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С Т А Н О В И Щ Е  

по конкурс за професор по специалност 4.2 Химични науки 

 (Неорганична химия) 

обявен от Института по обща и неорганична химия - БАН  

в ДВ брой 47 от 04.06.2021 г. 

с кандидат:  доц.д-р Диана Тодорова Рабаджиева                                                                                                                       

Член на научно жури: проф. дхн Мартин Славчев Божинов - ХТМУ 

1 Обща характеристика на научно-изследователската дейност на 

кандидатката 

 

Научноизследователската дейност на  доц. Рабаджиева е посветена на обогатяване на 

познанието за химията на водно-солевите системи, включваща количествена оценка на 

фазовите равновесия и формите на съществуване на елементите в многокомпонентни 

водно-солеви системи. В този смисъл нейната научна област напълно съвпада със 

специалността, по която е обявен конкурсът за професор – Химични науки (Неорганична 

химия). Изследванията на доц. Рабаджиева се основават на задълбочено и целенасочено 

прилагане, а в много случаи и творческо доразвиване, на редица съвременни методи 

(термодинамични изчисления, метод на йонно взаимодействие и йонна асоциация) за 

характеризиране на многокомпонентни солеви системи и установяване на взаимовръзката 

на състава на разтворите със структурата и вида на кристализиралите твърди фази.. Като 

естествено продължение на провежданите изследвания върху водно-солеви системи от 

морски тип, кандидатката развива и еко-химични изследвания, включващи оценка на 

природни повърхностни водни системи с различна степен на замърсяване за изчисляване 

разпределението на химичните форми на елементите и проследяване тяхната динамика. В 

хода на изследванията са включени и високо-концентрирани солеви системи с органични 

компоненти, което води до надграждане и разширяване на използваните термодинамични 

модели. Съществена част от тематиката на доц. Рабаджиева представляват и системни 

изследвания на връзката синтез - състав –структура – свойство при получаване на редица 

неорганични материали и връзката химични видове – биосъвместимост при изследване на 

природни системи. 

2 Основни научни приноси 

Основните оригинални приноси в научната продукция на доц. Рабаджиева, представена за 

участие в конкурса за професор по специалност 4.2. Химични науки (Неорганична химия), 

могат да бъдат групирани, както следва: теоретични приноси (достигане на ново ниво на 

познание в областта на термодинамичното моделиране на много-компонентии 

неорганични системи), обогатяване на съществуващи знания и теории (напредък в 

областта на взаимовръзката състав / структура / свойства на солеви системи) и научно 

приложни приноси (разработване на технологични методи за синтез на нови материали.)  
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2.1 Теоретични приноси 

Разработен е интегриран модел от ново поколение за изчисляване неорганични химични 

видове на елементите във води с висока йонна сила. Моделът включва модел на йонно 

взаимодействие, базиран на уравненията на Pitzer за описание поведението на 

макрокомпонентите (концентрации > 1 mg.dm
-3

) и модел на йонна асоциация за 

микрокомпонентите (под 0.001 1 mg.dm
-3

) в системата. За прилагането на интегрирания 

модел е  разработена нова база данни за бинерните параметри на йонно взаимодействие на 

широк кръг компоненти. Интегрираният термодинамичен модел е приложен към природни 

води с широк диапазон на соленост. При висока йонна сила моделът предвижда повишено 

съдържание на свободни катиони за сметка на на високо-координираните комплексни 

йони. Това наблюдение е теоретично интерпретиране на базата на подхода на Pearson за 

твърди/меки киселини на Lewis и експериментално потвърдено чрез Раманова 

спектроскопия.  

