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С Т А Н О В И Щ Е 

от  доц. д-р Никола Людмилов Дренчев 

Институт по обща и неорганична химия - БАН 

 

относно конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” за нуждите на 

лаборатория ”Материали и процеси за опазване на околната среда” в ИОНХ-БАН по 

професионално направление 4.2 “Химически науки”, научна специалност “Химична 

кинетика и катализ”, обнародван в „Държавен вестник”, бр. 47 от 04.06.2021г. 

 

В обявения конкурс участва само един кандидат – гл. ас. д-р Даниела Димитрова 

Стоянова, която в момента работи в лаборатория ”Материали и процеси за опазване на 

околната среда” при ИОНХ-БАН. 

Кандидатът е завършил висшето си образование във „Висш химикотехнологичен 

институт“, специалност  „Неорганични и електрохимични производства“ през 1993 г. През 

1992 г. завършва втора специалност „Промишлена екология“ във ФОП при ВХТИ. В 

периода от 1996 до 1999 г. работи като химик в ИОНХ-БАН. От 1999 до 2002 г. е 

докторант на самостоятелна подготовка. През 2002 защитава дисертация на тема „Мед-

кобалт оксидни катализатори нанесени върху модифицирани с лантан алумосиликатни 

композити и γ-Al2O3 за очистване на отпадни газове“ по научна специалност 01.05.16 

„Химична кинетика и катализ“ в ИОНХ-БАН. От 2003 до 2004 г. е научен сътрудник д-р 

III ст., а от 2004 до 2010 г. е научен сътрудник д-р I ст. От 2010 г. заема длъжност гл. ас. в 

лаборатория ”Материали и процеси за опазване на околната среда”. Член е на „Съюза на 

химиците в България“ и „Българско каталитично дружество“. 

Научните публикации, представени като основен хабилитационнен труд (Група от 

показатели В) са 10 на брой (Q1 - 2 бр., Q2 - 2 бр., Q3 - 3 бр. и Q4 - 3 бр.) с общ брой точки 

171 при необходими 100 т. В седем от тях кандидатът е първи автор, което свидетелства за 

неговото водещо участие в научните изследвания. 

Изследванията в тези публикациите са разделени в две основни тематични 

направления в областта на хетерогенния катализ и имат както приложен така и научен 

характер.  

Направление 1. „Синтезиране на полиоксидни композити на база алумооксидни, 

минерални природни суровини (бентонит и глина) и MgO, за получаване на носители с 
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подходящи механофизични и физикохимични параметри, използвани за нанасяне на 

активни компоненти и прилагани в широка гама катализатори“ 

Направление 2. „Разработване и изследване на нанесени катализатори при 

съдържание на металооксидна активна фаза с висока каталитична активност и 

приложимост в процесите на очистване на газови флуиди в химическата, енергийната 

промишлености и автотранспорта”.    

Научните трудове извън хабилитационния труд (Група от показатели Г) са 16 (Q1 - 

3 бр., Q2 - 5 бр., Q3 - 3 бр. и Q4 - 5 бр.) и 1 патент с общ брой точки 305 при необходими 

220 т. Те също са посветени  на приложни и научни изследвания в областта на 

екокатализата и са разделени в четири направления: 

1. Синтез и изследване на нови катализаторни композити за изгаряне на CH4 на база 

класически технологични схеми за нанесен тип катализатори; 2. Синтез и изследване на 

катализатори както нанесен тип, така и получени чрез механично активиране на 

прекурсорите за реакцията на окисление на СО; 3. Синтез и охарактеризиране на 

фотокаталитични оксидни материали под формата на наноразмерни прахове и измерване 

на фотокаталитичната им активност за разграждане на моделни текстилни багрила и 

окисление на етилен в газова фаза и ацетилсалицилова киселина; 4. Получаване на нов тип 

корозионноустойчиви едно- и поли компонентни оксидни покрития, чрез химични методи 

върху различни видове метални подложки;  

Представените изследвания са оригинални, актуални и отговарят на темата на 

конкурса.  

Кандидатът е представил общо 140 цитата по „Група от показатели Д“ с общ брой 

точки 280 при изискуеми 60 т. Една от представените статии в „Chemical Engineering Journal“ 

от 2015 г. е цитирана 64 пъти.      

Точките по показател „Ж“ са 90 и също надвхърлят необходимите 70 т. Н-индексът на 

кандидата по “Scopus” e 5. 

Гл. ас. д-р Даниела Стоянова е участвала в общо 27 национални и международни 

научни форума. Тя е била ръководител на 4 проекта по двустранна спогодба на БАН и 

Сръбската Академия на науките и изкуствата. Взела е активно участие и в 4 проекта, 

финансирани от Фонд „Научни изследвания“. Рецензирала е общо 10 дипломни работи от 

ХТМУ. Съавтор е на един български патент (BG № 63934 В1, 2003) върху синтеза на 
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„Шпинелоподобен катализатор за очистване на отработени газове и метод за получаването 

му”.     

В заключение, представените от гл.ас. д-р Даниела Димитрова Стоянова материали 

напълно отговарят на тематиката на обявения конкурс. Те покриват както минималните 

изисклвания за заемане на академична длъжност „доцент“, съгласно Закона за развитие на 

академичния състав в Република България, таки и допълнителните изисквания на ИОНХ-

БАН. По всички групи от показатели събраните точките надвишават изискуемия 

минимум. Всичко това ми дава основание да препоръчам на членовете на Научното жури 

и на Научния съвет на ИОНХ – БАН да дадат своята положителна оценка при избора на 

гл. ас. д-р Даниела Димитрова Стоянова за „доцент” по професионално направление 4.2. 

„Химически науки”, научна специалност „Химична кинетика и катализ”. 

 

 

30.08.2021                       Изготвил становището: 

гр. София                           /доц. д-р Никола Дренчев/ 

 


