
СТАНОВИЩЕ 

от проф. дхн Елисавета Иванова, ИОНХ-БАН, член на научното жури на конкурс за 
доцент по 4.2. Химически науки (Химична кинетика и катализ), обявен в ДВ бр. 89 от 
11.11.2011 г. за нуждите на лаборатория „Повърхности на дисперсни материали” с 
единствен кандидат гл. ас. д-р Кристина Чакърова от ИОНХ-БАН 

 
Наукометрични данни  
Д-р Чакърова е представила за участие в конкурса 24 от общо 26 публикации. 23 от 
публикациите по темата на конкурса са в списания, включени в базата данни на ISI Web 
of Knowledge и Scopus и една е в материали от научна конференция. Забелязаните върху 
тях цитати са 107. H-индексът на кандидатката е 8. Представен е списък от участия в 
национални и международни конференции с 9 устни и 12 постерни доклада, както и една 
лекция, изнесена от кандидатката в Института Франц Хабер на дружеството Макс Планк 
в Германия. 5 от публикациите са включени в дисертационния труд за придобиване на 
образователната и научна степен “доктор” (2006 г.). 

Научно-изследователска дейност:  

Научните изследвания на д-р Чакърова са в нова, интересна и перспективна област - 
синтез и охарактеризиране на катализатори. Предлагат се нови концепции за 
формирането на катализаторите и механизмите на възможните взаимодействия. Д-р 
Чакърова е започнала тези изследвания като докторант в ИОНХ и ги е продължила в 
сътрудничество с колеги от ИОНХ, както и от Института Франц Хабер, Берлин, 
Германия и Университета Пиер и Мария Кюри, Париж, Франция. В приложената 
справка д-р Чакърова е отразила коректно резултатите от изследванията и научните 
приноси в следните области: (1) ИЧ спектроскопско охарактеризиране на повърхностни 
координационно ненаситени катиони в зеолитни и оксидни катализатори; (2) 
Приложение на изотопно белязан въглероден оксид за ИЧ спектроскопско определяне 
на повърхностни поликарбонилни структури; (3) Приложение на OH → OD изотопен 
обмен за изучаване на повърхностни OH групи  и (4) Механохимичен синтез на 
катализатори.  
Проведените изследвания са на високо научно ниво и компетентността на кандидатката 
е несъмнена. Публикация на д-р Чакърова (№ 4 от списъка) е наградена като най-добра 
работа с участие на млади учени от ИОНХ в направление „Адсорбция и катализ” за 2005 
г. 
Проектна дейност  
Д-р Чакърова е участвала в три научни проекта, финансирани съответно от ЕК, 
Фондация А. фон Хумболт и НАТО, както и в 7 проекта, финансирани от ФНИ.  

Заключение 
След прегледа на представените научни трудове, списъците с цитати и участия в 
конференции, както и въз основа на личните ми впечатления от кандидатката считам, че 
д-р Чакърова е високо квалифициран специалист, способен както да работи в екип, така 
и да ръководи научни изследвания и изразявам категоричното си мнение, че тя напълно 
заслужава да заеме академичната длъжност „доцент”. 
 

06.03.2012 г.       подпис:  
 


