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СТАНОВИЩЕ 
за получаване на научното звание “доцент” 

по професионално направление химически науки 
(аналитична химия) в конкурс, обявен в ДВ бр.21 от 18.03.2016 г.  

с единствен участник д-р Валентина Веселинова Любомирова, 
факултет по химия и фармация към СУ “Св. Климент Охридски” 

 
Член на научно жури: доц. д-р Иван Колев Дядовски 

 

Единственият кандидат Валентина Веселинова Любомирова е 

завършила бакалавърска степен по специалност “химия” и магистърска 

степен по специалност “химия”, професионална квалификация “Съвременни 

спектрални и хроматографски методи за анализ” във факултета по химия и 

фармация към СУ “Св. Климент Охридски” съответно през 2003 г. и 2007 г. 

Защитила е през 2009 г. дисертация за образователната и научна степен 

“доктор”, специалност “аналитична химия”. От 2009 г. работи като главен 

асистент във факултета по химия и фармация към СУ “Св. Климент 

Охридски”. В конкурса д-р Любомирова участва с 22 научни труда, 3 участия 

в международни проекти и програми, 6 участия в университетски и 

национални проекти, ръководител на проект по проблемите на околната 

среда, финансиран от МОН и с участие в научни конференции и сесии. 

Представен е и хабилитационен труд от 2016 г. – “Масспектрални методи за 

многоелементен и спесиационен анализ на растения и почви”, който е пионер 

за българските условия при оценка на замърсяването и състоянието на обекти 

от околната среда – почви и растения. При анализа на представените 21 

публикации става ясно, че 14 от тях са публикувани в списания с импакт 

фактор, 2 от тях са публикувани в списания, реферирани в Web of sciencе, 1 – 

в чуждестранно списание без импакт фактор, 3 - в български списания, една 

глава от монография на английски език. 

Представените научни трудове са цитирани 35 пъти по Scopus и Web of 

science, 2 пъти в чуждестранни издания, което е висок показател за научно 
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ниво. На базата на наукометричния анализ може да се направи извода, че 

научната продукция на д-р Валентина Любомирова не само покрива, но и 

значително надвишава изискванията за наукометрични показатели при 

присъждане на научното звание “доцент” в СУ “Св. Климент Охридски”, 

като големия брой цитирания показва реализиран научен ефект. Д-р 

Любомирова има значима преподавателска дейност – лекции и упражнения в 

бакалавър ски програми на факултета по химия и фармация. 

Безспорно с цялостното си представяне по конкурса – брой 

публикации, брой цитати, представен хабилитационен труд, участие в 

международни и национални проекти, преподавателски дейност в 

бакалавърски програми на факултета по химия и фармация д-р Любомирова 

се е доказала като изграден и авторитетен учен. 

В заключение мога убедено да заявя, че със своето представяне на 

конкурса д-р Валентина Любомирова отговаря на изискванията за 

присъждане на научното звание “доцент” в СУ “Св. Климент Охридски”. 

Поради това като член на научното жури ще гласувам “ЗА” присъждане на 

научното звание “доцент” на д-р Валентина Любомирова. 

 

 

 

София, 24 юни 2016 г.      доц. д-р Иван Дядовски 


