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РЕЦЕНЗИЯ 

по конкурс за заемане на академична длъжност „професор“, 

в професионално направление 4.2. „Химически науки“ (Химична кинетика и катализ) 

обявен в ДВ бр. 34 от 03.05. 2022 год. 

за нуждите на лаборатория “Материали и процеси за опазване на околната среда“  

при ИОНХ-БАН, 

с единствен кандидат доц. д-р Иванка Спасова 

от проф. д-р Рени Стоилова Йорданова ИОНХ – БАН, член на научното жури назначено 

със заповед № РД-09-102/27.06.2022г. на Директора на ИОНХ-БАН 

 

 

Единственият кандидат по обявения конкурс за заемане на академична длъжност 

„професор“ е Иванка Спасова, доц. д-р в Института по обща и неорганична химия при 

БАН. Прегледът на представените документи показва, че са спазени всички минимални 

национални изисквания на Закона за развитие на академичния състав в Република 

България (ЗРАСРБ), както и допълнителните изисквания посочени в Правилника на 

ИОНХ-БАН за заемане на академичната длъжност „професор“. 

Съгласно справката за изпълнение на минималните изисквания на БАН (A-E) и 

допълнителните изисквания на ИОНХ (Ж), по всички групи от показатели кандидатът 

надвишава минималните изисквани точки. В група от показатели В, показател 4, 

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

индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация при изисквани 100 т. 

доц. Спасова е представила 175 т. В група от показатели Г показател 7, Научни 

публикации в издания, които са реферирани и индексирани в световноизвестни бази 

данни с научна информация, извън хабилитационния труд, при изисквани 220т. тя 

представя 519 т. 

Хабилитационната справка обхваща 8 статии, като 4 от тях са в списания с най-

висок квартил - Q1, 3 публикации в списания с Q2 и 1 в списание с Q3. Една от 

публикациите оглавява ранг листата на списанието: Applied Catalysis B: Environmental.    

Представени са и 25 други оригинални научноизследователски статии извън 

хабилитационния труд. 10 от тях са в списания с Q1. Следователно в конкурса за 

„професор“ доц. Спасова участва с 33 научни публикации, които са по темата на 

настоящия конкурс. Представените публикации не повтарят тези за придобиване на 

образователната и научна степен „доктор” и заемане на академичната длъжност 

„доцент“. Общият брой цитати върху статиите след хабилитиране е 256, които съгласно 

правилника носят 512 т., многократно надвишаващи изискваните 120 (Група от 

показатели Д, показател 11), което е показателно за актуалността на разработваната 

тематика от кандидата и качеството на научните публикации.    

Доц. Спасова отговаря и на допълнителните изисквания на ИОНХ към научната 

дейност на кандидатите за заемане на академичната длъжност "професор", които са 

свързани основно със стойността на Индекса Хирш (H), (Група показатели Ж). Доц. 
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Спасова надвишава изисквания минимум на индекса Хирш, (Н=10). Съгласно цитатите 

на всички статии след хабилитиране тя представя Н=12. 

Общият брой на научните публикации е 71, от тях в списания с импакт фактор 

56, в списания с SJR - 3 бр., в нереферирани научни списания без импакт фактор – 7, в 

материали от конференции – 5. 

Доц. Спасова има и учебно-педагогическа дейност. Тя е била ръководител на 

един дипломант и съ-ръководител на 1 докторант, който успешно защитава през 2018 г. 

Кандидатът показва активно участие в различни научни форуми – конгреси и 

конференции. След хабилитиране тя е участвала в 53 научни мероприятия. 

Забележително е участието на кандидата в различни научни проекта – общо 17, 

което неминуемо е допринесло за израстването и като учен в областта на 

неорганичното материалознание и катализа. След хабилитиране доц. д-р Спасова 

участва в разработването на 10 научно изследователски проекта към Фонд научни 

изследвания и Министерството на образованието и науката, един международен проект 

и е ръководител на един проект към ФНИ с привлечени средства (за първи етап) към 

ИОНХ в размер на 60 000 лв.  

 

Експертната дейност на доц. Спасова включва : рецензии и становища по ЗРАСРБ 

– 14 (3 рецензии и 11 становища); изготвени рецензии на статии в международни 

списания – над 40. 

Признание за нейната компетентност е изборът и за член на ВНЕК по химически 

науки на ФНИ (2019 – 2020 г.). 

Умението на доц. Спасова да работи в екип е потвърдено от колегите и с избора 

и за Зам. Председател на НС на ИОНХ. 

Научноизследователската дейност на кандидата е свързана с разработването на нови 

катализатори за обезвреждане на вредните емисии от промишлени и транспортни 

източници. Една актуална тематика, която е в пълно съответствие с основните 

приоритети на ЕС – Опазване на околната среда, Зелена енергия и Здравословен живот. 

