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СТАНОВИЩЕ 

от д-р Мария Милинова Миланова, професор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

върху материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност ‘професор’ 

на ИОНХ, БАН, професионално направление 4.2. Химически науки (научна специалност „Химична 

кинетика и катализ“) 

1. Общо представяне на получените материали 

 Със заповед № PД-09-102 от 27.06.2022 г. на директора на Института по обща и неорганична 

химия, (ИОНХ), БАН, съм определена за член на научното жури за конкурс за заемане на 

академичната длъжност ‘професор’ в ИОНХ, професионално направление 4.2. Химически науки 

(научна специалност „Химична кинетика и катализ“). В конкурса за ‘професор’, обявен в ДВ, бр. 34 

от 03.05.2022 г. за нуждите на лаборатория „Материали и процеси за опазване на околната среда” към 

ИОНХ, като единствен кандидат участва доц. д-р Иванка Петрова Спасова от същия институт. 

Представените от доц. д-р Спасова материали на електронен носител са посочени в заявлението 

за участие в конкурса и са в съответствие с Правилника за прилагане на Закона за развитие на 

академичния състав на ИОНХ, БАН, и включват всички искани документи. 

Доц. Спасова е завършила ХТМУ, София, през 1983 г., притежава образователна и 

квалификационна степен магистър по специалност „Технология на органичния синтез и горивата”. В 

ИОНХ, БАН започва кариерата си като химик през 1984 г., където израства като специалист и учен и 

където продължава да работи до сега. През 1998 г. защитава дисертационен труд на тема “Синтез и 

каталитична активност на оксидни катализатори на основата на 3D-преходни метали за обезвреждане 

на СО и NO при ниски температури”. От 2012 г. е доцент в лаборатория „Материали и процеси за 

опазване на околната среда“, ИОНХ, БАН. Научният опит и професионалното израстване и развитие 

на доц. Спасова отговарят изцяло на професионалното направление на обявения конкурс. 

Наукометричните данни на доц. Спасова включват общо 71 научни публикации, от които в 

списания с IF са 56, в списания с SJR 3, в нереферирани научни списания без IF 7, в сборници в пълен 

текст 5. Публикациите, с които участва в конкурса за заемане на академичната длъжност “професор” 

са на брой 33, всички публикувани след 2012 г. в специализирани списания с импакт фактор, сред тях 

авторитетните Microporous and Mesoporous Materials, JCR-IF (Web of Science) 5.455, Applied Catalysis 

B: Environmental, JCR-IF (Web of Science): 19.503, Applied Catalysis A: General, JCR-IF (Web of 

Science): 5.706, Applied Surface Science, JCR-IF (Web of Science): 6.707 и др. Една от публикациите е 

съвместна с доц. Спасова (№ 5 от списъка с публикации по конкурса), публикувана в J Rare Earths, IF 

3,712, Q2 (WS), отнесена към показател В4, по който са изпълнени 175/100 препоръчителни точки т.е. 

изключването на тази публикация не би се отразило нито върху наукометричните данни, нито върху 

цялостното представяне на доц. Спасова в този конкурс. 

Върху научните трудове, представени за участие в конкурса, са забелязани 256 цитата (Scopus) 

от общо 586 цитата на всички публикации. Изчисленият на тази основа индекс на Хирш (Scopus) е 
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12. Документите съдържат списък на представените доклади на 53 научни форума след хабилитиране 

през 2012 г., както и участието в научните колективи на 17 научни проекта, от които 15 национални, 

финансирани от МОН (представени копия от договори) и два международни, финансирани от 

чуждестранни компании от САЩ и Кипър (удостоверения за участие в международните проекти, 

подписани от ръководителя проф. дхн Д. Механджиев). 

Към документите е приложена справка за изпълнението на минималните национални 

изисквания и на препоръчителните критерии на ИОНХ, БАН за заемане на академичната длъжност 

„професор“ в професионално направление 4.2. Химически науки. Разпределението по показатели е 

както следва, изпълнени/препоръчителни точки: показател А 50/50; показател В 175/100, показател Г 

519/220, показател Д 512/120, показател Е 207/150 и показател Ж 140/120. Вижда се, че 

наукометричните данни на доц. Спасова далеч надминават изискванията на Закона за РАСБ и 

Правилника към него. 

2. Научнo-изследователската дейност на доц. Спасова е актуална, насочена към решаването 

на проблеми, свързани със замърсяването на околната среда, каквато е тематиката на лабораторията, 

в която работи. 

