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РЕЦЕНЗИЯ 

от проф. дтн Красимир Иванов Иванов - катедра „Обща химия" на Аграрен университет 

- Пловдив, (сега пенсионер), на материалите, представени за участие в конкурс за 

заемане на академичната длъжност „професор" в ИОНХ, БАН 

 

Със заповед № РД-09.24102 от 27.06.2022 г. на Директора на Институт по обща и 

неоргоншчно химия, БАН (ИОНХ), съм определен за член на научното жури в конкурс 

за заемане на академичната длъжност „професор" в ИОНХ по професионално 

направление 4.2 „Химически науки", научна специалност „Химична кинетика и 

катализ", обявен за нуждите на лаборатория „Материали и процеси за опазване на 

околната среда“ на ИОНХ. 

1. Общо представяне на получените материали 

Единствен кандидат по конкурса за заемане на академичната длъжност „професор", 

обявен в Държавен вестник бр. 34 от 3 май, 2022 г. и в интернет-страницата на ИОНХ, е 

доц. д-р Иванка Петрова Спасова.  

Представеният от доц. Спасова комплект материали е в съответствие с член 29 от 

ЗРАСРБ и член 12 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни 

степени и заемане на академични длъжности в БАН. 

За участие в конкурса кандидатката е приложила общо 33 научни публикации, 

всички излезли от печат след 2012 г. (след избора и за доцент) и всички необходими 

документи за участие в конкурс за АД „професор" в ИОНХ. 

2. Кратки биографични данни на кандидата 

 Доц. Спасова е завършила Висшия химико-технологичен институт – София, през 

1983 г. със специалност “Технология на органичния синтез и горивата”. Веднага след 

завършването е наначена като химик в лаборатория „Химични проблеми за опазване на 

околната среда“ към ИОНХ, а през 1988 г. печели конкурс за научен сътрудник към 

същата лаборатория. През 1998 г. защитава докторска дисертация на тема  „Синтез и 

каталитична активност на оксидни атализатори на основата на 3d-преходни метали за 

обезвреждане на СО и NO при ниски температури“. През 1999 г. е избрана за гл. 

асистент, а през 2012 г. печели конкурс за доцент към същата лаборатория. 

3. Оценка на научната и научно-приложна дейност на кандидата 

 Публикационна дейност 

 Научни публикации: 

Общият брой публикации на доц. Спасова е 71, 59 от които с импакт фактор или 

импакт ранг. В обявения конкурс участва с 33 публикации, всички с импакт фактор. 

Четиринадесет от публикациите са  в списания с най-високия ранг Q1, между които 

Applied Catalysis B: Environmental (IF19.5), Journal of CO2  Utilization (IF7.1), Applied 

Surface Science (IF6.71), Microporous and Mesoporous Materials Microporous and 

Mesoporous Materials (IF5.56)  и др. 13 от статиите са с ранг Q2, а останалите 6 - с Q3 и 

Q4. Няма предявени претенции от съавторите на публикациите към участието на 

кандидатката в конкурса. Не е постъпила и друга информация за некоректност или 

елементи на плагиатство в приложените за участие в конкурса материали.  

 Участие в национални и международни научни форуми: 

 Активното участие на д-р Спасова в престижни научни фроуми преди 

хабилитацията (12ти Световен конгрес по катализ, 2000, Гранада, Испания, VIIIми, IXти и 

Xти Европейски конгрес по катализ) продължава и след хабилитирането и. За периода 

на конкурса са представени 53 работи с нейно участие на 36 научни форуми, от които 

https://www.scopus.com/sourceid/16343?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/16343?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/16343?origin=recordpage


2 

19 международни и 17 национални, между които EuropaCat 2013, Lyon, France, 

EuropaCat 2019, Aahen, Germany, The 6th International Symposium of Gunma University 

Lyo Initiative for Advanced Research (GIAR), 2018, Kiryu, Japan, 11th World meeting on 

pharmaceutics, biopharmaceutics and pharmaceutical technology, 2018, Granada, Spain и 

други. Съгласно Чл. 29, т. 5. От ЗРАСРБ (в сила от 05.05.2018 г.) кандидатите за 

придобиване на АД „професор“ трябва да отговарят на минималните национални 

изисквания, регламентирани в ППЗРАСРБ и коригирани с ПМС № 26 от 13.02.2019 г. 

