
СТАНОВИЩЕ 

от проф. д-р Александър Елияс, Институт по катализ - БАН 

относно конкурс за заемане на академичната длъжност “професор” 

по професионално направление 4.2 “Химически науки”, 

научна специалност “Химична кинетика и катализ”, 

за лаборатория „Материали и процеси за опазване на околната среда“ в ИОНХ-БАН, 

обявен в ДВ бр. 34/03.05.2022 г. 

 Въз основа на Заповед No.РД-09-102 от 27-ми юни 2022 г на Директора на ИОНХ-БАН 

бях назначен за член на научното жури за провеждане на конкурса, обявен от Института по 

Обща и Неорганична Химия - БАН за заемане на академичната длъжност “професор” в 

лаборатория „Материали и процеси за опазване на околната среда“  с единствен кандидат доц. 

д-р Иванка Спасова. и на първото заседание на журито бях определен за изготвяне на 

становище. Доц. д-р Иванка Спасова е представила всички необходими документи, посочени 

в Правилника за условията и реда за заемане на академични длъжности в ИОНХ – БАН. 

 Творческата автобиография на доц. Спасова започва с магистратурата в ХТМУ 1983 г в 

областта на технологията на органичен синтез и горива. Следва дисертационен труд по синтез 

и каталитична активност на оксидни катализатори, защитен в 1998 г в ИОНХ-БАН. По-

нататък  цялата нейна изследователска дейност е свързана с научни изследвания в областта на 

катализа с насоченост за опазване на околната среда и по-конкретно обезвреждане на емисии 

от СО и NO. Приложният аспект на тези изследвания ги прави особено ценни и полезни  

предвид на европейските мерки за намаляване на въглеродните емисии, предизвикващи 

глобално затопляне на климата.  

Избрана е да заема академична длъжност доцент през 2012 г.по научната специалност 

„Химична кинетика и катализ” в ИОНХ-БАН. Тази хронология на професионалното развитие 

и заемани длъжности доказва, че кандидатката отговаря на процедурните изисквания за 

заемане на академичната длъжност “професор”. 

 Доц. Спасова е съавтор на 71 научни публикации, от които 56 са в списания с импакт 

фактор и 3 публикации с SJR, който е приравнен на импакт фактора и 5 статии в материали от 

конференции. Общият брой цитирания възлиза на 586, тя има Индекс на Хирш равен на 12. 

Доц. Спасова участва активно в редица научно-изследователски проекти – 1 проект с 

международно участие и други 16 проекта с национално финансиране – както се вижда с 

широк обхват на нейната научно изследователска дейност. Бих подчертал, че тя е съавтор на 3 

изобретения, а същевременно има голям брой участия в научни форуми – 79 участия, 

доказващи безспорно нейната висока активност и съществен научен принос. Не на последно 

място бих изтъкнал и факта, че тя е била рецензент в 3 процедури по ЗРАСРБ и освен това е 

изготвила други 11 становища по други процедури по ЗРАСРБ, има голям брой рецензии за 

списания – над 40. Всички тези данни показват висотата на нейното научно израстване и 

придобитата компетентност, която е намерила широко признание – това е и оценка на 

експертните качества на кандидатката. Бих изтъкнал също факта, че тя е била член на ВНЕК 

по химически науки на ФНИ и зам.-председател на Научния съвет на ИОНХ-БАН. Освен това 

тя е член на Съюза на химиците в България и активен член на Българското каталитично 

дружество, за което изказвам своята благодарност като Председател на УС на БКД.  

 Предоставената ми авторската справка за приносния характер на трудовете на 

кандидатката показва, че основната част от изследванията са разпределени между 4 

тематични направления. Измежду тях аз като каталитик, предвид моята област на 

компетентност, бих откроил изследванията в областта на катализаторите, нанесени на 



въглерод-съдържащи материали за опазване на околната среда и чиста енергия. Разбира се ни 

най-малко не подценявам и другото направление – адсорбционен капацитет на въглерод-

силициеви композити с приложение за улавяне на СО предвид приложния аспект по 

направление редуцирането на въглерод съдържащи емисии, предизвикващи глобално 

затопляне. Не бих пропуснал и направлението каталитични свойства на шпинели MnFeO4 за 

пълно окисление на алкани и то при ниски температури. Тук бих направил една препоръка – 

тези шпинели биха могли да бъдат изследвани и в друг аспект – като фотокаталитични 

материали подобно на широко известния илменит, ако разбира се те се явяват наноразмерни 

полупроводникови материали с подходяща ширината на забранената зона, позволяваща 

измерването на тяхната фотокаталитична активност не само с УВ-светлина, но дори и с 

видима светлина. 

Научните приноси могат да бъдат оценени като редица новости в науката и 

обогатяване на съществуващите знания, и най-важното - до голяма степен като приложение на 

научните достижения в практиката. По мое мнение аз не съм компетентен да дам мнение за 

приносите по четвъртото направление – материали с биомедицинско приложение за различни 

лекарствени форми.  

 Познавам доц. Спасова от нейните участия в международните симпозиуми по 

хетерогенен катализ, организирани от ИК, а също и нейните участия в националните 

конференции по катализ, организирани от Българското каталитично дружество  - моето лично 

впечатление е, че тя е ерудирана и работоспособна колежка, с опит в експерименталната 

работа и компетентност за интерпретация на резултатите, с изразен афинитет към научната 

дискусия, със сериозни теоретични познания и широки интереси. Притежава висока 

квалификация и опит в изучаването на свойства на нови материали с потенциално 

приложение за опазване на околната среда. Запознаването с материалите по конкурса допълва 

личните ми впечатления и ми позволява да заявя, че наукометричните показатели на доц. д-р 

Спасова напълно отговарят на изискванията на ЗРАСРБ и специфичните условия, приети от 

НС на ИОНХ-БАН за заемане на академичната длъжност „професор”. С убеденост 

препоръчвам на Научното жури и Научния съвет на ИОНХ – БАН да гласува с „ДА” за избора 

на доц. за „професор” в професионално направление 4.2. „Химически науки”, научна 

специалност „Химична кинетика и катализ” за заемане на академичната длъжност „професор” 

в лаборатория „Материали и процеси за опазване на околната среда“ на ИОНХ – БАН. 

 

08.08.2022 г.             Член на научното жури:    

                                  /проф. д-р Александър Елияс/     


