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Р Е Ц Е Н З И Я 

 

от проф. д-р Силвия Живова Тодорова, Институт по катализ-БАН 

 

относно материалите, представени от доц. д-р Иванка Петрова Спасова за 

участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в Института по 

обща и неорганична химия, БАН по професионално направление  4.2. Химически науки 

(Химична кинетика и катализ) за нуждите на лаборатория „Материали и процеси за 

опазване на околната среда“ при ИОНХ-БАН, обявен в ДВ бр. 34 на 03.05.2022 г. 

 

1. Общо представяне наматериалте на кандидата.  

Доц. д-р Иванка Петрова Спасова е единствен кандидат по конкурса за заемане 

на академичната длъжност „професор”. Представеният от кандидата комплект 

материали е в съответствие с член 29 от ЗРАСРБ, член 32(1) от Правилника за 

условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични 

длъжности в ИОНХ-БАН. 

За участие в конкурса доц. Спасова е представила необходимите документи:  

автобиография, копие на диплома за присъдена ОНС „доктор”, удостоверение за 

минимален петгодишен стаж по специалността, общ списък на публикации, общ списък 

на цитиранията, списък на публикации за участие в конкурса, списък на цитиранията на 

публикациите след хабилитиране, списък на участия в научни форуми след 

хабилитиране, справка за изпълнение на минималните и допълнителните изисквания, 

Хабилитационна справка, авторска справка, приложения към справката за изпълнение 

на минималните и допълнителните изисквания на БАН и ИОНХ, отпечатъци на 

публикациите за участие в конкурса.  

 

2. Биографични данни на кандидата. 

Доц. Спасова е завършила висшето си образование през 1983 г. във ХТМУ, спец. 

„Технология на органичния синтез и горивата”. През 1998 г. след успешна защита на 

докторска дисертация на тема “Синтез и каталитична активност на оксидни 

катализатори на основата на 3d- преходни метали за обезвреждане на СO и NO при 

ниски температури”, й е присъдена образователната и научна степен „Доктор“. От 1984 

г. досега работи в ИОНХ-БАН, последователно като химик, след което като доцент от 

2012 г. до сега.  

Доц. д-р Иванка Спасова е желан партньор в редица национални и международни 

научни проекти. Участник е в 16 национални проекта: 10 проекта с ФНИ, Национален 

център по мехатроника и чисти технологии, в Националната програма "Нисковъглеродна 

енергия за транспорта и бита", ЕПЛЮС и Разпределена инфраструктура от центрове за 

производство и изследване на нови материали техните приложения, както и за 

консервация, достъп и е-съхранение на артефакти-ИНФРАМАТ. Доц. Спасова е и 

ръководител на един проект с ФНИ и участник в един международен проект "European 

Twinning on Materials Chemistry Enabling Clean Technologies" – 2020 г., Национална 

програма „Европейски научни мрежи“.  

Представените по-горе изследователски проекти убедително показват, че доц. д-

р Спасова има капацитета да привлича средства и да ръководи изследователски 

проекти. 

3. Научна продукция 
За целия творчески период доц. д-р Спасова представя 71 публикации, като в 

конкурса участва с 33, които не повтарят представените за длъжността „доцент“. 

Всички публикации са рефериране в Web of Science и/или Scopus.  
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Резултатите от научноизследователската ѝ дейност са публикувани в 

авторитетни международни списания в Q1 област (WoS или Scopus): Applied Catalysis 

A, Applied Catalysis B: Environmental, Microporous and Mesoporous Materials, Inorganica 

Chimica Acta, Applied Surface Science, Journal of CO2 Utilization, Molecules, Journal of 

Drug Delivery Science and Technology, Journal of Solid State Chemistry. 

