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СТАНОВИЩЕ 

 
от проф. дхн Валерий Христов Христов, член на научното жури по конкурс за  

Професор по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,  
професионално направление 4.2. Химически науки (Теоретична химия) 
в Катедрата по Неорганична химия и методика на обучението по химия  

на Факултета по природни науки на  
Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”,  

обявен в ДВ бр. 86 oт 06. 11. 2015 г.  
 

В конкурса за заемане на академичната длъжност професор по област на висше 
образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 
4.2. Химически науки (Теоретична химия) в Катедрата по Неорганична химия и методика на 
обучението по химия на Факултета по природни науки на Шуменския университет „Епископ 
Константин Преславски”, обявен в ДВ бр. 86 oт 06. 11. 2015 г., участва само един кандидат – 
д-р Христомир Йорданов Христов. 

Д-р Христов има много богата професионална биография. Той е роден в Шумен. 
Получил е бакалавърска и магистърска степени в Московския институт на стоманата и 
сплавите през 1984 год. В периода 1984-1987 год. е научен сътрудник и асистент по обща и 
неорганична химия в ШУ “Епископ Константин Преславски”, а през 1988 и 1989 год. работи 
като главен инженер химик-технолог в Изследователския институт „Електрон” в Шумен. От 
1993 до 1999 год. е асистент (научен сътрудник I ст.) в Института по обща и неорганична 
химия на БАН. Докторска степен придобива в същия институт като редовен докторант през 
1993 год. със защита на дисертация на тема: „Образуване на смесени кристали между 
карналитов тип двойни соли“. В периода 1993-2002 год. е на пост-докторантури в Института 
по обща и неорганична химия “Курнаков” на Руската академия на науките, Москва (1993-
1995), Института по неорганична химия на Техническия университет във Фрайбург, 
Германия (1995-1996), Катедрата по Химия на Университета на Чиба, Япония (1998-1999) и 
Групата по химично моделиране в Департамент по химия и биохимия на Университета на 
Калифорния, Сан Диего, САЩ (1999-2002). От 2002 до 2012 год. д-р Христов работи като 
изследовател (на постоянна позиция) в Департамента по химия и биохимия на Университета 
на Калифорния, Сан Диего, САЩ първоначално в Групата по химично и геохимично 
компютърно моделиране (2002-2008 год.), а след това в Групата по атмосферна химия на 
Проф. Марио Молина - лауреат на Нобелова награда по химия (2008-2012 год.). През 2011 
год. е поканен лектор в Департамента по химия на Държавния университет на Калифорния, 
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Сан Маркос, САЩ, а 2009-2010 год. е гостуващ изследовател в Групата по геохимично 
моделиране на Френското геологическо общество (BRGM) в Орлеанс, Франция. В периода 
2009-2013 год. д-р Христов е Ръководител на научно-изследователски проект по Програмата 
за завръщане на български учени работещи в чуждестранни университети в Института по 
обща и неорганична химия на БАН. От 2010 год. д-р Христов е създател и единствен 
собственик на консултантска компания GeoEco Consulting 2010, базирана в Сан Диего, САЩ 
и работеща по научни консултантски проекти. 

За своята изследователска работа в Университета на Калифорния, Сан Диего д-р 
Христов е получил следните награди: 

 Изключителен Професор/Изследовател (US Outstanding Professor/Researcher) – 2008 г.  
 Топ-рецензент на Elsevier (CALPHAD Journal Application) – 2011 г. 
 Автобиографията му е включена в юбилеиното 50-то издание на сборника „Who’s Who 

in the World“ – 2012 г. 
Научните трудове на д-р Христов са основно в следните три групи научни области:  

 Компютърно химично и геохимично моделиране; Атмосферна химия; Науки за земята 
и планетите;  Геохимия; Модел на Питцер; 
 Разтворимости, разтвори и активности;  Твърдо-течно-газ равновесие;  
 Химия на опазване на околната среда; Аерозоли; Киселинност на водите и токсичност 

на почвата;  
 За конкурса д-р Христов е представил следните научни трудове, които съм приел за 
разглеждане:  

1) 65 статии в списания с импакт-фактор със сумарен импакт-фактор над 130, от които 
3 статии са в български списания, а 5 от тях са абстракти от конференции, публикувани в 
списания с импакт-фактор. 33 от статиите са самостоятелни; 

2) 8 доклади от конференции, публикувани в пълен текст в сборници като половината 
от тях са проведени в чужбина;  

3) 52 участия в научни форуми като 34 от тях са проведени в чужбина и 18 – в 
България;; 

4) Забелязани са над 1050 цитати на 74 авторови публикации. h-Индексът на д-р 
Христов е 19, а h-индексът на самостоятелните статии е 17; 

5) Над 200 цитирания на повече от 50 статии в научни отчети, книги, електронни 
издания и термодинамични бази от данни, които не са включени в Scopus, Research Gate и 
Google Scholar; 