В проведените изследвания кандидатката прилага основния подход при изучаването на 

нови и ефективни катализатори - установяване на връзката състав - структура – 

физикохимични параметри – каталитична активност. Внимателно се подхожда към 

избора на носител на катализатора. Прилагат се мезопорести композитни носители, тъй 

като при тях лесно може да се регулира порестата текстура, като по този начин се 

благоприятства получаването на активната фаза в дисперсно и стабилно състояние. 

Хабилитационната справка се основава на статии, като в повече от половината 

публикации кандидатката е първи или кореспондиращ автор, което недвусмислено 

показва водещата роля на доц. Спасова в проведените изследвания.  

Описани са изследвания върху получаването на катализатори, съдържащи 

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



3 
 

носители и тяхното каталитично действие 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 , което е в основата за решаване на редица екологични проблеми. 

Основните научни приноси, описани в хабилитационната справка са свързани с  

Разработването на интегрирана система за обезвреждане на NOх чрез 

продуктите от разлагане на метанол, което има огромно значение за използване на 

разградения метанол (CO и H2) като алтернативно гориво в автомобилите, като 

едновременно с това се отстраняват токсичните емисии на NOх. Изследвани са 

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

индивидуални носители (SiO2 и Al2O3) за обезвреждане на азотни оксиди - разлагане 

на NОх, редукция на NO и за окисление на СО и СН4 (публикации 2, 3, 4, 5).   

Чрез импрегниране и комбиниран метод от импрегниране и отлагане от газова 

фаза са получени медни катализатори нанесени на мезопорести силициеви диоксиди 

(KIT-6 и SBA-15) и е изучено каталитичното им поведение при редукция на NO с CO и 

селективна каталитична редукция (SCR) на NO със смес от CO и CH4. 

При редукция на NO с СО е установена различна каталитична активност на 

двете серии катализатори получени върху KIT-6 и тя умело е изяснена с различните 

маршрути на каталитичните реакции. Единият маршрут е свързан с образуване на 

ваканции на повърхността. Вторият маршрут се дължи на образуване на мостови 

нитрати (публикация 3). 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).     

При редукция на NO с продукти на разложен метанол, специфичната активност 

на катализаторите, нанесени върху KIT-6 и получени по комбиниран метод е висока, а 

специфичната активност на катализаторите, получени чрез импрегниране е по-ниска. 

При тези реакции е предложен алтернативен път на окисляване на CH4 и NO от 

повърхностни кислородни форми, които са образувани при разлагане на NO. Тези 

повърхностни форми допринасят за окисление на CH4 (публикация 3). Нанесените 

катализатори на SBA-15 чрез комбиниран метод са по-ефективни в тази реакция 

(публикация 4). Доказани са основни фактори, влияещи върху каталитичното поведение 

за двете реакции: размер на частиците, достъпността на активната фаза, както и 

промените в окислителното състояние на медта.  

Целесъобразно част от изследванията са били насочени към получаването на 

катализатори с участието на оксиди на преходните и редкоземните елементи. Поради 

техните добре изразени окислително-редукционни свойства, те са добри кандидати за 

елиминиране на NОx, CO и СН4 (публикации 2 и 5). Получени са Mn/Al2O3, Ce/Al2O3 и 

биметален MnCe/Al2O3 катализатори и е изучена каталитичната им активност при 

разлагане на NO, окисление на CO и взаимодействие NO с CO. Най-висока каталитична 

ефективност във всички изследвани реакции показва биметалния катализатор 

MnCe/Al2O3, която е обусловена от високата дисперсност на неговите частици.  
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Шпинелни катализатори CuCo2O4/Al2O3 са модифицирани с оксиди на 

редкоземни елементи( Ln= La, Ce, Nd и Gd) (публикация 5). Установена е миграция на 

Cu2+ между повърхността и обема на катализатора, стабилизация на Cu+, както и 

увеличаване на кислородните ваканции на повърхността. Всички катализатори са 

ефективни при окисление на СО и СН4. Каталитичната активност зависи от атомния 

номер на Ln, като е най-висока при катализатори дотирани с Ce.  

Друга серия изучавани образци са катализатори на основата на преходни 

метали, нанесени на композитни (хибридни) носители (1, 9, 10, 24). 

Изследванията са били насочени към получаване и изучаване на катализатори 

върху мезопорести композитни материали (SiO2–С, Al2O3–C) (публикации 1, 9, 10, 24). 

Мезопорестите хидрофилни SiO2 и Al2O3, съдържат изолирани или свързани OH-групи, 

които са основни центрове на адсорбция и реакция на повърхността. От друга страна, 

порьозните хидрофобни въглеродни материали, се характеризират с висока 

устойчивост на корозия, висока специфична повърхност, голям обем на порите. Това е 

мотивирало Спасова да изследва възможностите за модификация и промяна на 

химичните и физичните свойства на материалите с цел подобряване на каталитичната 

ефективност на катализатора, нанесен върху комбинация от хидрофилни и хидрофобни 

компоненти.  