2.2 Обогатяване на съществуващи знания и теории 

Въпреки многобройните изследвания през последните десетилетия, механизмът на био-

кристализационнните процеси все още не е напълно изяснен. Възможността за получаване 

на био-съвместими материали с приложение в ортопедичната и дентална медицина чрез 

биомиметичен подход определя интереса на кандидатката към системи с участие на 

физиологични разтвори, симулиращи тъканни течности (simulated body fluids, 

SBF).Термодинамично са моделирани системи от вида SBF- CaCl2 (MgCl2, ZnCl2)– K2HPO4 

– H2O, като е доказано, че най-висок индекс на насищане се наблюдава при хидроксо-

апатита. Въз основа на кристалохимични предвиждания за стабилността на разтворими 

комплекси и количествена оценка на разпределението на формите на фосфора е 

прогнозирана мета-стабилна кристализация на CaHPO4.2Н2О (рН 4 – 7, Са/Р = 1) и 

аморфен Ca3(PO4)2 (pH>8, Са/Р = 1.67). Предсказаните съединения са експериментално 

получени и характеризирани. Освен това е доказано, че съставът на SBF влияе върху 

кинетиката на фазовите превръщания.  

2.3 Научно-приложни приноси 

Въз основа на термодинамично моделиране на системи от вида Na+, Mg2+/Cl−, CO3
2−//H2O е 

разработена е технология за получаване на едро-кристален MgCO3.3H2O с висока чистота и 

подобрени филтрационни характеристики, която има следните предимства – намален работен 

обем, оптимизиран температурен интервал, оригинален утаител и подобрени процеси на 

кристализация, осигуряващи уедряване на частици на утайката и добри филтрационни 

характеристики.  

3 Отражение на научните публикации на кандидатката в българската и 

чуждестранната литература 

 

Научната дейност на доц. Рабаджиева се приема много добре в областта на важна и 

динамично развиваща се област на неорганичното материалознание, а именно химията на 

многокомпонентните солеви системи и екохимията на природни и промишлени води. 

Нейните публикации са цитирани над 270 пъти в международната научна литература след 

1995 г. (по данни на базата Scopus нейният индекс на Хирш е 10), като редица нейни 

трудове са цитирани многократно, напр. J Solution Chem, 30 (2001) 815-823 (28 пъти), Mater 
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Sci Mater Med  21 (2010) 2501-2509 (25), J Therm Anal Calorim, 116(2) (2014) 945–953 (22), 

Int J Miner Process 158 (2017) 1–7 (19), J Raman Spectrosc, 36 (2005) 981-897 (17) и пр. В 

значителна част от цитиранията работите на доц. Рабаджиева са коментирани, като 

получените в редица от трудовете на кандидата количествени характеристики на връзката 

състав-свойства на редица многокомпонентни солеви системи са били използвани за 

интерпретация на експериментални резултати или при разработване на нови подходи за 

получаване на съпоставими съединения с приложения в редица важни области на науката и 

практиката. Може да се направи заключение, че публикационната дейност на кандидатката 

има своето значимо място в литературата по неорганични солеви системи и екохимия на 

природни и индустриални води.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Областта, в която са постигнати основните научни резултати на Диана Рабаджиева, е 

водеща и перспективна за съвременната неорганична химия Научните приноси на д-р 

Рабаджиева са съществени и са получили висока международна оценка. Наукометричните 

й показатели са на високо равнище, което е критерий за нивото на проведените 

изследвания и получените резултати. Доц. Рабаджиева умело синтезира резултатите от 

изследванията на цял спектър проблеми в изследваната област с цел моделиране, синтез и 

характеризиране на солеви системи и екохимични изследвания на природни и промишлени 

води.. На настоящия етап от дейността си, тя е вече утвърден ръководител на млади учени, 

които тръгват по пътя на научните изследвания (ръководител на един защитил докторант и 

1 докторант на самостоятелна подготовка). Нейната научна дейност, международните 

прояви, приносите, наукометричните показатели (импакт-фактор, индекс на Хирш, 

цитируемост) напълно отговарят на високите изисквания на Правилника за условията и 

реда за заемане на академични длъжности в Института по обща и неорганична химия- 

БАН. 

Въз основа на тези факти, напълно убедено препоръчвам на Почитаемото научно жури да 

присъди научното звание ПРОФЕСОР по научната специалност 4.2 Химични науки 

(Неорганична химия)  на доц. д-р Диана Тодорова Рабаджиева.  

 

Дата 12.09.2021 г.     Изготвил становището: 

  (проф. дхн Мартин Божинов) 


