
СТАНОВИЩЕ  
 

Относно конкурс за заемане на академична длъжност „доцент”  

по научната специалност Неорганична химия (01.05.02)  

обявен в ДВ бр. 89 от 11.11.2011 год., 

с кандидат гл. асистент д-р Ели Георгиева Григорова 

член на научното жури доц. д-р Рени Йорданова,  

Институт по обща и неорганична химия 

 

 Ели Григорова е завършила през 1999 година Химическия факултет на СУ „Св. 

Климен Охридски”. През 2005 год. защитава докторантура под съвместно научно 

ръководство - ст.н.с.ІІ ст. М. Хрусанова от българска страна и проф. J. Bobet от 

френска. Във връзка с изработване на докторантурата Григорова неколкократно 

посещава университета в Бордо, Франция, което безспорно e оказало положително 

влияние върху нейното научно израстване. 

 В конкурса за доцент гл. ас. д-р Григорова участва с 19 научни публикации в 

списания с импакт фактор. Шест от тях са включени в дисертационния труд. В други 

шест публикации, отпечатани след защитата на докторантурата, гл. ас. д-р Е. 

Григорова има водеща роля. Отражението на научните трудове в международната 

научна литература е изключително добро. Върху работите са забелязани 167 цитата. 

Тази висока цитируемост е доказателство не само за актуалността на развиваната 

тематика, но и за високото качество на провежданите изследвания. Н-индексът е 8. 

Това надвишава изискванията на Правилника на ИОНХ за условията и реда за 

придобиване на академичната длъжност доцент.  

 Е. Григорова е участник в 6 проекта, от които 4 национални и 2 международни. 

Тя е и ръководител на проект с националния фонд «Научни изследвания» към МОНМ 

на тема «Композитни материали за съхранение на Н2 на базата на Mg с различни 

въглерод съдържащи добовки: получаване и изследване на абсорбционно-

десорбционните им характеристики».  

 Научно-изследователската дейност на гл. ас. д-р Ели Григорова, е посветена на 

разработването на нови композитни материали за съхранение на водород, като една 

високоефективна и екологична алтернатива на конвенционалните горива, без отделяне 

на вредни емисии. Това е нов дял на съвременната наука занимаващ се със съхранение 



и транспорт на енергия под формата на Н2. Обект на изучаване са твърдотелни системи 

за акумулиране на Н2 на основата на Mg.  

 Григорова изследва нови композитни материали с цел решаване на някои 

основни проблеми свързани с разработване на метални хидриди - трудното достигане 

на теоретичния капацитет на магнезия и високите температури при които протича 

абсорбцията и десорбцията на Н2. Установено е влиянието на различни добавки като 

катализатори на процесите на хидриране и дехидриране и е определена тяхната роля: 

като активни центрове (Fe, Co, Ni, Cr2O3, NiCo2O4); помпи на водород (V, Ti); хидриди 

стимулиращи зародишообразуването (MgNi1-xMx), антислепващи агенти (С съдържащи 

добавки); 

По-важните приноси от научната продукция са: 

√ Синтезирани са композитни материали, с подобрена кинетика на хидриране в 

сравнение с чистия магнезий; 

√ Синтезираните композитни материали се характеризират с повишен абсорбционен 

капацитет спрямо Н2 при по-ниски температури; 

√ Показано е, че CeNi не е подходящ материал за съхранение на Н2, поради 

невъзможността да протече десорбция дори и при високи температури (до 723 К); 

√ Потвърдени са преимуществата на механохимичното активиране, за формиране на 

по-реактивоспособна повърхност, която улеснява дифузията на Н2;  

 

Заключение 

Представените материали, с които гл. ас. д-р Ели Григорова участва в конкурса, 

отговарят на изискванията на Правилника на ИОНХ-БАН за развитие на академичния 

състав в частта му за заемане на академичната длъжност доцент. Въз основа на 

цялостната научно-изследователската дейност предлагам убедено на Научното жури 

да гласува с „ДА” за заемане на академична длъжност „доцент” по професионално 

направление 4.2. „Химически науки” (Неорганична химия).  

 

 

 

 

14.03.2012 год.      Автор на становището: 
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