
С Т А Н О В И Щ Е  

по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по 
професионално направление 4.2 Химически науки, по научна 
специалност „Химия на твърдото тяло” за нуждите на Института по 
обща и неорганична химия БАН, обявен в ДВ бр. 27 от 3.4.2012 г., 
обява № 12, с единствен кандидат главен асистент д-р Ивалина 
Аврамова Аврамова от ИОНХ-БАН 

от члена на научното жури: 

професор дхн Стефан Атанасов Армянов, асоцииран член на 
Института по физикохимия,  БАН.  
 

1. Обща характеристика на научно-изследователската и научно-
приложната дейност на кандидата.  

Ивалина Аврамова постъпва в ИОНХ БАН през 2001 г. и преминава през всички 
стъпала на научната йерархия от физик до главен асистент. От 2003 г. е доктор. 
Специализирала е в Италия, Белгия и Турция. Основната насока на нейната дейност е 
електронната спектроскопия на твърди повърхности. Това направление се отличава с 
особена актуалност, защото е свързано със синтеза и охарактеризирането на нови 
материали.  

2. Основни приноси и отражението им в литературата.  

Нейната специализация е причината за обхващането на широк кръг от 
материали: метални покрития, оксидни слоеве, полимери, полупроводници. 
Специфичният характер на нейната работа неминуемо обуславя сътрудничество с 
колеги от различни области, а това означава и повече съавтори в публикациите. Ще се 
спра само на някои от постигнатите резултати, като очертая ролята на д-р Аврамова в 
тези изследвания.  

В сътрудничество с колектив от Института по физикохимия на БАН е изучено 
влиянието на цериевите оксиди и йони върху корозионното поведение на покрития, 
отразено в 9 публикации [4, 9, 11 13, 14, 15, 18, 21, 23]. Изследванията с рентгенова 
фото-електронна спектроскопия (XPS) на CeO2–Al2O3 оксидни слоеве, отложени 
електрохимично, установяват такова съгласувано отместване на пиковете на Al2p, Ce3d 
и O1s, което дава основание да се твърди, че се формират две отделни фази: CeO2 и 
подобна на CeAlO3. Резултатите са публикувани в работа, в която д-р Аврамова е пръв 
съавтор и която е цитирана досега 10 пъти.  
 В електрохимично отложените оксидни слоеве CeO2-ZrO2-Y2O3 с различно 
отношение на церий към цирконий след термична обработка е установено отместване 
на пиковете на Zr3d и Y3d към по-ниски свързващи енергии, което свидетелства за 
образуване на твърд разтвор. Проведените рентгеноструктурни изследвания 
потвърждават това. Тези резултати са представени в работа в Applied Surface Science, 
където Аврамова е на първо място сред авторите, а статията е цитирана 11 пъти.  

С цел подобряване на взаимодействието на повърхността на полимера 
полидиметилсилоксан (PDMS) с живи човешки клетки тя е модифицирана с аргонова 
плазма. Промените на повърхностната енергия са установени чрез измерване на ъгъла 
на омокряне. Съответните на това промени на химичния състав, настъпващи на 
повърхността, са установени с XPS изследвания. Намерено е, че под въздействието на 
потока от положителни аргонови йони хидрофобната повърхност на PDMS се 
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превръща в хидрофилна вследствие на обогатяването ѝ с SiOx и елиминирането на 
метиловите групи. Това повишава полярните компоненти на повърхностното 
напрежение и по този начин благоприятства за взаимодействието с живи клетки. 
Работата, публикувана през 2005 г. в Nuclear Instruments and Methods in Physics 
Research, Section B: Beam Interaction with Minerals and Atoms, е цитирана 18 пъти.  

3. Наукометрични показатели  

Д-р Аврамова участва в конкурса с 23 работи, от които 15 са в международни 
списания с импакт фактор, 3 са в български списания с импакт фактор, 3 са в материали 
на международни конференции, една е в списание с открит достъп и една е в Journal of 
the University of Chemical Technology and Metallurgy. За работите, представени за 
конкурса, са посочени 89 цитирания. Общият брой на всички работи на кандидатката е 
35, а на цитатите е 111. Hirsch-индексът ѝ е 6. Д-р Аврамова е участвала като 
изпълнител в 4 международни и 2 български проекта. Включените в конкурса 
резултати на д-р Аврамова са представяни на 17 международни и национални форума: 
15 пъти като постери и 2 пъти като доклади. Тя е представяла лично 5 постера. Общият 
брой на всички доклади и постери, на които тя е съавтор, е 33.  

От казаното дотук е ясно, че наукометричните показатели на кандидатката за 
заемане на академичната длъжност „доцент” надвишават изискванията за тази 
длъжност.  

4. Критични бележки и препоръки към кандидата. 

Критични бележки нямам. Имам много добри впечатления от съвместната ни 
работа, отразена в една публикация от общия списък на работите ѝ в Surface and 
Coatings Technology, която е извън списъка на конкурсните трудове. Препоръчвам 
заедно с новите изследвания д-р Аврамова да обръща по-голямо внимание на 
обобщаването на получените резултати.  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Изхождайки от качеството на приносите, наукометричните данни, общата 
активност и авторитета на специалист в областта на електронната спектроскопия на 
твърди повърхности, мога с убеденост и удоволствие да препоръчам на почитаемото 
жури да гласува за заемане на академичната длъжност „доцент” в научно направление 
4.2 химически науки по научна специалност „Химия на твърдото тяло” за нуждите на 
ИОНХ БАН от главен асистент д-р Ивалина Аврамова Аврамова.  

10 август 2012 г.  

 

 Изготвил становището: 

 

професор дхн Стефан Армянов 


