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РЕЦЕНЗИЯ 

 

върху материали, представени от доцент Любомир Евстатиев Македонски, единствен 
участник в конкурс (ДВ, бр. 95/29.11.2016) за заемане на академичната длъжност 

„Професор” в област на висше образование 4.2. „Химически науки” и специалност 
„Неорганична химия” в Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” - 

Варна, Катедра „Химия”, Факултет по фармация 

 

от чл.-кор. проф. дхн Димитър Любомиров Цалев, 
пенсиониран преподавател  (последна месторабота Катедра аналитична химия, 
Факултет по химия и фармация, Софийски университет „Св. Кл. Охридски”) 

 

 

Избран съм за член на научно жури със заповед № Р-109-20/27.01.2017 на МВ-
Варна и за рецензент със заповед № Р-109-50/16.02.2017. Материалите са предоставени 
и рецензирани в електронна форма. 

Единственият кандидат по конкурса доц. д-р Любомир Македонски е 
представил в електронна форма общо 181 документа, съответстващи на изискванията, 
включително: 23 административни документа и справки; 60 факсимилета на участия в 
научни прояви; 28 публикации за „доцент” по 01.05.02 Неорганична химия; 56 
публикации за „професор” по този конкурс, сред които 10 публикации равностойни на 
монографичен (хабилитационен) труд съгласно чл. 102, §7.2 от ПРАС в МУ-Варна; 14 
факсимилета на части от учебници и учебни помагала. 

Представените материали и документираните научни постижения отговарят 
напълно на изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Правилника за развитие на 
академичния състав в МУ-Варна. Доц. д-р Македонски има необходимия общ трудов 
стаж (> 31 г.), стаж по специалността (> 31 г.) и научно-преподавателски стаж (>20 г.) 
като редовен докторант в ИОНХ-БАН с н. рък. акад. Д. Клисурски (1986–1989); 
кандидат на техническите науки (1992); химик в ИОНХ-БАН (1989–1996); н.с. III–I ст. 
в ИОНХ-БАН (от 1996 до 2002 г.); като гл. ас. в МУ-Варна (2002–2008) и като доцент 
по 01.05.02 (Неорганична химия) в МУ-Варна (> 8 г. от 2008), вкл. образователната и 
научна степен „ктн” (сега „доктор”, 1992) в областта на конкурса. Документите са 
редактирани относително добре; обширната справка за приносите (15 стр.) отразява 
обективно постиженията на кандидата в научната и учебната дейност. Развитието на 
Любомир Македонски през последните няколко десетилетия като студент, редовен 
докторант, химик, научен сътрудник в ИОНХ-БАН, преподавател в МУ-Варна, експерт 
и учен е убедително и добре документирано.  

Любомир Евстатиев Македонски е роден във Варна през 1958 г. Завършва 
Висшия химикотехнологически институт в София (1979–1985) с много добър успех 
като инженер-химик (1985) по специалност „Технология на неорганичните вещества”. 
Дисертационният труд на Л. Е. Македонски за научната степен „кандидат на 
техническите науки” е на тема „ Изследване на дезактивирани ванадиевоокисни 
катализатори и на някои възможности за оползотворяване на съдържащите се в тях 
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компоненти” , ИОНХ-БАН, С., 1991. Последователно е избиран за н.с. III ст. в БАН-
ИОНХ (1995), по-късно повишен в н.с. II ст. (1998) и н.с. I ст. (1999) в ИОНХ-БАН. От 
2002 г. е гл. ас. в МУ-Варна (2002), където е хабилитиран като доцент по 01.05.02 
Неорганична химия (2008). Член е на ФС, НС и АС в МУ-Варна, ръководител и 
академичен координатор на англоезично обучение по спец. „Медицина” и „Дентална 
медицина ”. От 2017 г. е ръководител на Катедрата по химия към Факултета по 
фармация.  