Катализатори, нанесени на неподредени силициево-въглеродни композитни носители.  

Синтезиран е неподреден композит на базата на диатомит и активен въглен, 

който е модифициран с алуминиев оксид с цел промяна на съотношението на Люисови 

и Brønsted киселинни центрове на повърхността. Двата композитни материала са 

използвани като носител на меднооксиден катализатор за редукция на NO с CO. 

Доказано е, че присъствието на Люисови киселинни центрове стабилизира активните 

Cu+ и Cu2+ центрове на повърхността и катализаторите, нанесени на модифицирани 

хибриди са по-активни при редукция на NO с CO. Най-висока активност в изследваната 

реакция е установена при катализаторите, получени в амонячна среда, поради 

равномерно разпределение на медно-оксидните фази на повърхността и в обема. При 

нанесените от органична среда катализатори, активността зависи от съотношението на 

концентрацията на медни йони на повърхността и в обема на катализатора (публикация 

1). Установено е, че медно-оксидни катализатори, нанесени на неподредени SiO2–С 

композити са високоефективни за нискотемпературно обезвреждане на азотни оксиди. 

При 100°С те показват двойно по-висока каталитична активност в сравнение с 

катализаторите, нанесени на активен въглен (публикации 9,10). 

Катализатори нанесени на структурирани силициево-въглеродни композитни 

носители.  

Получени са структурирани мезопорести SiO2–С композити със съотношения 

SiO2:С в целия концентрационен интервал и е установена стабилизиращата роля на SiO2 

върху мезопорестата структура на композитите. Доказано е, че независимо от 

съотношението Si/C, при всички композити въглеродното съдържание на повърхността 

е по-високо от това в обема, като при подредените композитни материали е по-високо 
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от това при неподредените. Добавката от въглерод и при двата типа SiO2–С композити 

увеличава активността на нанесените катализатори при редукция на NО с СО в целия 

температурен интервал, поради частичната редукция на медните йони (публикация 9, 

10).  

Установено е, че при разлагане на N2O, активността на катализаторите зависи от 

наличието на въглерод на повърхността на катализатора, който 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. Поради 

по-голямото съдържание на въглерод на повърхността, катализаторите, нанесени на 

структурирани композити, показват по-добра специфична активност в реакцията 

(публикация 10).              

Катализатори, нанесени на алумо-въглеродни композитни носители  

Изследван е "хроматографският ефект" при меднооксидни катализатори, 

нанесени върху структурирани мезопорести Al2O3–C композити с различно Al:C 

съотношение и влиянието му върху каталитичната активност при редукция на NO с CO 

(публикация 24). Доказано е, че „Хроматографският ефект” играе съществена роля при 

образуването на активни центрове на повърхността на медно-оксидни катализатори. 

Редукцията на NO с CO се определя от активен център, образуван от Cu2+ и Cu+. 

Каталитичната активност е по-висока за катализатори с високо съдържание на 

алуминиев оксид, където се наблюдава почти еднакво съдържание на Cu2+ и Cu+ на 

повърхността. Резултатите показват, че активността на катализаторите може да се 

настройва чрез промяна на състава на композитния алумо-въглероден носител.  

Извън хабилитационния труд са описани и други научни приноси свързани с  

i) изследвания върху катализатори, нанесени на въглерод-съдържащи материали, за 

опазване на околната среда и за получаване на чиста енергия;  

Тези изследвания са проведени съвместно с колеги от ИОХЦФ-БАН и ИК-БАН 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).  

ii) улавяне на СО2 върху композитни, хибридни и др. материали;  

iii) адсорбционни и текстурни характеристики на материали;  

iv) изследвания на материали с биомедицинско приложение;  

Тези изследвания са проведени съвместно с колеги от ФФ на МУ-София, и е 

установено, че мезопорести силициеви диоксиди тип MCM-41 и HMS са обещаващ 

носител за доставяне на лекарства за хуманна употреба поради спецификата на 

порестата им структура: (публикации 16, 17, 21, 23, 26, 31, 32, 33).   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представените от доц. д-р Иванка Спасова документи и материали отговарят на 

всички изисквания на Закона за развитие на академичния състав в Република България 

(ЗРАСРБ), Правилника за приложението му и допълнителните изисквания на ИОНХ за 

придобиване на академичната длъжност „професор“. Тематиката и нивото на 

изследванията както и оригиналността на резултатите, покриват всички критерии за 

исканата академична длъжност. На тази основа давам своята положителна оценка за 

цялостната научно-изследователска дейност и с убеденост препоръчвам на Научното 

жури да бъде присъдена академичната длъжност „професор” на доц. д-р Иванка 

Спасова по Професионално направление 4.2 Химически науки (Химична кинетика и 

катализ). 

 

 

12.08.2022 год. .............................................. 

София /проф. д-р Р. Йорданова/ 