ИОНХ е регламентирал и допълнителни изисквания за придобиване на АД „професор”, 

включени в Приложение 1 към Правилника за условията и реда за придобиване на 

научни степени и заемане на академични длъжности в Институт по обща и неорганична 

химия. От представената от доц. Спасова справка се вижда, че тя превишава 

минималните изисквания и специфичните изисквания на ИОНХ по всички показатели, 

като превишението на общия брой точки е повече от два пъти (760/1603).  

Научни и научно-приложни приноси 

 Научни приноси 

 Научните изследвания на доц. Спасова са изцяло в областта на хетерогенния 

катализ и са свързани основно с търсене на нови решения за обезвреждане на отпадни 

газове, съдържащи СО, NОх и органични замърсители, както и с разширяване обхвата 

на приложение на каталитичните системи в медицината и получаването на честа 

енергия. Основните научни и научно-приложни приноси са свързани със синтезиране и 

охарактеризиране на нови активни материали като катализатори и адсорбенти и 

изследване на каталитичното им поведение. Те са детайлно описани в приложената 

Авторска справка. В приложената към документите Хабилитационна справка са 

синтезирани най-важните резултати от изследванията, с които доц. Спасова участва в 

конкурса. Ще се опитам да обобщя накратко най-съществените по мое мнение 

резултати и приноси, като акцентът ще бъде върху тези, в които кандидатката има 

водеща роля.  

 Основната част от изследванията на доц Спасова са насочени към изясняване 

влиянието на носителя или текстурата върху състоянието на активната фаза и 

каталитичните и адсорбционни свойства на материали с потенциал за решаване на 

важни екологични проблеми - очистването на въздуха от токсични компоненти, 

съдържащи се в отпадните промишлени газове и отработените газове от автомобилния 

транспорт. Важен елемент от надграждането в изследователската работа след 

хабилитирането са изследванията върху възможностите за получаване на чиста енергия 

и на материали с биомедицинско приложение. Всички изследвания са в пълен синхрон 

с основните приоритети на ЕС – Опазване на околната среда, Зелена енергия и 

Здравословен живот: 

1. Катализатори за опазване на околната среда: 

Тези изследвания попадат в традиционната за лабораторията тематика за опазване 

чистотата на атмосферния въздух и са посветени на получаването на катализатори, 

съдържащи преходни метали и/или редкоземни елементи, нанесени на индивидуални и 

композитни (хибридни) носители и тяхното каталитично поведение в процеси на 

окисление на СО и СН4, обезвреждане на азотни оксиди - редукция на NO с 

редуциращи агенти СО и СН4 и разлагане на NОх. Предложен е 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 (публикации 2, 3, 4, 5). 

Предлаганият метод комбинира двата процеса, в резултат на което се подобрява 

ефективността, разширява се температурният прозорец и може да бъде решение за 

очистване на отпадни газове от източници с променлив режим. За осъществяване на 
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интегрираното разлагане на метанол с обезвреждане на NOx са изследвани 

катализатори на основата на преходни метали и/или редкоземни елементи, нанесени на 

мезопорести силициеви диоксиди KIT-6 и SBA-15 и γ-Al2O3 (публикации 3,4 и 5)..  

Установено е, че при редукция на NO с СО катализаторите, получени върху KIT-6 

чрез комбиниран метод (импрегниране и отлагане от газова фаза), имат по-ниска 

специфична активност от катализаторите, получени чрез импрегниране. Различната 

каталитична активност е свързва с различните маршрути на каталитичния механизъм 

при двете серии катализатори, които са обусловени от достъпността на частиците на 

активната фаза. Катализаторите, нанесени чрез комбинирана процедура върху SBA-15 

проявяват по-висока каталитична активност в сравнение с техните аналози, получени 

чрез импрегниране, поради по-добрата дисперсност на медните частици (публикация 4). 

В продължение на предишни изследвания върху каталитичните процеси на 

елиминиране на NОx, CO и СН4 (публикации 2 и 5) са получени катализатори Mn/Al2O3, 

Ce/Al2O3 и MnCe/Al2O3. Специално внимание заслужава публикацията “Cooperative 

Effect of Ce and Mn in MnCe/Al2O3 Environmental Catalystsq Applied Catalysis B: 

Environmental, 138-139 (2013) 362-372 (IF19.5)“, в която доц. Спасова е втори автор. 