Публикациите, участващи в конкурса, са разделени в две групи, покриващи 

показатели В и Г, съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни 

степени и за заемане на академични длъжности. В първата група, показател В - 

„Хабилитационен труд - научни публикации в издания, които са реферирани и 

индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация (WoS или Scopus)“ 

са представени 8 (четири от тях попадат в Q1, три в Q2 и една в Q3), като общият брой 

точки е 175 т., при необходим 100 т. При 5 от представените публикации по този 

критерий, доц. Спасова е първи или кореспондиращ автор. 

Във втората група са представени 25 публикации (10 - Q1, 10 - Q2, 3 - Q3 и 2 - 

Q4), покриващи показател Г с общо 519 точки при необходими 220 точки. В групата 

показатели Д, също са надвишени значително изискванията-от необходими 120 т., 

кандидатът има 512 т. Всички цитирания са в престижни международни списания, 

което е в подкрепа на значимостта и актуалността на научните разработки на доц. 

Иванка Спасова. Общият й h-индекс е 12.  

Представени са общо 53 участия в международни и национални научни форуми, 

включени в материалите за настоящия конкурс, от които 39 са на международни 

форуми и 14 на национални форуми. 

По показател Е, включващ защитили докторанти, изпълнение и ръководство на 

национални и международни проекти и привлечени средства по тях, доц. Спасова 

събира 207 точки при необходими 150 точки, съгласно по-горе цитираният правилник. 

Наукометричните показатели в представените материали, с които доц. д-р 

Иванка Спасова участва в конкурса, убедително показват, че тя значително надвишава 

заложените изисквания към кандидатите за длъжността професор. 

Доц. Спасова има принос и в академичното израстване на много учени от 

различни научни организации. Бил е член на 14 журита за защита на дисертационен 

труд и на журита за заемане на академичната длъжност „Професор” и „Доцент“. 

Експертната дейност на доц. Спасова се  изразява в представяне на над 40 анонимни 

рецензии за списания, както и в това, че е била член на ВНЕК по химически науки на 

ФНИ-2019-2020.  

Искам да отбележа, че приложените материали са изключително прецизно 

оформени. 

 

4. Научно изследователската дейност на кандидата 

Хабилитационен труд 

Научноизследователската дейност на доц. д-р Иванка Спасова е в изключително 

актуално направление на съвременния хетерогенен катализ, свързано с опазване на 

околната среда.  

Контролът на замърсяването на въздуха е един от основните проблеми на 

политиката за околната среда на Европейския съюз (EC)  

(http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm). През 2013 г. ЕС предлага политически 

пакет „Чист въздух“, който набелязва мерки до 2030 г за намаляване на вредните 

емисиите. С директива от (2008/50/EC, http: //ec.europa.eu/ 

environment/air/quality/standards.htm) за качеството на въздуха, се въвеждат и нови по-

ниски норми на допустимост за замърсяване с ЛОС, SO2, NH3, NOх, СО, летливите 

органични съединения (ЛОС), фини прахови частици и други. Една от най-ефективните 

http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/air/quality/standards.htm
http://ec.europa.eu/environment/air/quality/standards.htm
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и икономически изгодни технологии за обезвреждането на вредни вещества са 

каталитичните технологии. Както е добре известно, свойства на катализаторите се 

определят основно от структурата и дисперсността на активната фаза и нейното 

взаимодействие с носителя. От тази гледна точка носителят играе съществена роля при 

формиране на активната фаза. Едни от широко използваните носители, това са 

мезопорестите материали. Интересът към тях е продиктуван от факта, че те притежават 

висока специфична повърхност, структурна подреденост и разпределение на размера на 

порите в тесен интервал. Друг вид интересни подходящи носители, това са мезопорести 

композитни (хибридни) материали, поради факта, че е възможно регулиране на 

порестата текстура с вариране на състава и вида на компонентите, което води до  

получаването на активна фаза с подходяща дисперсност и стабилно състояние. 

Научните приноси от изследванията на доц. д-р Иванка Спасова, представени в 

„Хабилитационния труд“ се отнасят до разработване на катализатори, съдържащи 

преходни метали и преходни метали модифицирани с редкоземни елементи, нанесени 

върху 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. Тези изследвания 

попадат в традиционната за лабораторията тематика за опазване чистотата на 

атмосферния въздух. мога да бъдат обобщени в две основни направления: 

1. Разработване и изследване на катализатори основа преходни метали 

и/или редкоземни елементи, нанесени на индивидуални носители. 