 

Учебно-преподавателската дейност на доц. д-р Македонски е обширна и 
значително надвишава задължителната аудиторна заетост за МУ-Варна от 180 ч./год.: 
според справката през последните 5 уч. год. 2011–2016 тя варира между общо 405 и 634 
уч. ч./год., съответно между 242 и 275 уч. часа лекции/год. и между 30 и 286 уч. ч. 
упражнения/год. за студенти от факултетите по медицина, дентална медицина, 
фармация и Медицинския колеж. 

Доц. Македонски е бил научен ръководител на дипломанти (5 в ХФ на СУ и 
ВХТИ-София) и на трима докторанти, двама от които са защитили своите дисертации 
за ОНС „доктор” (гл. ас. А. Е. Мерджанова и ас. К. Пейчева) и една редовна 
докторантка в Катедрата (Д. Р. Георгиева). Тази дейност е отразена обективно в 
Справката.  

След постъпване в МУ-Варна през 2002 г. Л. Македонски периодично е 
повишавал своята квалификация в следдипломни курсове (6) в областта на храните, 
хранителните добавки и съответното законодателство с оглед контрол, безопасност, 
акредитация на лаборатории, оценка на риска и др. в подходящи лаборатории, 
университети и организации в Будапеща, Варна и София (2002, 2004, 2008, 2009, 2011, 
2013).  

Доц. д-р Македонски е разработил 7 учебни програми за лекции и упражнения: 
Основен курс „Химия” – англоезична програма за спец. Медицина; Основен курс 
„Химия” – англоезична програма за спец. Дентална медицина; „Обща и неорганична 
химия” за спец. Магистър фармацевти; „Санитарна химия” за спец. Инспектор по 
опазване на общественото здраве ”; „Химия и околна среда” (СИД) за спец. Медицина; 
за спец. Дентална медицина и за спец. Магистър фармацевт. Освен в тези 7 курса, доц. 
Македонски е лектор в учебните курсове: „Обща и неорганична химия” за спец. 
Помощник фармацевти; „Обща и неорганична химия” за спец. Клиничен лаборант 
(общо 9 лекционни курса), два от които в англоезичната учебна програма.  

Към обширната и ефективна учебно-методична дейност на доц. д-р Македонски 
се отнасят 14 учебника и учебни помагала за подготовка на студенти и кандидат-
студенти, публикувани през периода 2006–2017, един от които е самостоятелен; в 7 от 
които той е първи автор, а в 5 – втори автор. Половината от тези учебници и уч. 
помагала са на бълг. език, а останалите седем – на английски език. Всички тези книги 
имат ISBN (освен номер 12 от списъка, за която не са посочени и авторите), а общият 
им обем надхвърля 1900 страници. Тези 14 книги са на необходимото научно и 
методично ниво и практически покриват горепосочените лекционни и учебно-
практически курсове, задачи и тестове, както и допълнителната подготовка на 
кандидат-студентите. Някои от тях са претърпели по две и повече преработени и 
допълнени издания (№7 и №14), съответно №№ 3, 5, 9, 10 и 13 от списъка. Заслужават 
специално отбелязване самостоятелният учебник на англ. език  L. Makedonski, 
Chemistry, An Introduction to General and Organic Chemistry Textbook, (2014), pp. 336 
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ISBN 978-619-7137-16-3 и значителното участие на доц. Македонски в учебника  
Л. Македонски, Т. Трифонова, Промишлено-санитарна химия (2006) ISBN 978-954-
9685-34-3.  

 

Научната работа  на доц. д-р Македонски е в областта на неорганичната химия 
(катализ, неорганични материали, адсорбция); аналитичната химия; химия на храни – 
преди всичко черноморски и сладководни риби – състав, анализ и контрол, 
безопасност, хранителна стойност на водните организми като храни и връзка с 
морската среда (води, седименти).  

