои приложения”.  

Научната кариера на доц. Рабаджиева започва в ИОНХ с постъпването и като химик 

през 1994. Последователно тя придобива академичните длъжности от асистент до доцент 

през 2012 г. През 2017 г. е избрана за ръководител на Лаборатория „Солеви системи и 

природни ресурси“ ИОНХ.  

Доц. Рабаджиева има успешна научна кариера, която включва общо 76 публикации, 

от които 41 в списания с импакт фактор и 2 глави от книги. Тя демонстрира активна 

проектна дейност с участие в общо 76 проекта. Доц Рабаджиева ефективно съчетава 

научната дейност с научно приложна дейност като свързва изследванията върху ресурси на 

неживата природа, в частност морски води и луги и тяхното оползотворяване. Като член на 

лаборатория „Солеви системи и природни ресурси“ тя се включва в традиционната 

тематика, свързана с провеждането на термодинамично моделиране и експериментални 

изследвания на процесите на разтворимост и кристализация във водно-солеви 

многокомпонентни системи. Тя провежда изследвания за установяване на закономерности 

между състава на разтворите и структурата и вида на кристализиращите твърди фази. 

Идеята в развитие е да се постигне насочен синтез на съединения с определени свойства и 

структура. Изследователските и интреси включват приложение на термодинамично 

моделиране за оценка на концентрациите на определени химични форми на елементите в 
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разтвори с различна соленост. В резултат е постигната достоверна оценка на 

химично/екологичо състояние на преходни води.  

 

2. Описание на представените материали  

Материалите, които доц. д-р Рабаджиева е приложила са много прецизно подредени 

и лесно може да се направи извода, че всички формални изисквания на ЗРАСРБ, неговия 

правилник, допълнителните изисквания на БАН и изискванията за прилагане на ЗРАСРБ в 

ИОНХ за заемане на академичната длъжност професор, са изпълнени. Доцент д-р 

Рабаджиева е приложила списък с научните трудове за целия си творчески период, като са 

селектирани публикациите за присъждане на образователната и научна степен докотор, 

материалите за присъждане на академичната длъжност доцент, материалите по настоящия 

конкурс и допълнителни материали, които характеризират нейните изследователските 

интереси и постижения.  

Тя е съавтор общо на 76 публикации, от които 41 са публикувани в издания с импакт 

фактор. Броят на забелязаните цитати на всички научните публикации по данни от Scopus 

е 275. За участие в конкурса са представени 20 публикации, от които 17 са публикувани в 

издания с импакт фактор (Web of Science), 3 са публикувани в сборници от международни 

научни конференции, представени в Conference Proceedings в Thomson Reuters и/или Scopus, 

декларирани са 207 цитирания за периода след хабилитацията. Около 70% от публикациите, 

с които, кандидатът участва в конкурса  са от първи (9) и втори квартил (5). 

Хабилитационният труд включва резултати от 6 публикации, публикувани предимно в 

списания от Q1. h-index на кандидата, съгласно цитати на всички статии (Scopus,Web of 

Science, Google Scholar ) равен на 10.  

Резултатите от научите изследвания са докладвани на значителен брой национални 

и международни форуми, представени са повече от 30 участия с постерни и устни 

съобщения на международни форуми и повече от 16 участия на национални научни форуми.  

Доцент Рабаджиева има активна проектна дейност – участвала е в 5 Международни 

научни проекти финансирани от ЕС, НАТО и др. като на един от тях е ръководител. Била е 

участник и ръководител (3) на 14 национални проекта, финансирани от МОН и НФНИ, 

участник е в 4 билатерални проекта.  

Всички представени материали са свързани с тематиката на конкурса. На базата на 

декларираната публикационна активност кандидатът е приложил справка за изпълнението 

на минималните национални изисквания и на препоръчителните критерии за заемане на 

академичната длъжност „Професор“ в научната област „Природни науки, математика и 

информатика“, професионално направление „Химически науки“ на ИОНХ-БАН. 

Разпределението по показатели е както следва: показател А –50 точки; показател В –135 

точки (препоръчителни 100).; показател Г –262 точки (препоръчителни 220); показател Д –

380 точки (препоръчителни 120) и показател Е – 187.6 точки (препоръчителни 150), 

показател Ж – 290 точки (препоръчителни 120). Очевидно е, че наукометричните данни на 

доц. д-р Рабаджиева изпълняват и надвишават необходимия минимум за всички изисквания 
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по чл. 2б от ЗРАСРБ за област на висше образование 4. Природни науки, математика и 

информатика в Професионално направление 4.2. „Химически науки“, при заемане на 

академичната длъжност „професор“. 