2. Разработване и изследване на катализатори на основа преходни метали, 

нанесени на композитни (хибридни) носители. 

В първото направление са представени изследвания насочени към процеса на 

реакции на редукция на NO с CO и на NO с продукти от разлагане на метанол (CO и 

CH4), като последният процес е предложен за първи път. Предлаганият подход 

комбинира двата процеса, в резултат на което се подобрява ефективността, разширява 

се температурният интервал и може да бъде решение за очистване на отпадни газове от 

източници с променлив режим. По  същество, процесът е каталитична редукция на NOx 

с СО, водород и/или метан върху  нанесени на носител наноразмерни метали/метални 

оксиди. Реакциите са проведени в присъствие на медни катализатори, нанесени на 

мезопорести силициеви диоксиди (KIT-6 и SBA-15), получени чрез импрегниране и 

комбиниран метод от импрегниране и отлагане от газова фаза. Катализаторите 

получени върху KIT-6 чрез комбиниран метод, имат по-ниска специфична активност от 

катализаторите, получени чрез импрегниране в реакцията на редукция на NO с СО. 

Това е обяснено с различните маршрути на реакцията при двете серии катализатори, 

които са обусловени от достъпността на частиците на активната фаза. Единият 

маршрут е свързан с образуване на ваканции вследствие редуциране на окислени медни 

частици на повърхността от СО, дисоциация на NO, последвано от регенерация на 

активните центрове с СО. Вторият маршрут се дължи на образуване на мостови 

нитрати, тяхната реакция с адсорбиран CO и след това реакция с NO за получаване на 

N2O. Разлагането на N2O се осъществява върху металните активни центрове, които 

доминират върху външната повърхност на катализатора. При комбинираният метод на 

нанасяне, частиците се намират главно в микро-мезопорестата система на носителя, а 

броят на по-достъпните каталитични центрове, разположени по външната повърхност е 

относително малък, докато при катализаторите, получени чрез импрегниране 

каталитичните центрове са преимуществено на външната повърхност и са лесно 

достъпни. Кагато като носител се използва молекулно сито SBA-15, комбинираният 

метод на получаване води до по-силно дисперсни частици и съотватно до по-висока 

активност. Катализаторите получени на основата на KIT-6 посредством комбиниран 
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метод показват по-висока специфична активнос при редукция на NO с продукти на 

разлагане на  метанол (CO и CH4), като активността преминава през максимум при 

катализатора с 6 тегл.% Cu. 

Друг оксид, който е използван като носител  за получаването на катализатори за 

реакции на елиминиране на NOx, CO, CH4, това е Al2O3. Той е модифициран с оксиди 

на преходни метели или комбинация от оксиди на преходни метали с добавка от 

редкоземните елементи. При модифициране на Mn/Al2O3 с Се се получават високо 

активни катализатори в посочените по-горе реакции, поради повишаване на 

дисперсността на оксидните частици. 

При изследване влиянието на редкоземни елементи ( Ln= La, Ce, Nd и Gd) върху 

структурата и активността на медно-кобалтови шпинели, нанесени върху алуминиев 

оксид е установено, че добавянето на редкоземни елементи променя състоянието на 

повърхността на катализатор медно-кобалтов шпинел, нанесен на  Al2O3. В резултат на 

това се наблюдава частично намаляване на медните частици, както и миграция на тези 

видове между повърхността и основната маса. Ln/CuCo/Al катализаторите проявяват 

различно поведение в процесите на окисление и редукция. В процеси на окисление, 

където оксидната структура е важна, Ce/CuCo/Al и Nd/CuCo/Al са най-активни, като 

този съдържащ Се се отличава с най-висока активност, поради наличието и 

оптималното повърхностно разпределение на редокс двойките Cu
+
/Cu

2+
 и Ce

3+
/Ce

4+
.  

