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Р Е Ц Е Н З И Я 

от проф. д-р Георги Тодоров Тюлиев, Институт по катализ – БАН, 

член на научното жури 

по конкурс за заемане на академична длъжност “професор”  

в Шуменския Университет „Епископ Константин Преславски” в област на висше 

образование - 4. Природни науки, Математика и Информатика, професионално 

направление 4.2. Химически науки (Теоретична химия), обявен в ДВ, бр.86 от 06.11.2015 г. 

с кандидат д-р Христомир Йорданов Христов 

Във връзка с горепосочения конкурс съм назначен за член на научното жури, със 

заповед РД 16.001/04.01.2016 год. на Ректора на Шуменския университет “Епископ 

Константин Преславски”, проф. д.и.н. Георги Велков Колев. Съгласно Протокол № 1 от 

заседанието на Научното жури, състояло се на 11.01.2016 год. съм определен за 

„рецензент“. 

Единствен кандидат по конкурса е д-р Христомир Йорданов Христов. 

I. Общ преглед на представените материали 

 Единственият кандидат в конкурса д-р Христов е представил всичките 8 документа 

според изискванията на Правилника за Прилагане на Закона за Развитие на Академичния 

Състав в Република България (ППЗРАСРБ) В ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ 

„ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”, а именно:  1) заявление за допускане до 

участие в конкурса; 2) професионална автобиография; 3) диплом за завършено висше 

образование; 4) диплом за придобита научна степен “кандидат на химическите науки” 

(приравнена на образователната и научна степен “доктор по химия” съгласно ЗРАСРБ от 

2010 год.); 5) списък на публикациите заедно със самите публикации; 6) справка за 

цитиранията; 7) свидетелство за съдимост; 8) справка за допълнителни показатели. 

II. Биографична справка за кандидата по обявения конкурс 

 Д-р Христомир Йорданов Христов е роден през 1958 год. в гр. Шумен. Завършва 

Физико-химическия факултет на Московския Институт по стоманата и сплавите със 

специалност „Физико-химически изследвания на металургичните процеси“. през 1984 год. 

с отличен успех от положените изпити. Защитава с отличен дипломна работа на тема 

“Експериментално изследване и пресмятане на термодинамични параметри при 

образуването на нитриди в стоманите Р6М5, 50ХИ и др. и в сплавта ХИКВБЮТ“. След 
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завръщането си в България започва работа в Шуменски Университет „Еп. Константин 

Преславски”- Катедра по Химия като Хоноруван асистент по обща и неорганична химия и 

научен сътрудник: 05/1984 - 12/1987, след което работи една година 1/1988 -1/1989 в 

Изследователски Институт „Електрон” – Шумен като Главен Инженер Химик-Технолог. 

През 1994 год. След редовна докторантура в Института по Обща и Неорганична Химия на 

БАН, защитава дисертация на тема “Образуване на смесени кристали между двойни соли 

от карналитов тип” под ръководството на проф. дхн Христо Баларев от “Лаборатория по 

Неорганични Соли” (ЛАНС). Следва работа в ИОНХ-БАН 1993 – 1999 год. като научен 

сътрудник. Д-р Христов е специализирал и работил в периода 1993 – 2013 год. като 

гостуващ учен в редица институти и университети от Русия, Германия, Япония, САЩ и 

Франция. Той продължава да развива тематиката по равновесна термодинамика на солеви 

системи като прави модели и на системи от изключителна важност за индустрията и 

екологията. Като основател и единствен собственик на консултантска компания GeoEco 

Consulting 2010 е изпълнявал редица проекти и обучавал изследователи за фирми и 

организации от Канада, Япония и Франция. Научните проекти по които е работил в 

периода 1999 – 2012 год. са финансирани от Американската Научна Фондация, 

Департамента по Енергия, Калифорнийската Комисия по Енергия, Калифорнийския 

университет Сан Диего, както и задачи финансирани от индустрията. 

III. Наукометрични показатели 

 Д-р Христов участва в конкурса с 68 научни статии (пълен текст). Съгласно 

Правилника за Прилагане на Закона за Развитие на Академичния Състав в Република 

България (ППЗРАСРБ) е редно първите няколко публикации отнасящи се до докторската 

дисертация да не се вземат пред вид. Прави впечатление, че в половината от публикациите 

д-р Христов е единствен автор (30 от тях в списания с импакт фактор) и това изключва 

всякакви тълкувания за личното участие в тях на кандидата по настящия конкурс. 