Синтезираните Mn/Al2O3, Ce/Al2O3 и MnCe/Al2O3 катализатори са изследвани детайлно 

чрез FTIR и каталитични експерименти и е установено, че каталитичното превръщане 

на NO с CO протича в два режима - ниско  и високотемпературен. 

Нискотемпературният режим е свързан с предварително покриване на повърхността на 

катализатора с адсорбирани нитро-форми, докато за протичане на реакцията при по-

високи температури е необходимо предварително покритие на повърхността на 

катализаторите с (хидроген)карбонати. По-добрата дисперсност на частиците на 

биметалния катализатор MnCe/Al2O3 обуславя най-висока каталитична ефективност във 

всички изследвани реакции. Надградени са и предишни изследвания на учени от 

лабораторията и е установено, че медно-кобалтови шпинелни катализатори от вида 

CuxCo3-xO4 и CuCo2O4/Al2O3 са с висока каталитична ефективност при редукция на NO 

с CO и окисление на СО поради образуване на стабилни съединения, в които металните 

йони са в променливо окислително състояние. За подобряване на каталитичната 

активност при окисление на СО, окисление на СН4 и разлагане на NO, шпинелни 

катализатори CuCo2O4/Al2O3 са модифицирани с добавки на оксиди на редкоземни 

елементи (Ln= La, Ce, Nd и Gd) (публикация 5). Установено е, че всички катализатори 

са ефективни при окисление на СО и СН4 с ред на активност Ce> Nd> La> Gd, като 

видът на образуваната оксидна фаза на редкоземния елемент е определяща при 

ефективността на катализаторите. 

Иновативната идея за получаване на катализатори върху мезопорести композитни 

материали (SiO2–С, Al2O3–С) чрез комбинация от хидрофилни и хидрофобни 

компоненти е развита в публикации 1, 9, 10, 24. По зол-гел метод са синтезирани 

неподредени SiO2–С нанокомпозити с използване на въглеродни материали с различен 

произход и текстурни параметри, а върху тях е нанесена медно-оксидна фаза 

(публикации 1 и 5) и е оценен ефектът от добавката на въглеродния компонент 

(публикация 9). Синтезиран е и неподреден хибрид на базата на диатомит и активен 

въглен, а с цел промяна на съотношението на Люисови и Брьонстед киселинни 

центрове на повърхността хибридният носител е модифициран с алуминиев оксид. 

Двата хибридни материала са използвани като носител на меднооксиден катализатор за 

редукция на NO с CO и е  установено е, че медно-оксидни катализатори, нанесени на 

неподредени SiO2–С композити, са високоефективни за нискотемпературно 

обезвреждане на азотни оксиди. Установено е съшо, че модификацията на хибридния 

носител с алуминиев оксид води до промяна в текстурата и енергетичната еднородност 

на материала и спомага за по-доброто диспергиране на металните йони върху 
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повърхността на носителя. При разлагане на N2O активността на катализаторите не 

зависи от номиналното съдържание на медни оксиди, а от наличието на въглерод на 

повърхността на катализатора. Въглеродът в композитите играе роля едновременно на 

носител и на реагент, а редуцираните медни йони играят роля на каталитично-активни 

центрове за пренос на кислород от N2O към въглерода.  

 Доц. Спасова е между водещите автори при изследването потенциалът на 

структурирани композити, амино-функционализирани хибридни материали и аналози 

на пруско синьо по отношение улавянето на СО2 (публикации 12, 18, 29 и 30). 

Определени са сорбционните свойства на структурирани хибридни амино-

функционализирани и бифункционализирани мезопорести силикатни материали и са 

оптимизирани условията за интез на бифункционализирани хибриди с повишен 

сорбционен капацитет. 

 Изследванията върху проблемите с т.нар. “хроматографски ефект” (публикация 24) 

са довели до извода, че с увеличаване на съдържанието на Al2O3 в Al2O3–C композити 

Cu2+ йони “потъват” в обема на носителя, а Cu+ йони остават на повърхността.  

Активността на катализаторите може да се настройва чрез промяна на състава на 

композитния алумо-въглероден носител. 