Ln-модифицираните катализатори значително подобряват селективността на 

процеса към N2 

Друга съществена част от изследванията на доц. Спасова е насочена към 

разработване и изследване на катализатори на основа преходни метали, нанесени 

на композитни (хибридни) носители. 

Изследвани са следните видове хибридни носители: неподредени силициево-

въглеродни композитни носители, структурирани силициево-въглеродни композитни 

носители, алумо-въглеродни композитни носители. Композитните материали са 

модифицирани с меден оксид и тествани в реакцията на редукция на NO с СО и 

разлагане на N2O. 

При неподредени силициево-въглеродни композитни носители е проследено 

влиянието на средата за нанасяне на активната фаза и ефекта от добавката на 

въглеродния компонент както върху повърхността и морфологията на синтезираните 

композитни материали, така и върху състоянието и каталитичното поведение на 

нанесените оксидни частици. Установено е, че добавянето на въглерод към SiO2 

подобрява дисперсността на меднооксидните частици, нанесени на силикатно-

въглеродните композити и влияе върху разпределението на медните йони между 

повърхността и обема на синтезираните катализатори. Тъй като при отлагане на 

активната фаза частиците от медни оксиди се свързват посредством силанолните или 

въглеродните центрове, в зависимост от количеството въглерод на повърхността е 

наблюдавана частична редукция на меднооксидната фаза на повърхността. Основна 

роля при формиране на съотношението силикат/въглерод на повърхността има 

изоелектричната точка (IEP) на съответния компонент в условията на получаване. При 

композити, при които въглеродните компоненти имат IEP>pH на получаване, 

повърхността е обогатена с въглерод, при IEP<pH въглеродните частици са включени 

предимно в обема и повърхността е бедна на въглерод. 

Установено е, че медно-оксидни катализатори, нанесени върху неподредени 

SiO2–С композити, са с двойно по-висока активност в реакцията на  нискотемпературно 

обезвреждане на азотни оксиди, от тези, нанесени на активен въглен. Тази тенденция е 

установена още при 100°С. Редът на активност на изследваните катализатори корелира 

с повърхностното съдържание Cu
+
/Cu

2+
. Cu

2+
 и Cu

+
 са активни центрове за адсорбция 
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на NO и CO, съответно. При катализаторите с повишено съдържание на Cu
+
 центрове, 

повърхностна редукция не е необходима, така че каталитичната реакция може да 

започне без този етап. 

Успешно са получени структурирани мезопорести SiO2–С композити със 

съотношения SiO2:С в целия концентрационен диапазон. Установена е 

стабилизиращата роля на SiO2 върху мезопорестата структура на композитите. 

Увеличаването на съдържанието на въглерод води до намаляване на средния размер на 

порите и увеличаване обема на микропорите. Във всички структурирани SiO2–С 

композити въглеродът се намира по стените на порите. Нанасянето на меднооксидна 

фаза не води до значителни структурни промени на матрицата на двата типа носители, 

а само до блокиране на част от порите. 

Установеное, че въглеродът играе същественна роля при разлагане на N2O. 

Въглеродът е едновременно и носител и реагент, а редуцираните медни йони играят 

роля на каталитично-активни центрове за пренос на кислород от N2O към въглерода.  

Постигнато е пълно елиминиране на N2O и NO в присъствието на медно-оксиден 

катализатор, нанесен на силикатно-въглероден композит със съотношение 

SiO2/C=30/70. 

При катализатори, нанесени на алумо-въглеродни композитни носители е 

установено, че активността на катализаторите може да се настройва чрез промяна на 

състава на композитния алумо-въглероден носител. Наблюдавасе т. н. „хроматографски 

ефект” - концентрацията на медта  на повърхността е на порядък по-малко, отколкото 

при нанесените на чист въглероден носител. С увеличаване на съдържанието на Al2O3 в 

композитите, Cu
2+

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

повърхността. Каталитичната активност е по-висока за катализатори с високо 

съдържание на алуминиев оксид, където се наблюдава почти еднакво съдържание на 

Cu
2+

 и Cu
+
 на повърхността. 