6) Над 1300 моделни термодинамични параметри, определени от автора и 
табулирани в негови публикации са включени във термодинамичните бази от данни на 
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различни топ-изследователски и правителствени организации като NWMO (Nuclear Waste 
Management Organization), French Geological Survey (BRGM), US Nuclear Waste Program, 
European THEREDA (THErmodynamic REference DАtabase), Nuclear Energy Agency - Selenium 
Thermodynamic database, Electrolyte Program of IUPAC Analytical Chemistry Division, US DOE 
(Department of Energy), NASA Astrophysics Data System, Geochemical model of Chinese 
Academy of Sciences, US Nuclear Waste Storage Program, US Geological Survey и др.; 

Д-р Христов е бил ръководител и участник на колективи, разработващи 5 научно-
консултантски проекти с фирмата GeoEco Consulting 2010, значителен брой 
изследователските проекти в Университета на Калифорния, Сан Диего, финансирани от U.S. 
National Science Foundation (NSF), U.S. Department of Energy (DOE), NASA, California 
Research Organizations, University of California, San Diego и индустриални проекти. Като 
изследовател в ИОНХ-БАН д-р Христов е бил ръководител или участник в научни колективи 
общо на 5 научни проекта, финансирани от ФНИ-МОН, на 2 проекта за международно 
сътрудничество, финансирани от БАН и 2 проекта, финансирани от Европейски научни 
фондации.  

Д-р Христов има и следната учебна дейност:  
 Асистент по обща и неорганична химия  (1984-1987) в Катедрата по химия на ШУ 

„Епископ Константин Преславски” - Обучение на студенти (бакалавърска степен), Курс по 
обща и неорганична химия; 
 Поканен лектор (2011) в Department of Chemistry, Faculty of Physical Sciences, California 

State University, San Marcos (CSUSM) -  Обучение на студенти (бакалавърска степен, 1-4-ти 
курс); Курс по атмосферна химия и физика, Геохимия и Химия на околната среда 
(Физическите науки около нас); 
 Alberta Innovation-Technology Future (AITF), Canada и French Geological Survey (BRGM) 

(2010) - Обучение на студенти (бакалавърска степен), лабораторни упражнения; 
 Персонално поканен лектор (1993-2015) в специално организирани семинарни сесии и 

работни срещи в топ-изследователски центрове и организации като:  
 Kurnakov Institute of General and Inorganic Chemistry, Russian Academy of Sciences, 

Moscow, Russia - 1993; 
 Department of Applied Chemistry, Nagoya Institute of Technology, Japan – 1998; 
 Geoscience Institute, Hyogo University of Teacher Education, Japan – 1999; 
 Department of Chemistry, Ritsumeikan University, Japan – 1999; 
 Department of Chemistry, Chiba University, Japan – 1999; 
 Department of Chemistry, University of California, San Diego, USA – 2003, 2008; 
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 French Geological Survey (BRGM), Water and CO2 Storage Divisions, Orléans, France – 
2008, 2009, 2010, 2015; 

 CNRS (French Academy of Sciences)/Universite Paul Sebatier, Toulouse, France – 2009; 
 Institute of General and Inorganic Chemistry, Bulgarian Academy of Sciences (BAS), 

Sofia, Bulgaria – 2009; 
 OLI Systems, Inc., New Jersey, USA – 2010; 
 Accelrys, Inc. and Mitsubishi Chemicals-USA, San Diego, USA – 2010;  
 University of Waterloo, Canada – 2010; 
 Carbon Dioxide Storage Group of AITF, Canada – 2011. 
Документите и материалите, представени от д-р Христомир Йорданов Христов 

напълно отговарят на всички изисквания на Закона за развитие на академичния състав в 
Република България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и съответния 
Правилник на ШУ „Епископ Константин Преславски“.  

Кандидатът в конкурса е представил значителен брой научни трудове. Д-р Христомир 
Христов е утвърден учен в актуалните научни области, в коите е работил и представената 
научна продукция значително надхвърля изискванията на обявения конкурс. В работите на 
кандидата има оригинални научни и приложни приноси, които са получили международно 
признание като преобладаващата част от тях са публикувани в списания с импакт-фактор, 
издадени от международни академични издателства. Постигнатите от д-р Христов резултати 
в научно-изследователската дейност, значително надхвърлят специфичните изисквания на 
Факултета по природни науки, приети във връзка с Правилника на ШУ за приложение на 
ЗРАСРБ. 

След запознаване с представените в конкурса материали и научни трудове, анализ на 
тяхната значимост и съдържащи се в тях научни и приложни приноси, намирам за 
основателно да дам своята положителна оценка и си позволявам убедено да препоръчам на 
уважаемите членове на Научното жури да изготвят доклад-предложение до Факултетния 
съвет на Факултета по природни науки за избор на д-р Христомир Йорданов Христов на 
академичната длъжност професор по професионално направление 4.2. Химически науки 
(Теоретична химия), област на висше образование 4. Природни науки, математика и 
информатика, в Катедрата по Неорганична химия и методика на обучението по химия на 
Факултета по природни науки на ШУ „Епископ Константин Преславски“. 

11. 02. 2016 г. Член на Научното жури:            
София (проф. дхн Валерий Христов)  