Публикациите  на д-р Христов са намерили широк отзвук в научната литература за което 

говори високата им цитируемост. В зависимост от ползваната база данни (ISI Web of 

Knowledge, SCOPUS или Google Scholar) цитиранията варират някъде между 750 и  над 

1000. Аз лично не се наемам да определя, колко по добър е един учен с 1000 цитата от друг 

с 500. Важното е, че по този параметър изискванията в правилниците на кой да е от нашите 

университети или институти са изпълнени. 
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 Д-р Христов е бил поканен лектор и е изнесъл повече от 20 доклада на семинари и 

работни срещи във водещи научни центрове по света. Участвал е в повече от 40 

международни научни конференции и симпозиуми. Освен това д-р Христов е бил 

рецензент на повече от 150 изпратени за печат публикации, което е показателно за 

признанието му като специалист в областта на термодинамичното моделиране. Дори през 

2011 год. издателството Elsevier го обявява за топ-рецензент на “CALPHAD Journal 

Application”. 

IV. Обща характеристика на научно-изследователската и научно-приложната 

дейност на кандидата 

 Научната работа на д-р Христов включва както експериментално, така и теоретично 

изследване на разтвори и твърди фази на минерални системи. Началните му работи са 

посветени на определяне термодинамични параметри и разтворимостта за 

многокомпонентни соли от карналитов тип за които е приложен моделът на Питцер. 

Използването на полуемпирични подходи в системи където на практика са невъзможни ab 

inicio пресмятанията е доказало своята ефективност с годините. Питцер (1973 г.) успява да 

упрости уравненията в предишни модели, което улеснява пресмятанията на 

термодинамичните параметри и освен това демонстрира добро съвпадение с експеримента 

и при по високи от 0.1 М концентрации. Д-р Христов успешно прилага модела, като в 

много случаи в зависимост от конкретиката на проблема прави удачни модификации. Като 

пример можем да посочим публикация [22] където е постигнато по добро съвпадение с 

експеримента от това на Питцер и Майорга при кристализацията на 2RbCl.NiCl2.2H2O  и 

2RbCl.MnCl2.2H2O. Постепенно той разширява областта на приложение на 

термодинамичното моделиране и в нея включва системи от геологията, околната среда, 

индустрията. Като примери за системи от екологична важност може да се спомене 

изследването на разтворимостта на алуминий съдържащи минерали и работите по 

атмосферна химия, където се анализират условията за овлажняване на аерозоли в горните 

слоеве на атмосферата. Последното има ключова роля за целостта на озоновия слой. 

V. Основни научни приноси 

 От анализа на представени от д-р Христомир Христов публикации за конкурса, 

могат да се отбележат следните основни научни приноси: 
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- кандидатът има принос в изучаването диаграмите на разтворимост (основно с модела на 

Питцер) на голям брой ситеми включени в широкоизползвани бази данни. Тези системи са 

от голямо значение за практиката. Параметрите определени за няколкостотин прости и 

двойни соли се използват от много учени при определяне най общо казано на 

равновесието твърда-течна-газова фаза в природни и индустриални многокомпонентни 

системи 

- разработените модели на базата на уравнението на Питцер са приложени успешно за 

точно изчисляване на разтворимостите в комплексни морски системи като интервалът на 

концентрациите е разширен от екстремално ниски стойности до 70 М. Също така 

приложимостта на моделите е разширена от минусови до високи температури (300оС). 

VI. Преподавателска дейност 

 Може да се каже, че д-р Христов се е занимавал с преподавателска дейност през 

цялото си кариерно развитие. Като хоноруван асистент д-р Христомир Христов е водил 

лекционен курс на студенти (бакалавърска степен) по обща и неорганична химия в 

Катедрата по химия на ШУ (1984-1987 г.), след това при престоя си в Чиба, Япония е 

провеждал обучение на магистри и докторанти по структурни изследвания на разтвори. 

Като гостуващ учен на Френското Геологическо Общество (BRGM) е обучавал и 

консултирал пост-докторанти и изследователи по конструиране на термодинамични 

модели (2009-2010 г.). През 2011 г., той е поканен лектор във факултета по Физични науки 

на Калифорнийския Държавен Университет Сан Маркос (CSUSM) и един семестър е водил 

курс по Атмосферна Химия и Физика, Геохимия, и Химия на околната среда при обучение 

на студенти бакалавърска степен (1-4-ти курс). Предполагам, че има и български колеги 

които също са взаимствали опит от него по конструиране на термодинамични модели за 

солеви системи, макар това да не е официално документирано.  

VII. Допълнителни показатели 

 От справката за допълнителни показатели прави впечатление високата оценка от 

утвърдени специалисти в неговата област по повод кандидатстването му за “изключителен 

професор или изследовател” пред Американското правителство. Имената на хората 

написали препоръка по този повод наистина говорят за истинско признание. Направих си 

труда да проверя и наистина някои от тях имат над 1000 цитата само на една публикация. 

VIII. Критични бележки и препоръки 
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