Основна част от изследванията на доц. Спасова са свързани с очистване на атмосферния въздух 

от азотни оксиди и летливи органични съединения чрез прилагане на перспективния и ефективен 

каталитичен метод за окисление на СО и СН4, за обезвреждане на азотни оксиди чрез редукция на NO 

с редуциращи агенти СО и СН4 и разлагане на NО. От своя страна каталитичният метод налага 

разработването на материали с висока ефективност, селективност и стабилност в каталитични 

реакции за очистване на атмосферния въздух, тяхното пълно и многостранно охарактеризиране чрез 

приложение на разнообразни инструментални методи и техники. Това са (i) изследванията върху 

катализатори на основа на преходни метали и/или редкоземни елементи, нанесени на индивидуални 

носители, както и (ii) изследванията върху катализатори на основа преходни метали, нанесени на 

композитни (хибридни) носители. Като носители са използвани алуминиев оксид, силициев диоксид 

и порест въглерод, показващи оптимален химичен състав, специфична повърхност, стабилност и 

механични свойства. Установено е, че катализатори, нанесени на неподредени силициево-въглеродни 

композитни носители, каквито са медно-оксидните катализатори, нанесени на неподредени SiO2–С 

композити, са високоефективни за нискотемпературно обезвреждане на азотни оксиди още при 

100°С, с двойно по-висока активност от тези, нанесени на активен въглен. 

Сред резултатите с важно практическо приложение е предложеният нов подход за намаляване 

на концентрацията на азотни оксиди в отпадни газове, състоящ се в интегрирано обезвреждане, при 

което за редуктори на азотните оксиди се използват продуктите от каталитичното разпадане на 

метанол. Изследванията, оформени в хабилитационна справка на основа на статии, включени в 

показател В, са научно-приложни, финансирани изцяло чрез научни проекти. 

Изследванията, свързани с изясняване на влиянието на носителя или текстурата върху 

състоянието на активната фаза и каталитичните и адсорбционни свойства на материали за опазване 
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на околната среда и получаване на чиста енергия, както и на материали с биомедицинско приложение 

са дадени в авторската справка. Включени са ((i) изследвания върху катализатори, нанесени на 

въглерод-съдържащи материали, за опазване на околната среда и за получаване на чиста енергия, (ii) 

улавяне на СО2 върху композитни, хибридни и др. материали; (iii) адсорбционни и текстурни 

характеристики на материали; (iv) изследвания на материали с биомедицинско приложение. 

Изследванията върху мезопорести силициеви диоксиди показват, че това са обещаващи носители за 

доставяне на лекарства за хуманна употреба поради спецификата на порестата им структура. Тези 

интересни резултати разширяват спектъра на приложенията на получаваните материали от доц. 

Спасова. 

3. Други 

Научно-изследователската работа на доц. Спасова е свързана с активно сътрудничество с 

колеги от български научни организации, като ИОХЦФ-БАН и ИК-БАН. 

Доц. Спасова е съръководител на един успешно защитил докторант (Наталия Стоева, тема на 

дисертацията „Наноразмерни и наноструктурирани композитни материали като катализатори и 

адсорбенти с екологично предназначение“ 2014 -2017). Заместник- председател е на Научния съвет на 

ИОНХ, член е на Временната научно-експертна комисия по химически науки на ФНИ (2019-2020), 

член е на Съюза на химиците в България и на Българското каталитично дружество. 

  Познавам лично доц. д-р Иванка Спасова, ценя нейната компетентност в областта на химичния 

катализ, на адсорбционните процеси и свойствата на порестите материали. Постигнатите научни 

резултати в изследователската ѝ работа се дължат не само на нейната отлична компетентност, но и на 

нейната сърцатост, всеотдайност, позитивизъм. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Документите и материалите, представени от доц. д-р Иванка Спасова отговарят на всички 

изисквания на Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), 

Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и съответния Правилник на ИОНХ, БАН. 

Представени са достатъчен брой научни трудове, публикувани след материалите, използвани 

при защитата на ‘докторска степен“ (кхн) и хабилитация за научна степен „доцент“. Постигнатите от 

доц. Спасова резултати в научно-изследователската дейност напълно съответстват на специфичните 

изисквания на ИОНХ, БАН, приети във връзка с Правилника за приложение на ЗРАСРБ. 

Давам положителна оценка и препоръчвам доц. д-р Иванка Спасова да бъде избрана на 

академичната длъжност ’професор’ в ИОНХ, БАН, по професионално направление 4.2. Химически 

науки (научна специалност „Химична кинетика и катализ“). 

26.08.2022 г.    Изготвил становището: 

проф. д-р Мария Миланова 


