
 
 
 

 
АВТОБИОГРАФИЯ 

 

ИН С Т И Т У Т  П О  О БЩ А  И  

Н Е О Р Г А Н И Ч Н А  Х ИМ И Я   

п р и  БАН  
 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

• Име, презиме, фамилия  АНТОН ИЛИЕВ НАЙДЕНОВ 

• Дата и място на раждане  28.09.1963 ГОД., ГР. СОФИЯ 

 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУЧНО 

ИЗРАСТВАНЕ

 Висше, инженер – химик 

• Име на образователната  
  организация,  специалност и 

година на дипломиране 
 
 

• Защитени дисертации 
(година, тема) 

 
• Хабилитации 

(година, придобита 
длъжност) 

 

 Висш химико-технологичен и металургичен институт, специалност „Технология 
на неорганичните вещества”, 1986 год. 

  

 

1996 год., “Хетерогенно-каталитично разлагане на озон и възможности за 
използуване на тази реакция за обезвреждане на отпадни газове” 

 

2003 год., Старши научен сътрудник II ст.(доцент) 

 

ТРУДОВ СТАЖ

                                                                               
 

• Дати (от-до) 
 Месторабота 

Заемани длъжности 

  
10.09.1986 – 13.11.1987, Завод за печатни платки и хибридни интергрални модули, 
гр. Благоевград, технолог 
17.11.1987 – 30.03.1990 год., Централен институт по химическа промишленост, гр. 
София, научен сътрудник III ст. 
01.04.1990 – 05.04.1996: Институт по обща и неорганична химия, БАН, научен 
сътрудник III ст. 
05.04.1996 – 12.03.1998: Институт по обща и неорганична химия, БАН, научен 
сътрудник II ст. 
12.03.1998 – 28.01.2003: Институт по обща и неорганична химия, БАН, научен 
сътрудник  I ст. 
28.01.2003 – 01.07.2010: Институт по обща и неорганична химия, БАН, ст. научен 
сътрудник  II ст. 
От 01.07.2010 до момента: Институт по обща и неорганична химия, БАН, доцент 

 
 

ВЛАДЕЕНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ  Английски език: много добре;   френски език: добре;    руски език: добре 
КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ  Microsoft Office; Origin; Fortran.  

 
• Научни статии: 

• Изобретения и патенти
                               • Цитирания 

•Н-индекс
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- статии в списания с импакт 
фактор 

-в списания без импакт 
фактор 

-в материали от конференции 
 
 

 •• Участие в проекти: 
(след хабилитиране) 

-международни 
-национални 

 
• Участие в научни форуми 

(след хабилитиране): 
-международни 

-национални 
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•Подготовка на кадри 
(след хабилитиране) 

 

 3 докторанти, 2 защитили докторска дисертация: 
1. Пенко Николов, редовен докторант към ИОНХ,  на тема: “Каталитично 
разлагане на озон и окисление на органични вещества с озон с цел обезвреждане 
на отпадни газове”, научен ръководител, защитил през 2010 год..  
2. Петя Миткова Конова, редовен докторант към ИОНХ, на тема: 
“Нискотемпературно хетерогенно-каталитично окисление на CO и органични 
съединения”, научен съръководител, защитил през 2011 год. 
Отчислен с право на защита докторант: 
Ангелина Михайлова, редовен докторант към ИОНХ по проект MISSION  
на тема: “Акумулиращи катализатори за обезвреждане азотни оксиди”, научен 
съръководител, отчислен 2008 год..  

• Членство в научни 
организации 

  

 Клуб на каталитиците в България, зам. председател 

•Други  Рецензент на публикации в следните списания: Applied Catalysis B: 
Environmental, Topics in Catalysis, Catalysis Communications, Journal of Molecular 
Catalysis: A Chemical, Journal of Material Science, Journal of Hazardous Materials, 
Chemosphere. 

     