 

Други публикации  

Другите публикации, представени от доц. Спасова за участие в конкурса, 

оформят няколко тематични направления, свързани с изясняване на влиянието на 

структурните и текстурни свойства на носителя върху състоянието на активната фаза и 

от там върху каталитичните и адсорбционни свойства на материали с приложение в  

опазване на околната среда, получаване на чиста енергия, и биомедицина. 

1. Катализатори, нанесени на въглерод-съдържащи материали, за опазване 

на околната среда и за получаване на чиста енергия.  

Резултатите са обобщени в 9 публикации. Изследванията са съвместно с още два 

института от Българска Академия на науките - ИОХЦФ-БАН и ИК-БАН и са проведени 

в рамките на три проекта с ФНИ.  

Установено е, че кобалт-силикатно-въглеродните композити са значително по-

активни в реакцията на редукция на NO с CO в сравнение с тези без въглерод. 

Присъствието но въглен оказва силно влияние върху микро-структурата на 

материалити: размер на кристалитите Co3O4, специфична повърхност, повърхностен 

състав и оксидно състояние на елементите на повърхността. Предположено е, че по-

високата активност се дължи на присъствието на Со в различно оксидно състояние и 

наличието на Si и C атоми в близост до тях. 

Установено е, че специфичната листовидна морфология на редуциран графенов 

оксид е отговорна за хомогенно отлагане на активната фаза от Ni0.5Zn0.5Fe2O4, което от 

своя страна води до увеличение на специфичната повърхност на катализатора, при 

запазване на общия обем на порите. Специфичната морфология на получения 

катализатор осигурява улеснена достъпност на газовата смес при разлагане на метанол, 
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на което се дължи и 100% конверсия при 650 K  и селективност към CO и H2 по-висока 

от 90%. Тази селективност се запазва в продължение на 3 ч. 

В серията от изследвания, включваща публикации 6, 8, 11, 13, 14, 20, 22, е 

установено, че изходната суровина определя текстурните характеристики на активният 

въглен (АВ), а те от своя страна влияят съществено върху формирането на 

каталитичните центрове при нанесени метални или металоксидни катализатори за 

разлагане на метанол. Така напр. развитата мезопорьозност на АВ улеснява образуването 

на стабилни и дисперсни Fe3O4 магнетитни частици, с висока каталитична активност, но 

ниска селективност към CO, а слаба мезопорьозност на АВ води до образуване на едри 

магнетитни частици по външната повърхност и образуване на по-малко достъпни частици, 

блокирани в микропорите. Високата микропоьозност на АВ от отпадна биомаса улеснява 

образуването на фино дисперсни и разположени в микропорите наночастици от желязо и 

ZnO, които от своя страна промотират образуването на ZnFe2O4 и сложни шпинелни 

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

разлагането на метанол. 
Когато за получаването на активният въглен се използва отпадно моторно масло и 

фурфурол, полученият продукт, е по-аморфен, характеризира се с по-висока специфична 

повърхност и обем на порите, формират се едновременно микро- и мезопори. Нанасянето 

на Zn и Fe наночастици промотира развитие на „вторична” порьозност, която улеснява 

образуването на достъпни за реагента фино диспергирани и високоактивни метални 

оксидни частици. 

 

2.  Улавяне на СО2 върху композитни, хибридни и др. материали.. 

Изследван е потенциалът на структурирани силикатно-въглеродни композити, 

структурирани хибридни амино-функционализирани и бифункционализирани 

мезопорести силикатни материали и порести калиево-никелови хексацианофератни 

аналози на пруско синьо по отношение улавяне на СО2 (публикации № 12, 18, 29 и 30). 

