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С Т А Н О В И Щ Е 

от проф. д-р Пламен Кирилов Стефанов 

Институт по обща и неорганична химия - БАН 

относно конкурс за заемане на академичната длъжност “професор,” за нуждите на 

лаборатория ”Материали и процеси за опазване на околната среда” в ИОНХ-БАН по 

професионално направление 4.2 “Химически науки”, научна специалност “Химична 

кинетика и катализ”, обнародван в „Държавен вестник”, бр. 34 от 03.05.2022 г. 

 

За участие в обявения конкурс са постъпили документи на единствен кандидат  

доц. д-р Иванка Петрова Спасова. 

Кандидатът е завършил висшето си образование във „Висш химикотехнологичен 

институт“ - София, специалност „Технология на органичния синтез и горивата“ през 

1983 г. Научната и образователна степен „доктор” придобива през 1998 г. със защитена 

дисертация на тема “Синтез и каталитична активност на оксидни катализатори на 

основата на 3d-преходни метали за обезвреждане на СО и NO при ниски температури”. 

Научната кариера на доц. Спасова започва в ИОНХ с постъпването и като химик 

през 1984 г. Последователно тя придобива академичните длъжности от научен 

сътрудник, главен асистент  до доцент през 2012 г.  в  лаборатория ”Материали и процеси 

за опазване на околната среда”  на ИОНХ, което показва нейното възходящо 

професионално развитие. Член е на „Съюза на химиците в България“ и „Българско 

каталитично дружество“. 

Доц. Иванка Спасова е автор на 71 публикации, от които 59 са в издания, 

реферирани и индексирани в световните база данни WEB OF SCIENCE и SCOPUS. В 

настоящия конкурс участва с 33 от тези статии, разпределени в списания по квартили 

както следва: Q1-14; Q2-13; Q3-4 и Q4-2 статии. В 12 от тези статии тя е на първо или 

второ място в авторския колектив, което е показателно за  водещата й роля в направените 

изследвания и oформянето  на получените резултати. Броят на забелязаните цитати върху 

всички публикации на кандидата е 596, от тях 256  са върху  публикации, включени в 

конкурса. Част от резултатите от изследванията са представени  на 79  национални и 

международни научни форуми у нас и в чужбина. H-индексът на кандидата, оценен по 

SCOPUS, е 12. Доц. Иванка Спасова е участвала в 17 научни проекта, съавтор е на 3 

изобретения, което е показателно за активното и участие  в  научноизследователската и 

научноприложната дейност. Била е научен ръководител на 1 дипломант и 1 докторант. 

Представените данни показват, че са покрити всички показатели за изпълнение на 

минималните изисквания от правилника на ЗРАС на БАН и  ИОНХ, като общият брой 

точки от всички показатели  е 1603 и надхвърля повече от 2 пъти минималните 

изисквания на ИОНХ за заемане на академичната длъжност "професор“. 

 

Детайлният преглед на обобщените от кандидата резултати, отразени в 

Хабилитационния труд и Авторската справка очертават определена насоченост на 

нейната научноизследователска дейност към разработване на иновативни каталитични и 

адсорбционни материали за контрол на вредните емисии в околната среда. 

Представените резултати са актуални и представляват интерес, както от фундаментален, 

така и от научно-приложен аспект и отговарят на тематиката на обявения конкурс. 

 

Хабилитационният труд на доц. Иванка Спасова обобщава изследвания за 

получаване 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 - 
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редукция на NO с редуциращи агенти СО и СН4 и разлагане на NОх. Представената 

справка е показателна, че е изпълнено изискването на правилника на ИОНХ  в конкурс 

за професор, кандидатът да има ясно очертана научна тематика, в която е водещ 

изследовател. Прегледът на представените статии в хабилитационната справка  показва, 

че могат да се откроят няколко  основни приноси на изследванията . 

Предложен е оригинален  подход за намаляване на концентрацията на азотни  

оксиди в отпадни газове, чрез интегрирано обезвреждане, при което за  редуктори на 

азотните оксиди се използват продуктите от каталитичното разпадане на метанол.  

Интерес представляват изследванията, свързани с повишаване на ефективността 

на CuCo2O4/Al2O3 катализатори чрез модифициране с редкоземни елементи като Ce, Nd,  

La, Gd. Установено е че видът на  образуваната оксидна фаза на редкоземния елемент е 

определящ при ефективността на катализаторите в окислителните реакции. 

Оригинални са и изследванията върху възможността за съчетаване като носители 

на хидрофилните SiO2 и Al2O3 с хидрофобни порьозни въглеродни материали с цел 

подобряване на каталитичната ефективност на нанесени  катализатори за  редукция на 

NO с CO. 

Оригинални научни приноси могат да се отбележат и  върху изследвания, 

проведени съвместно с учени от други научни организации, които не са включени в 

хабилитационния труд. В тях от съществено значение е експертизата на  доц. Иванка 

Спасова за изясняване влиянието на адсорбционно-текстурните параметри на различни 

по състав материали върху техните целеви свойства с оглед приложението им  в опазване 

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

Съществен научен и практически интерес представляват изследванията върху 

катализатори, нанесени на въглерод-съдържащи материали, за опазване на околната 

среда и за получаване на чиста енергия. Тук основен акцент са проведените прецизни 

адсорбционни изследвания, чрез които е установена съществената роля на текстурните 

характеристики на активни въглени (АВ) от отпадна биомаса, полиолефинов восък, 

моторно масло и каменовъглен катран за образуването на каталитичните центрове при 

нанесени метални или металоксидни катализатори за разлагане на метанол, а оттам и 

върху техните каталитични свойства. 

Много интересни и с практически потенциал са изследванията върху  материали 

с биомедицинско приложение. Установено е, че материали от мезопорест силициев 

диоксид  от тип MCM-41 и HMS са обещаващ носител за доставяне на лекарства за 

хуманна употреба поради спецификата на порестата им структура. 

 

Имам лични впечатления  за професионалното развитие на кандидата от 

постъпването и в ИОНХ през 1984 г до сега. През годините тя израстна като добър 

експериментатор и утвърден специалист в областта на каталитичните изследвания за 

опазване на околната среда. Тя има висок авторитет сред колегите си в института, израз 

на което е избирането и през 2019 г. за зам-председател на Научния съвет на ИОНХ. 

Затова съм убеден, че доц. доц. Иванка Спасова има необходимите качества да развие 

перспективна научна тематика и да привлече около себе си млади учени, които да води 

успешно към високи научни постижения.  

 

Заключение 

 

Представените материали за публикационната активност и получените резултати 

изцяло отговарят на тематиката на обявения конкурс и надвишават всички изискуеми  

показатели съгласно ЗРАСРБ, Правилника за неговото приложение, съответния 

Правилник на БАН, както и специфичните изисквания на Правилника на ИОНХ-БАН за 
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заемане на академичната длъжност „професор“. При техния преглед остава 

впечатлението, че  доц. д-р Иванка Спасова е водещ учен със съществени приноси в 

своята научна област. Това ми дава основание да дам своята положителна оценка и да 

предложа на уважаемите членове на Научното жури  и Научния съвет на ИОНХ-БАН  да 

подкрепят кандидатурата на доц. д-р Иванка Спасова и гласуват за присъждане на 

академичната длъжност „професор” в професионално направление 4.2 „Химически 

науки” и научна специалност „Химична  кинетика и катализ”. 

 

 

 

22.08.2022 г.                                Член на научното жури:     

 /проф. д-р Пламен Стефанов/ 

  


