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СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Паунка Стоянова Новачка, 

Институт по Обща и неорганична химия (ИОНХ), БАН  
член на научното жури, назначено съгласно Заповед № РД-09-102/27.06.2022 от Директора 

на ИОНХ-БАН 

 

върху материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната 

длъжност “професор“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 на получените материали по процедурата и кандидата 

Единствен кандидат за участие в конкурса за заемане на академичната длъжност 

“професор” в професионално направление 4.2. Химически науки (Химична кинетика и 

катализ), обявен за нуждите на Института по обща и неорганична химия при БАН, е доц. 

д-р Иванка Петрова Спасова от ИОНХ- БАН. Представеният от доц. Спасова комплект 

материали е в съответствие със Закона за развитие на академичния състав в Република 

България и с Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за 

заемане на академични длъжности в ИОНХ–БАН и включва всички необходими 

документи. 

Образователният и научен профил на кандидата съответства на целите на конкурса. 

Доц. д-р Иванка Спасова завършва Химико-технологичен и металургичен университет, 

София, през 1983 г. със специалност „Технология на органичния синтез и горивата”. 

Защитава успешно дисертация на тема: „Синтез и каталитична активност на оксидни 

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

температури“. През 2012 г. се хабилитира като доцент. Придобитите широки познания в 

областта на химичната кинетика и катализ са в основата за успешната й реализация в 

Лаборатория „Материали и процеси за опазване на околната среда“ при ИОНХ-БАН.  

  Доц. д-р Иванка Спасова е представила 33 научни труда за участие в конкурса, 

които не са включени в дисертацията за ОНС „доктор“ и в конкурса за академичната 

длъжност „доцент“. От представените публикации, 8 са по показател В и 25 са по 

показател Г . Разпределението на списанията, в които са публикувани научните трудове за 

участие в конкурса е както следва: Q1 – 14; Q2 – 13; Q3 – 4 и Q4 – 2. Всички представени  

33 научни труда  са публикувани в списания с импакт фактор (Scopus и Web of Science). 

Върху публикациите след хабилитиране са забелязани 256 цитата. 

  Цялостната научна дейност на доц. Спасова е обобщена в 71 публикации с нейно 

участие, от които 56 в реферирани издания. Изследванията са цитирани повече от 586 пъти 

и кандидатът има индекс на Хирш (Н) 12.  Резултати от научните изследвания, проведени с 

участието на доц д-р Спасова, са представени на 79 национални и международни научни 

форуми. Проектната дейност на кандидатката в конкурса доц. Спасова включва участие в 
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16 проекта с национално финансиране и 1 международен договор. Доц. Спасова е 

съръководител на успешно защитена докторска дисертация  през 2018 г. Експертната 

дейност на доц. Спасова включва участие в научни комисии и изготвяне на 11 становища и 

3 рецензии  върху материали за придобиване на научни степени или заемане на 

академични длъжности. Доц. Спасова е зам. председател на НС на ИОНХ. Била и член на 

ВНЕК по химически науки на ФНИ в периода 2019-2020 г. 

 

2. Обща характеристика на дейността на кандидата 

Хабилитационният труд включва 8 научни публикации. Представената справка 

разкрива ясно очертана тематика на изследванията. Те са насочени към синтез на нови 

каталитични материали с  висока ефективност, селективност и стабилност 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.  

Разработването на катализатори се основава на познаването на зависимостите между 

състав, структура, физикохимични свойства и каталитично действие. От особена важност е 

разработването на многокомпонентни катализатори, при които съзнателно се търси 

възможният синергетичен каталитичен ефект, както между различните активни 

компоненти, така и между тях и носителя.  

Основните научни и научно-приложни приноси от тези трудове могат да се 

обобщят в следните направления: 

 Изследвания, върху катализатори съдържащи преходни метали и/или 

редкоземни елементи, нанесени на индивидуални носители.  

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. 

Предлаганият метод е от потенциално значение за прилагането на разградения метанол 

(СО и Н2) като алтернативно гориво в автомобилите, като едновременно с това се 

отстраняват токсичните емисии на NOх. Разработени са медни катализатори, нанесени на 

мезопорести силициеви диоксиди, получени чрез импрегниране и комбиниран метод от 

импрегниране и отлагане от газова фаза. Изследвани са и манганови  и медно-кобалтови 

шпинелни катализатори, модифицирани с добавки на окиси на редкоземни елементи( Ln= 

La, Ce, Nd и Gd) нанесени на Al2O3.  

 Изследвания, върху катализатори на основа преходни метали, нанесени на 

композитни (хибридни) носители.  

Получени и изследвани са катализатори върху мезопорести композитни материали 

(SiO2–С, Al2O3–C), които представляват комбинацията от хидрофилни и хидрофобни 

компоненти и предоставят различни инструменти за модификация и промяна на 

химичните и физичните свойства на материалите с цел подобряване на каталитичната 

ефективност на катализатора, получен върху него. Синтезирани са меднооксидни 
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катализатори, нанесени на два типа силикатно-въглеродни композити: с неподредена и 

подредена пореста структура. Добавката от въглерод и при двата типа композити 

увеличава активността на нанесените катализатори при редукция на NО с СО, като  

въглеродът играе роля едновременно на носител и на реагент.  Разработени са и 

меднооксидни катализатори, нанесени върху получени по темплейтен метод 

структурирани мезопорести Al2O3–C композити, използвани за редукция на NO с CO. 

Интересен факт е, че активността на катализаторите може да се настройва чрез промяна на 

състава на композитния алумо-въглероден носител. 

Авторската справка за приносния характер на научно-изследователската дейност на 

доц. д-р Спасова извън хабилитационната част, е построена върху 25 публикации. 

Основните научни приноси са насочени към изясняване на влиянието на носителя или 

текстурата върху състоянието на активната фаза и каталитичните и адсорбционни свойства 

на материали за опазване на околната среда и получаване на чиста енергия, както и на 

материали с биомедицинско приложение. Справката обединява материали в следните 

направления: изследвания върху катализатори, нанесени на въглерод-съдържащи 

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

текстурни характеристики на материали и изследвания на материали с биомедицинско 

приложение.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

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

изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република България и 

Правилника за неговото прилагане. Наукометричните и показатели надхвърлят значително 

минималните специфичните изисквания в Правилника на ИОНХ- БАН. за заемане на 

академичната длъжност „професор“. Научните постижения на доц. Спасова я представят 

като утвърден  и перспективен учен с актуална и важна научна тематика, свързана с дизайн 

на нови материали с  висока ефективност и  селективност с приложение като катализатори, 

адсорбенти, носители на лекарства и др. Убедено препоръчвам на уважаемите членове на 

Научното жури и на 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” за нуждите на 

лаборатория „Материали и процеси за опазване на околната среда“ при ИОНХ-БАН. 

 

 

 

15.08.2022 г.                                                                             Член на научното жури:  

     София                                                                                   доц. д-р Паунка Новачка 

 