2. Катализатори за добиване на зелена енергия: 

Тези изследвания са резултат от сътрудничеството между ИОНХ, ИОХЦФ-БАН и 

ИК-БАН, в което доц Спасова активно участва и са фокусирани върху интегрирана 

система на основата на биомаса за получаване на чиста енергия, иновативни метал-

въглерод нанокомпозити за съхранение на водород и възобновяема интегрирана 

система за елиминиране на органични замърсители от води и въздух (публикации 6, 7, 

8, 11, 13, 14, 20, 22, 25). 

Наличието на въглерод в кобалт-силикатно-въглеродни композити, получени с 

използване на активни въглени, влияе значително на морфологията, повърхностния 

състав и окислителното състояние на кобалт-силикатно-въглеродните композити и 

каталитичната им активност при редукция на NO с СО (публикация 7), а нанасянето на 

Ni0.5Zn0.5Fe2O4 върху редуциран графенов оксид (RGO) води до 100% разлагане на 

метанол при 650K (публикация 25). 

Установена е решаващата ролята на текстурните характеристики на активни 

въглени от отпадъчна биомаса (АВ), полиолефинов восък, моторно масло и 

каменовъглен катран върху образуването на каталитичните центрове при нанесени 

метални или металоксидни катализатори за разлагане на метанол, респективно 

каталитичните им  свойства (публикации 6, 8, 11, 13, 14, 20, 22). Установено е, че 

дисперсността и съставът на нанесената активна фаза може лесно да се контролира 

чрез вида на използвания въглероден прекурсор и чрез различната му активация и 

обработка, което от своя страна определя каталитичната активност. 

Високата микропоьозност на АВ от отпадна биомаса улеснява образуването на 

фино дисперсни и разположени в микропорите наночастици от Fe и ZnO, които от своя 

страна промотират образуването на ZnFe2O4 и сложни шпинелни ферити 

(Ni0.5Me0.5Fe2O4 (M = Zn или Cu), осигуряващи висока каталитична активност при 

разлагането на метанол (публикации 11, 13, 22).  

Активният въглен, получен от отпадно моторно масло и фурфурол, е с висока 

специфична повърхност и обем на порите и при нанасянето на Zn и Fe наночастици 

води до образуването фино диспергирани и високоактивни метални оксидни частици 

(публикация 14). 

3. Материали с биомедицинско приложение. 

 Изследванията върху каталитични системи за опозване на околната среда, 

индиректно сварзани и със здравословния начин на живот, са надградени с изследвания 
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на материали с директно биомедицинско приложение. Целта е да се оцени потенциала 

на мезопорести силициеви оксиди (тип MCM-41 и HMS) за натоварване на различни 

лекарствени форми, както и влиянието на капсулирането на лекарствените препарати с 

полимери (публикации 16, 17, 21, 23, 26, 31, 32, 33).  

 Доц. Спасова не е водещ автор в тези публикации, но участието на колеги от МУ-

София, публикуването на резултатите в реномирани международни списания с висок IF 

и изключителната важност на разглежданите проблеми ми дават основание да приема 

изследванията като задълбочени, значими и перспективни. Основен резултат е 

установяването на факта, че мезопорести силициеви диоксиди тип MCM-41 и HMS са 

перспективни като носител за доставяне на лекарства за хуманна употреба поради 

спецификата на порестата им структура: 

 Натоварването на глимепирид, прамипексол и ломефлоксацин върху MCM-41 и 

HMS води до подобрена разтворимост, дължаща се на значително намаляване на 

степента на кристалност на лекарството, равномерното му разполагане върху 

повърхността и забавяне освобождаването му до 300 минути (публикации 16, 17, 21,31). 

Натоварването на противораковото лекарство бикалутамид върху MCM-41 и HMS 

частици води до подобряване на in vitro противотуморната активност и in vitro 

цитотоксичност вследствие забавеното освобождаване на лекарството, индуцирано от 

порестата структура на носителя (публикация 26). Капсулирането на доксорубицин 

стабилизира лекарството срещу разграждане поради неговото вътрешно 

местоположение в наночастиците. Хитозан-алгинатните полимери подобряват 

термичната стабилност на лекарството, имат повишена цитотоксичност в резистентни 

лимфомни клетки и възможно намаляване на кардиотоксичните ефекти (публикация 

23). Капсулираното масло от риган в хитозан-алгинатни наночастици показва 

подобрена термична стабилност и значително по-ниска in vitro цитотоксичност върху 

човешки кератинови клетки и in vivo тест за дразнене на кожа, спрямо чисто риганово 

масло поради взаимодействие на етеричното масло и полимерите (публикация 32). 

