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СТАНОВИЩЕ 
 
от  професор дфзн Ана Йовкова Пройкова, Софийски университет “Св. 

Климент Охридски”  
 за дисертационен труд на тема “Химично и геохимично моделиране. 

Теория и практика.”   
с автор проф. д-р Христомир Йорданов Христов  

за придобиване на научната степен „доктор на науките"  
в Шуменския Университет “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” 

в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и 
информатика; професионално направление: 4.2 Химически науки 
 
 

1. Общо представяне  
 

Становището  е изготвенo в съответствие с изискванията на 

Закона за развитие на академичния състав в Република България - 

ЗРАСРБ, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за 

развитие на академичния състав в Шуменския унивесритет “Епископ 

Константин Преславски”. 

Дисертационният труд е обсъден на предварителна защита от 

членовете на катедра “Химия” на 13.09.2019 г. и положително оценен с 

пълно мнозинство. С решение на факултетния съвет, дисертационният 

труд е  насочен за публична защита за придобиване на научната степен 

“доктор на науките”. 

 

2. Научен проблем и неговата актуалност 

 
Изследванията на проф. д-р Христов са насочени към 

създаването на термодинамично-обосновани модели за стабилно и 

мета-стабилно фазово равновесие в природни и индустриални системи с 

особено значение за екологията и индустрията. Моделите са 

разработени на базата на подхода на Питцер (Pitzer K., J. Phys. Chem. 

1973, 77, 2, 268-277) за междуйонно взаимодействие, като са използвани 

всички налични експериментални данни за целия концентрационен 

интервал на съществуване на разтворите. Публикациите на проф. 

Христов по темата датират от 1994 г. и включват и 2019 г. Според базата 

от данни на Google scholar, работите на проф. Христов – общо 87 статии, 
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доклади, резюмета в идентифицирани източници са цитирани над 1000 

пъти, а индексът им на Хирш е h=20 за цялостно творчество. Интересът  

към тематиката е жив и до днес, тъй като компютърните 

термодинамични модели, описващи поведението на разтворите и 

равновесието между фазите твърдо-течно-газ имат широко приложение. 

Въздействито на научните публикации на проф. Христов може да 

се проследи и от изразените благодарности към него в 

специализираната литература в областта на термодинамиката на 

електролитните разтвори. Един пример е уводът към книгата на проф. 

Олин “Chemical Thermodynamics of Selenium”, Elsevier, 2005. Посочените 

качества на моделите, разработени от автора на дисертационния труд – 

едновременно комплексни и гъвкави – позволяват симулацията на 

сложните промени, които се проявяват в природата без да се налага да 

се правят скъпи и продължителни експерименти. 

 

3. Данни за дисертационния труд 
 

 Структурата на дисертационния труд съответства на научната 

логика. Дисртацията на проф. Христов се състои от увод, пет глави, 

заключение, литературни източници и приложение с числени данни за 

параметрите, използвани в публикуваните разработки. Обемът на 

дисертацията е 127 стандартни страници, а литературните източници са 

на руски и английски език. 

 Целите и задачите са ясно формулирани, свързани с темата на 

дисертацията и подходът за постигане на проверими резултати е 

правилно подбран. Сравняването на резултатите от компютърните 

модели с експерименталните данни позволява да се характеризират 

моделите като прецизно средство за предсказание на поведението на 

комплексни системи, обекти на интерес в това изследване.  

Методологията на изследванията е представена ясно в глава 

трета на дисертацията, в която са посочени акуратно предхождащите 

изследвания в областта на моделирането в химическата термодинамика 

и е показана новостта в  изследванията на автора. 
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Получените резултати и дискусията върху тях са представени в 

глава четвърта. Посочени са експериментални изследвания и серия от 

моделни изследвания, съответстващи на конкретни случаи. Съществени 

резултати са получени при сравнението на моделни и експериментални 

данни и  са направени важни заключения относно оптималните 

концентрации на нитратните разтвори, при които би следвало да се 

очаква максимално добра адсорбция на активната фаза при 

производството на нанесени катализатори. Някои от разработените 

модели, описващи коректно поведението на минералите Al(III), Fe(II,III), и 

Cr (III)  в морски  системи, са представени в раздела “Термодинамичен 

модел за геохимичното поведение на посочените минерали в морски 

води” на глава четвърта. Този раздел е собено важен и показва как се 

използват фундаменталните познания за практически изследвания с 

голямо значение за разбиране на природните явления. 

В глава пета “Научни приноси” авторът прави обобщение на 

получените резултати, които имат теоретико-приложен характер. 

Новоразработените модели разглеждат кристализацията на твърди фази 

от наситените бинарни и тройни разтвори като значително разширяват 

приложимостта на предхождащите модели, известни от литературата. В 

случаите на наличие на експериментални данни за преситените 

разтвори, новоразработените модели разглеждат и метастабилното 

природно равновесие. Висока оценка трябва да се даде на разработения 

компютърен модел за морската система, който позволява да се направи 

по-точна оценка на втечняващото поведение на морските аерозоли в 

атмосферата, и респективно тяхното влияние върху радиационните 

атмосферни характеристики, глобалното затопляне и климатичните 

промени, спонтанните валежи и облако-образуването. 

Качеството на разработените модели е високо, основано на 

дълбоки познания в химичната термодинамика и особеностите на 

равновесието между различните фази. 

В глава шеста “Заключение и изводи” са обобщени резултатите от 

лабораторните изследвания, проведени с участието на автора и 

последващите разработки на модели за поведението на разтворите и 

равновесието твърдо-течно-газ, които с голяма точност - близка до 
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експерименталната, предсказват поведението. Специално е отбелязано, 

че дисертационният труд е фокусиран върху теоретичните изследвания 

на автора, а задълбоченият анализ на експерименталните подходи не е 

обект на представения дисертационен труд. 

Съществен принос от изследванията е създадената от Христов и 

съавтори термодинамична база данни при стандартна температура (Т = 

298.15 К) за по-вече от 150 бинарни и 200 смесени разтвора, както и за 

по-вече от 200 твърди фази, различен тип прости соли, двойни и тройни 

соли, или твърди разтвори. 

 

Заключение 

Представената дисертация е основана на много голям брой 

публикувани научни статии, доклади и резюмета (68 статии в 

рецензирани списания с импакт фактор, 13 доклада в пълен текст от 

международни конференции, 6 статии в списания без импакт фактор). 

Тази впечатляваща публикационна активност е и с голямо отражение в 

специализираните международни издания. 

Моята преценка е, че целите и поставените задачи на 

изследването са постигнати и оценявам изцяло положително 

дисертационния труд. 

Представените за рецензиране материали съответстват на 

изискванията на закона за развитие на академичния състав в Република 

България. 

Постигнатите резултати и задълбоченият им анализ, дават 

основание да дам положителен вот в Научното жури за защита на 

дисертационен труд на тема  “Химично и геохимично моделиране. 

Теория и практика.”  с автор проф. д-р Христомир Йорданов Христов за 

придобиване на научната степен “доктор на науките” по научната 

специалност Неорганична химия. 

 

27.11.2019 г.                                 Подпис:  

                 (проф. дфзн Ана Пройкова) 