 

3. Обща характеристика на научно-изследователската дейност и личен принос на 

кандидата. Научни приноси  

Всички публикации на кандидата по конкурса са колективни.  

 Основните научни интереси и изследвания на доц. д-р Рабаджиева са в областта на 

химията на водно-солевите системи – тематика на лаборатория „Солеви системи и 

природни ресурси“, която тя развива и обогатява в границите на научната си кариера в 

ИОНХ. Научната тематика включва комбинация от експериментални и теоретични подходи 

за охарактеризиране на водно-солеви системи чрез фазови равновесия, теоретично 

прогнозиране на форми на химични елементи на базата на подходящи теродинамичи 

модели, термодинамично моделиране на равновесия. Получените резултати са успешно 

приложени за разработване на технологии за насочен синтез на неорганични вещества с 

предварително зададени свойства.  

 Хабилитационния труд е базиран на 6 публикации и е посветен на основните 

направления в научните изследвания на доц. д-р Д. Рабаджиева: 

 Изследване на фазови равновесия в многокомпонентни водно-солеви системи чрез 

теродинамично моделиране, провеждане на лабораторни експерименти и разработване 

на технологии за насочен синтез. Проведените изследвания са добър пример на 

комбиниране на теоретични модели с екпериментално приложение и краен технологичен 

резултат. Насочени са към пълното охарактеризиране на високо солеви системи, получени 

след изпарение на морска вода чрез включване на допълнителни компоненти. На базата на 

термодинамично моделиране са показани и впоследствие експериментално доказани 

условията за получаване на MgCO3 3H2O чрез метастабилна кристализация. Получените 

резултати са приложени за разработване на нова технология за производство на 

едрокристален MgCO3 3H2O с фармакопейна чистота и добри филтрувални характеристики 

от отпадни морски луги, след солодобив. Разработената технология е потвърдена  чрез 

полупромишлени експерименти.   

 Подобен подход е приложен в изследвания на биоминерализационни процеси, чийто 

механизъм все още не е напълно изяснен. Идеята е да бъдат намерени подходящи 

биомиметрични условия за получаване на костоподобни материали с приложение в 

ортопедичната и дентална медицина. След термодинамично моделиране на метастабилни и 

стабилни фазови равновесия в различни системи са показани и експериментално 

потвърдени условия за метастабилна кристализация на CaHPO4.2Н2О  и на аморфен калциев 

фосфат Ca3(PO4)2(am), дотиран с Mg2+ или Zn2+ йони в зависимост от състава на изходния 

разтвор. Доказана е теоретично и експериментално връзката между състава на изходната 

симулирана тъканна течност и поведението на двата фосфата -  
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разтваряне/кристализация/ре-кристализация. Прогнозирана е и експериментално доказана 

рекристализациятa на CaHPO4.2Н2О и Ca3(PO4)2(am) в термодинамично по-стабилният 

хидроксиапатит, независимо от състава на симулираната тъканна течност. Оценено е 

влиянието на органична компонента в телесните течности както и повишеното съдържание 

на НСО3 върху процесите на разтваряне и получаване на слабокристален карбонат апатит в 

резултат е разработен биомиметичен метод за получаване на костоподобен слабо кристален 

карбонат апатит от два прекурсора CaHPO4.2H2O и Са3(РО4) 2(am). 

 Термодинамично моделиране на природни системи, разпределение на химични форми на 

елементите с цел оценка на тяхната биодостъпност и акумулация. Изключително 

актуална област в изследванията на доц. д-р Д. Рабаджиева, в която на базата на теоретично 

моделиране се получават данни за химичните форми на елементите в различни като тип 

водни тела. Независимо от разнообразието от програми за изчисляване на химични форми 

всяко ново приложение в тази посока е от съществено значение с идея да се постигне 

максимално близко до реалните условия моделиране. Кандидатката предлага нов 

комбиниран модел за изчисляване на неорганични химични форми на елементите в солени 

и хиперсолени води. В допълнение за приложението му е разработена нова база данни, 

включваща термодинамични данни за елементите Al, Fe, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Cd и Pb и 

техните бинерни параметри на йонно взаимодействие.Трябва да се подчертае, че новата 

Директива 2013/39/ЕС въвежда стандарт за качество за съдържание на олово и никел в 

повърхностни води само като биодостъпни форми, същото важи и при оценка на 

екологично състояние по отношение на елементите – мед, цинк, манган т.е. общите 

концентрации, измервани със стандартните спектрални и мас спектрални методи не могат 