 

Наукометричните показатели  на доц. д-р Любомир Македонски отговарят на 
критериите на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в 
МУ-Варна. На конкурса за професор е представен списък от 56 публикации за периода 
2005–2016, вкл. 5 статии под печат; 15 от научните списания имат импакт-фактор; 4 са 
с ISBN, 46 с ISSN; 54 публикации са на англ. език, а 2 – на бълг. език. Преобладаващата 
част от тези научни публикации са в съавторство (54), като в 8 от тях доц. Македонски 
е първи автор, а в 10 – втори автор. В две от статиите доц. Македонски е самостоятелен 
автор. Част от публикациите (18) са в международни списания; 13 са в реферирани 
издания на чуждестранни университети; 6 са в български списания с ИФ; в бълг. 
списания (3); издания на бълг. университети (12); трудове на межд. конференции в 
чужбина (3), в издание на МОСВ (1). Върху 7 от публикациите в списания без ИФ (№ 
[14, 15, 22, 26, 38, 40, 42]) са забелязани цитати, което дава индикация за техен отзвук в 
научната литература. Отделно са представени и 14 учебници и уч. помагала (книги) за 
студенти и кандидат-студенти (7 от които на англ. език).  

Съгласно Правилника за развитие на академичния състав в МУ-Варна (чл. 102, 
§7.2) доц. Македонски представя 10 избрани публикации  [34–37, 41–43, 46, 47, 51], 
равностойни на монографичен (хабилитационен) труд. Тези научни статии са за 4-
годишния период 2013–2016 г. и са добре обединени по своята тематика към 
охарактеризиране на рибите (преди всичко от Черно море) по отношение на техните 
съдържания на токсични и есенциални химични елементи, устойчиви органохлорни 
съединения (PCBs, DDTs, HCBs, HBDE), мастни киселини и витамини A, D и E. 
Съществените научни приноси в тези публикации на англ. език се потвърждават и от 
реномираните научни списания, седем от които са с ИФ, както и от добра цитируемост 
(засега 18 цит.) на тези нови публикации.  

Списък от 26 статии, 1 авторско свидетелство за изобретение и 1 автореферат за 
периода 1985–2004 г. вече е бил използван при докторската дисертация на Македонски 
(1991) и при конкурса за доцент (2007/8). Тези по-стари публикации на Л. Македонски 
не са обект на настоящата рецензия, но заслужава да се отбележат неговите три 
студентски публикации във ВХТИ-София през 1985 г. в областта на аналитичната 
химия на фармацевтичен продукт, както и публикациите преди неговата първа 
хабилитация като доцент с приноси върху получаване и изследване на катализатори (23 
научни статии и 1 автореферат), както и една статия върху синтез и приложение на 
адсорбент. Част от тези публикации са в реномирани международни списания, сред 
които Hyperfine Interactions, J. Materials Science Letters, Progress in Catalysis, Reaction 
Kinetics and Catalysis Letters, Studies in Surface Science and Catalysis, Thermochimica Acta 
и др. 
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Около 2/3 (67%) от цялата научна продукция на кандидата (56 труда по този 
конкурс и 28 публикации от конкурса за доцент през 2008 г., без 14 учебници и уч. 
пособия) са публикувани след 2005 г.; 55% (46 статии) са от последните 10 години 
(2007–2016); 36 % (30 статии са от последните 5 години (2012–2016), а 6% (5 статии) са 
под печат (≥2016).  

Заслужават отбелязване някои от реномираните специализирани списания с 
импакт фактор, в които доц. Македонски е публикувал по темата на конкурса: Annals of 
Nutrition and Metabolism, Asian Chem. Lett., Agriculture Sciences and Technology, Bulg. 
Chem. Commun., Bulg. J. Agric. Sci., Chem. Ecol., Czech J. Food. Sci., Food Control, J. 
Agricultural Technology, Progress in Catalysis, Quality Assurance and Safety of Crops and 
Foods. 