Внедрителска и експертна дейност 

 Участие в научни и приложни договори и проекти: 

Доц. Спасова е съавтор на 2 патента - BG patent 63364 В1 и BG patent 107724A и 

едно авторско свидетелство - № 47979. Обект и на трите изобретения са катализатори 

на основата на оксидите на медта и мангана, а целта е нискотемпературно 

обезвреждане на СО, азотни оксиди и летливи органични съединения  в отпадъчни 

газове.  

Проектната дейност на доц. Спасова включва 17 национални и международни 

проекти: 

1. Научни проекти с ФНИ -  участник в 8 проекта и ръководител на един от тях;  

2. Инфраструктурни проекти и програми – участник в 3 проекта със съществено за 

мащабите ни финансиране: ДО02-82/12.12.2008 (UNION-1) ”Изграждане на 

центрове за върхови научни постижения“, (2009 – 2012), ФНИ-МОН, ДЦВП-

02/2/2009 и Доизграждане на Център за върхови научни постижения (UNION-2), 

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти 

технологии“; 

3. 4 проекта по по различни Национални програми, финансирани от МОН.  

4. 2 международни проекта с Кипър и САЩ; 

 Експертна дейност: 

Експертната дейност на доц. Спасова намира израз в: 

1. Участие като рецензент на проекти към ФНИ; 

2. Рецензии и становища по ЗРАСРБ – 14 (3 рецензии и 11 становища); 

3. Изготвени рецензии на статии в международни списания – над 40. 
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Умението на доц. Спасова работи в екип потвърдено от колегите и с избора и за 

Зам. Председател на НС на ИОНХ. Признание за експертния и капацитет е и изборът и 

за член на ВНЕК по химически науки на ФНИ (2019 – 2020 г.). 

 Учебно-педагогическа дейност  

 Въпреки ограничената възможност на изследователите от БАН за участие в учебно-

преподавателска дейност доц. Спасова е съръководител на един успешно защитил 

докторант и на един дипломант.  

4. Оценка на личния принос на кандидата 

Публикационната дейност на доц. Спасова започва през 1987 г. и само 3 години по-

късно тя е първи автор в доклад на 7ми Международен симпозиум по хетерогенен 

катализ, а след защитата на докторска дисертация се налага като водещ автор в почти 

всички следващи публикации. В 15 публикациите преди хабилитиране тя е първи 

автор, в 6 – втори (включително патентите и авторското свидетелство), а в останалите 3 

– след втори.  

В 2 от публикациите, представени за участие в конкурса (IF7.9), доц. Спасова е 

първи автор, а в 10 (IF47.47) – втори, което е признание за активното и участие в 

изследванията.  

Всичко това ми дава основание да приема, че личният принос на доц. Спасова в 

представените за участие в конкурса материали е безспорен. 

5. Лични впечатления 

Познавам доц. Спасова от многогодишните ми научни контакти с ИОНХ, от 

множеството и научни прояви на различни форуми в България и чужбина. Запознат съм 

и с научните и изследвания преди избора и за доцент в качеството ми на член на НЖ. 

Нямам съвместни изследвания и публикации с кандидатката и становището ми по 

участието и в конкурса е изградено изцяло върху представените материали и 

документи. 

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 БАН, 

както и на специфичните изисквания на Института по неорганична химия към БАН. 

Кандидатката  е представила достатъчен брой научни трудове, публикувани след 

материалите, използвани при защитата на ОНС „доктор" и академичната длъжност 

„доцент". В представените работи има оригинални научни приноси, като основната 

част от тях са публикувани в списания с импакт фактор, издадени от международни 

академични издателства. Всичко това ми дава основание да дам своята положителна 

оценка и убедено да препоръчам на Научното жури да изготви доклад-предложение до 

НС на ИОНХ за избор на доц. д-р Иванка Петрова Спасова на академичната длъжност 

„професор" в ИОНХ по професионално направление 4.2 „Химически науки", научна 

специалност „Химична кинетика и катализ". 

 

 

21.07.2022 г. Изготвил рецензията: ...........................  

(Проф. дтн Красимир Иванов) 

 