да се използват за оценка на качеството на повърхностните води. В страната за оценка на 

химично/екологично състояние т.е. съответствието на концентрациите на олово и никел, 

мед, цинк, манган със стандартите за качество се изпълнява чрез прилагането на модела на 

биотичните лиганди, но той не е подходящ за солени и хипер солени води. Предложения от 

кандидата подход към високосолени водни разтвори дава нова информация за водни тела 

от типа преходни води (Атанасовско езеро и Поморийско езеро, Бургаския залив, река 

Ропотамо и река Ахелой, което е от изключително значение за достоверната оценка на 

тяхното състояние. Вероятно в бъдещи планове на кандидата резултатите получени чрез 

предложеното моделиране ще бъдат сравнени с резултати, получени чрез аналитични 

методи, базирани на електрохимия или йонен обмен за експериментално определяне на 

химични форми. Изследванията свързани с оценка на корелацията между концентрациите 

на химичните форми на елементите в почви и води и биоакумуацията им би довела до 

обогатяване на знанията за биодостъпност на малки кинетично лабилни, неорганични 

комплекси. Тема от съществено значение, като се има предвид, че реални експериментални 

данни в тази посока липсват като цяло. Идеята, че само свободните йонни форми на 

елементите са биодостъпни търпи развитие на базата на подобни експериментални 

резултати. Кандидатката включва в термодинамичното моделиране и концентарцията на 
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разтворената органична материя, което допълнително повишава релевантността на 

получените резултати.  

 Интерес представляват изследванията, свързани с възможностите за насочен синтез на 

неорганични съединения с определен състав и свойства. На базата на теоретични модели и 

експериментални резултати е оцененно влиянието на редица фактори, което позволява да 

се прогнозират и предложат подходящи условия за синтез.  

 Доказана е връзка: синтез – състав – структура при двойни соли от типа xGly.yZnX2.zH2O 

(X = Br−, I−, x =1, 2, 3; y =1, 3; z = 0 2, 4), структура на разтвора – кинетика на кристализация 

на многоразтворими соли, състав – термични свойства, състав – гелобразуване.  

Научните приноси могат да се характеризират като нови научни резултати с много 

добро практическо приложение и потенциална крайна реализация 

Справката за приносния характер на научните трудове на доц. д-р Д. Рабаджиева е 

изчерпателна и много коректно очертава собствените ѝ приноси, което ми дава основание да 

заключа, че личният принос на кандидата в представените изследвания е несъмнен и 

значителен. 

  

4. Отражение в литературата  

Доц. д-р Д. Рабаджиева е представила списък с цитиранията на работите, с които 

участва в конкурса и общият извод е, че изследванията, които провежда и публикува са 

намерили сериозен отзвук в литературата. Статиите, посветени на кинетичните и 

термодинамични изследвания при биомиметрични трансформации на аморфен калциев 

фосфат имат значителен брой цитати и показват актуалност на получените резултати. 

Широк отзвук са получили и статиите, характеризиращи химичните форми на елементите 

във води от минни райони.   

 

5. Педагогическа дейност  

Доц. д-р Д. Рабаджиева е ръководител на един успешно защитил докторант и в 

момента е ръководител на втори докторант на самостоятелна подготовка. 

 

6. Критични бележки 

Нямам принципни критични забележки към изследванията от публикациите на доц. 

д-р Рабаджиева 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Доцент д-р Д. Рабаджиева участва в конкурса с актив, който изпълнява изискванията 

за заемане на академичната длъжност „Професор“ в ИОНХ-БАН по професионално 

направление „Химически науки“. Представените документи показват, че тя е изграден 

изследовател със собствен почерк и оригинални идеи, който успешно комбинира 

теоретични подходи с експериментални резултати за решаване на научни проблеми и 
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ефективно приложение на получените резултати в практиката.  Прегледът на публикациите 

показва, че тя успешно надгражда постиженията на лабораторията „Солеви системи и 

природни ресурси“ и има ясна переспектива за бъдещото и развитие. В този аспект на базата 

на актуалната и перспективна научна тематика, количеството и качеството на научните 

трудове, отзвука в литературата, научните приноси, ръководството и участието в научни 

проекти, убедено препоръчвам на Научния съвет на ИОНХ-БАН да гласува положително за 

присъждането на академичната длъжност „Професор” по професионално направление 

4.2.Химически науки, научна специалност „Неорганична химия“ на доцент д-р Д. 

Рабаджиева. 
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