Установено е, че структурирани силикатно-въглеродни композити имат по-

добър адсорбционен капацитет по отношение на СО2, спрямо чистите силициеви 

матариали. С увеличаване съдържанието на въглерод се повишава адсорбционния 

капацитет спрямо CO2, като той се свързва големия среден размер на порите и с обема 

на микропорите. 

Определени са сорбционните свойства спрямо СО2 на структурирани хибридни 

амино-функционализирани и бифункционализирани мезопорести силикатни материали, 

получени чрез зол-гел метод и мек темплейтен подход. Едновременното присъствието 

на KCl и ксилен оказва значително влияние върху форма на порите и текстурни 

характеристики стойности. Всички синтезирани материали показват близки стойности 

на адсорбиран CO2, което вероятно е резултат от факта, че количеството на азота е 

близко във всички материали. В този случай характеристиките на текстурата нямат 

значително влияние върху сорбционните свойства на материалите. Определената 

топлина на адсорбция за всички синтезирани материали доказва протичане на 

хемосорбция между CO2 и аминогрупите на хибридните материали. Присъствието на 

изоциануратните групи в хибридната бифункционализирани силициева материали 

значително подобряват текстурните характеристики и сорбционният капацитет на CO2. 

Определените топлини на адсорбция показват оказват физична адсорбция на CO2 върху 

активните центрове. 

 

3. Адсорбционни и текстурни характеристики на материали. 

Включени са изследвания, показващи влиянието на адсорбционните и текстурни 

характеристики на материалите върху техните предварително зададени свойства. 
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Показано е, че структурни, повърхностни и морфологични характеристиките на 

MnFe2O4 шпинели, получени по метода на горене от разтвор с глицин и глицерол могат 

да се регулират чрез промяна на съотношенията в горивните смеси. Наночастиците, 

получени с глицерол и със смесено гориво с глицин до 50% показват по-добри 

каталитични свойства при пълно окисление на въглеводороди в сравнение с пробата, 

получена с гориво, съдържащо 75% глицин. 

 

 

4. Изследвания на материали с биомедицинско приложение. 

Тук са представени осем публикации от тези с които кандидата участва в 

конкурса (публикации 16, 17, 21, 23, 26, 31, 32, 33) . Изследванията са съсредоточени 

основно върху изучаването на мезопорести силициеви оксиди (тип MCM-41 и HMS) 

като лекарство доставящи системи. Установена е подобрена разтворимост на 

глимепирид, дължаща се на значително намаляване на степента на кристалност на 

лекарството, вследствие отлагането му върху мезопорестия материал. При натоварване 

на прамипексол на МСМ-41 и HMS се наблюдава забавено освобождаване, поради 

равномерното му разпределение върху повърхността и в порите на оксидите. 

Натоварването на противотуморното 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. 

В друга час от изследванията са изучени антимикробните свойства на 

нанокомпозити от редуциран графенов оксид и медни и сребърни наночастици. 

Потискането на бактериалния растеж на Staphylococcus aureus и Escherichia coli, в 

присествие на тези композитни материали се свързва със специфичната морфология на 

редуцирания графенов оксид. 

 

В заключение може да се каже, че представените научните приноси в 

публикациите на доц. д-р Иванка Спасова са новост в науката и имат значим приложен 

потенциал в областта на опазване на околната среда и биомедицината. 

 

Заключение 

Научните изследвания на доц. д-р Иванка Спасова изцяло отговарят на 

тематиката на обявения конкурс за присъждане на научната длъжност „професор”. 

Публикационната дейност и цитатите върху публикуваните резултати доказват, че доц. 

Спасова напълно покрива 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 

обща и неорганична химия към БАН. Поради това, убедено препоръчам на членовете 

на уважаемото Научно жури и на почитаемия Научния съвет на ИОНХ-БАН да 

присъдят на доц. д-р Иванка Спасова академичната длъжност „професор” в 

професионално направление 4.2 „Химически науки” и научна специалност „Химична 

кинетика и катализ”. 

 

 

София, 17. 08. 2022 г.     Подпис: 

                                  /проф. д-р Силвия Тодорова/ 
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