Отзвук чрез цитиране и други оценки.  Публикациите на доц. Македонски са 
намерили отзвук в научната литература:  върху представените 56 публикувани статии в 
списъка за професор са забелязани общо 62 цитата върху 13 от тези трудове, предимно 
в международни и чуждестранни издания (>81% от тези цитати). Според Академичната 
справка в Google Scholar върху публикации на доц. Македонски има 94 позовавания 
(съотв. 72 от 2012 г.); h-индекс 6 (5 от 2012 г) и ih-индекс 2 (съотв. 2 от 2012).  

Примери за някои трудове на доц. Македонски с най-висока цитируемост са 
статиите с номера: [1] върху V2О5–TiO2 катализатор, дотиран с антимон за селективно 
окисление на о-ксилен до фталов анхидрид в Progress in Catalysis (2005) с 5 цитата; 
труд номер [6] върху DDT в черноморска риба в Chemistry and Ecology (2007) с 15 
цитата; труд [14] в Ovidius Univ. Annals of Chem. (2010) върху съдържание на мастни 
киселини и витамини A, D и E в черноморски риби с 6 цитата); труд [33] в Bulg. Chem. 
Commun. (2014) върху тежки метали в най-консумираните черноморски риби с 6 
цитата; и труд [34] в Bulg. J. Agric. Sci. (2013) върху определяне на тежки метали (Pb, 
Cd, As, Hg) в черноморска риба с 8 цитата.  

 

Участие в научни форуми.  Доц. д-р Македонски е представил списък на 64 
участия с постери (58) и доклади (6) на научни конференции през периода 2006–2016: 
25 участия в международни конференции или форуми с межд. участие в България; 39 в 
чужбина с межд. участие. Динамиката на тези научни комуникации е благоприятна: 42 
от тях са през последните 5 години, а 64 – през последните 10 години. 
Преобладяващият брой на участията (60 от 64) са след първата хабилитация на 
Македонски като доцент през 2008 г.  Доц. д-р Македонски е първи автор в 6 от тези 
научни доклади/постери. 

 

Проекти.  През периода 2004–2015 г. доц. Македонски е участвал в 5 проекта, 
финансирани от ФНИ (3), ЕК (1) и МОСВ (1).  

 

Основните приноси  на доц. Македонски могат да бъдат обобщени като 
получаване на нови и потвърдителни факти; получаване, охарактеризиране и 
приложение на нови материали-катализатори; оптимизиране, валидиране и приложение 
на модерни аналитични процедури за анализ на ядивни тъкани на риби; оценки на 
черноморски риби като храна; приложение на научни постижения в практиката. 
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 Получени са нови данни при систематични изследвания върху нови 
ванадиевооксидни катализатори, синтезирани от отработени V2О5-съдържащи 
катализатори. Синтезираните при различни условия и обработки нови катализатори 
(V2О5–TiO2, V2О5–ZrO2 и дотирани с промотиращи добавки Sb2O3 или Li2O 
катализатори), са охарактеризирани с модерни методи по отношение на състав, 
структура, каталитична активност, селективност, термична устойчивост и други 
показатели и са приложени за селективно окисление на о-ксилен до фталов анхидрид.  

 Демонстрирани са по-добри характеристики:  по-висока термична устойчивост 
при ZrO2 носител в сравнение с TiO2; по-добри активности в сравнение с промишлен 
катализатор; подобрение на каталитичната активност и селективността при по-високи 
температури на третиране; по-висока активност и селективност в присъствие на 
изследваните промотиращи добавки (Sb2O3); намаляване на замърсяването на околната 
среда. 

 Получени и анализирани са големи масиви от нови експериментални данни и 
потвърдителни данни с оглед оценка на безопасността и ценността на рибите като 
храна по отношение на токсични и био-елементи, устойчиви органични замърсители, 
мастнокиселинни профили, хранителна и енергийна стойност.  

