
С Т А Н О В И Щ Е 

 

от доц. д-р Велин Николов, ИОНХ-БАН 

член на Научното жури 

по конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент” по специалност 01.05.02 
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    Единствен кандидат по обявеният конкурс е гл. асистент д-р Ели Григорова. 

    Съгласно документите по конкурса, от завършването на висшето си образование в 

СУ- „Климент Охридски” до сега Григорова има 12 години стаж като асистент и главен 

асистент  в ИОНХ-БАН. Докторската и дисертация, както и цялата й научно- 

изследователска дейност след защитата на дисертацията през 2005 година  са  в 

областта на синтеза и охарактеризирането на материали за съхранение на водород. В 

тази област тя е съавтор на 19 научни труда, 15 от които са публикувани в  реномирани 

международни списания с импакт фактор ( J. Alloys and Compounds, J. Mater. Sci, Solid 

State  Ionics  и др.) и 4 - в  Bulgarian chemical communications. Григорова е съавтор и на 

още два научни труда, отнясящи се до материали за твърди електролити. Tези трудове 

не са включени в справката за научните приноси. Прави впечатление, че от всички 21 

научни съобщения, Григорова е първи автор в осем и втори автор в други осем. Това 

означава, че тя е била водеща в идеите и изпълнението на изследванията.  При това, 

част от трудовете са в съавторство и с колеги от Франция. 

 Трудовете на Григорова са цитирани 167 пъти. Съгласно вътрешният правилник 

на ИОНХ, необходимо условие за участие по конкурс за «доцент» е «Н» фактор 5. 

Представеният списък на цитатите показва, че тя има фактор 8, което е  достаъчно 

условире дори за «доктор на науките». Бих искал да обърна внимание и на това, че 167- 

те цитата са върху 12 научни труда до 2008 година включително - т.е.,  цитируемостта 

на трудовете й е средно около 14 на труд, което, според мен, е впечатляващо 

постижение за учен с 12 години стаж. Не се съмнявам, че и останалите й трудове ще 

имат подобна цитируемост с времето. Григорова е била участник в два международни и 

4 национални проекта. Специално искам да отбележа проекта ДО-02-309 /18. 12. 2008  

в направление «млади учени», на който тя беше и идеен носител, и координатор, и до 

голяма степен основен изпълнител. Голяма част от резултатите от изследванията  на 



Григорова са докладвани на 10 международни форума (грубо по един доклад  на 

година) и на други 6 национални форума. 

   Посочените данни показват, че Григорова покрива напълно всички изисквания и 

формални показатели  за заемане на длъжност «доцент». 

   Проф. Лазаров и Проф. Тодоровски вероятно ще анализират подробно в рецензиите 

си научните приноси на Григорова. Без съмнение за мен е, че материалите за 

акумулиране и съхранение за водород ще стават  все по-актуални и че натрупаният 

изследователски материал по отношение на синтеза и характеристиките на три класа 

такива материали с най-разнообразни добавки е сериозен принос към разбирането на 

механизмите на абсорбцията и десорбцията на водорада и към намирането на 

оптимален състав на материали за неговото съхранение. 

   Познавам Григорова от постъпването й на работа в ИОНХ. Като неин колега и  за 

известен период ръководител на лабораторията, в която тя работеше, искам да 

подчертая нейното изключително сериозно отношение към изследователската дейност 

и прецизността, с която тя поставя експериментите си и тълкува резултатите. Вероятно 

с това изразявам и мнението на голяма част от колегите в ИОНХ , както и на 

ръководството на Института. Факт е, че много често това ръководство избираше 

именно Григорова като предстсвител на младите учени от ИОНХ при срещи с 

представители от различни инстанции, включително с международната комисия при 

атестирането на институтите от БАН. 

 Не се съмнявам, че Григорова е изследовател с умение и опит и може да  води 

самостоятелни изследователски проекти. Ще гласувам «ЗА» да бъде назначена  на 

длъжност «доцент»  в ИОНХ-БАН по специалност 01.05.02 «Неорганична Химия».  

 

 

12 Март 2012 г.                                                                                 доц. д-р В. Николов 