 Определени са общите концентрации и е проследена динамиката на 10 
токсични и био-елементи (As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Ni, Zn, Pb и Mn) в 10 вида 
черноморски риби от 3 основни риболовни района на Черно море и българското 
поречие на р. Дунав, миди, рапани и скариди през периода 2010–2011 г. и е установено 
по-ниско съдържание на токсичните елементи в сравнение с предишен изследван 
период 2004–2007 г. (с по-ограничен брой изследвани елементи (Cd, Cu, Fe, Pb и Mn) в 
4 вида черноморски риби). Демонстрирана е безопасност на черноморски (6 вида от 3 
региона) и сладководни риби (3 вида от българското поречие на р. Дунав) като храна 
чрез количествени характеристики:  обща концентрация на десетте химични елементи в 
ядивната тъкан, седмичен прием и други стойности, които са по-ниски от възприетите в 
ЕС норми. 

 С помощта на надеждни валидирани аналитични GC-MS процедури са 
изследвани 10 вида черноморски риби (трицона, кая, сафрид, карагьоз, кефал, 
чернокоп, калкан, паламуд, барбуна и загран) от 3 региона (Север, Варна, Юг) по 
отношение на остатъчни съдържания на устойчиви органични замърсители 
полихлорбифенили, хлорорганичния пестицид ДДТ и метаболитите ДДЕ и ДДД (PCBs, 
DDTs, HCBs, HBDE). Получени са нови данни, анализирани по години, район на улов и 
видове риби. Най-съществените нови резултати са следните:  замърсяването през 2010–
2011 г. намалява спрямо 2007–2009 г.; няма значими разлики между районите на улов; 
наблюдават се съществени разлики между видовете риба с максимални концентрации 
на ПХБ и ДДТ при видовете с високо липидно съдържание (карагьоз, чернокоп, 
паламуд, зарган и барбуна); резултатите за индикаторните PCBs са под възприетите 
европейски норми; концентрациите силно намаляват в реда DDE > DDD > DDT; 
сравненията с други региони на Черно море и с други морета са благоприятни (по-
ниски нива); констатирани са още по-ниски конц. нива на тези замърсители при 
сладководни риби, както и при миди и рапани. 

 Получени са нови данни за мастнокиселинни профили на 10 вида 
черноморски и 5 вида сладководни риби и са обогатени данните за мастно-
киселинния състав и за съдържанието на мастноразтворими витамини A, D и E в 
различни видове риби. Основният извод, подкрепен с количествени оценки, е че 
изследваните храни са безопасна храна, много добър източник на протеини и 
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полиненаситени мастни киселини със средна енергийна стойност и много добро 
качество.  

Лични впечатления:  Познавам Любомир Македонски от двадесетина години; 
имам добри впечатления от предишни срещи и дискусии на научни форуми в страната 
и от посещения на научни и фирмени семинари и други съвместни професионални 
мероприятия.  Смятам, че постигнатото в неговото кариерно развитие в значителна 
степен е резултат от неговата добра професионална подготовка и продължаващо 
обучение, лични качества и многогодишен упорит труд.  Може да се констатира 
нарастващ ритъм на неговите разнообразни дейности през годините и хармоничен 
баланс между най-съществените сред тях:  значителна по обем и значение учебна 
работа,  подготовка на учебници и учебни помагала на български и английски език,  
подготовка на дипломанти и докторанти,  качествена научна дейност със приноси и 
отзвук в литературата  и  отдаденост на административни и организационни 
задължения. 

 

В заключение:  Единственият кандидат по конкурса доцент д-р Любомир 
Евстатиев Македонски напълно отговаря на изискванията за професор по 
професионално направление 4.2. Химически науки (Неорганична химия).  С убеденост 
ще гласувам с „ДА” за присъждането на доц. д-р Любомир Евстатиев Македонски 
академичната длъжност „Професор” в професионално направление 4.2. Химически 
науки (Неорганична химия). 

 

 София, 26.03.2017 г.   РЕЦЕНЗЕНТ:   

 

      чл.-кор. проф. дхн Димитър Л. Цалев 


