СТАНОВИЩЕ
по коJш:урс за д оцент

в професионално направление

4.2 Химически

науки , физикохимия

за нуждите на секция "Фазообразуване, кристалн и и аморфни материали" в ИФХ-БАН,

обявен в ДВ, брой

стр.

25 (20.03.20 18),

87,

с кандидат Ивайло Любенов Димитров , д-р, главен асистент в ИФХ-БАН

Член на научно жури : Димчо Бориславов Кашчиев, проф., д-р хн, чл.-кор. на БАН

Ивайло Любенов Димитров е роден през
на СУ ,.Св. Кл. Охридски" през

200 1 г.

1978

г. Завършва Биологическия факултет

като магистър по молекулярн а биология и тогава

постъпва в ИФХ-БАН като химик, където през

2008 r.

придобива образователната и

научна степен "до ктор" след защита на дисертация на тема "Р азделяне на етапите на
зародишаобразуване

и

р астеж

на

белтъчни

гравитация и промяна на температурата". От

к ристали

20 11

чрез

използване

на

повишена

г. заема академичната длъжност "главен

асистент" в ИФХ-БАН.

1.

Обша характе ристика на нау чно-изследователската и научно-приложната де йност

на кан д ид ата

Научните изследвания на Ивайло Димитров са фокусирани върху про цесите на
зарадиш ообразуване

и растеж

на

белтъчни

кристали.

Те

са

експериментални ,

като

кандидатът подобрява съществуващи и развива нови методики, но същевременно проявява
вкус към тео ретич но осмисляне на п олучаван ите рез ултати и използването им за проверка

на съществуващи тео рии. Обект на изследванията му са много важните от биологична
гледна точка белтъци инсулин, феритин, лизазим и трипсин. Резултатите от изсл едванията
му са публикувани в общо

1с
15,

трима съавтора и
като

7

2

21 стати и: 2 без

съавтори,

7с

един съавтор,

9

с двама съавтора,

с пет съавтора. Броят на статиите му в списания с импакт фактор е

от тях са публикувани след избора му за главен асистент. Резултати от

изследванията му са представени на
представянията

(3

изследователски

устни и

12

проекта,

4

консултант/съръководител на

41

научни форума у нас и в чужбина, като

постерни) са лично от него. Той има участие в

от

1

които

са

под

негово

ръководство.

л.ипломант с успешно з ащитена през

14

от

научно

Бил

20 16 r.

15
е

и

дипломна

работа п о белтъчна кристализация.

2.

Основпи научни и науч по-прилож ни приноси на ~<апдидата
Научните приноси на Ив айло Димитров са в резултат на систематични и добре

планирани експериментални изследвания. Те са научно-фундаментални , но сред тях има и
такива, които в определена степен имат и научно-приложен характер. Без да бъдат

разделяни по л инията научност-приложност, те могат да бъдат обединени в следните
четири групи:

19, 20), (11 )
тем n ературен

(1)

Образуване и растеж на белтъчни кристали в разтвори (публ.

Кристализация и разтв аряне н а инсулин (публ.
гр ади ент,

хипергравитация

кристализацията на белтъци (публ.
разтвори ,

(публ.

съдържащи

8, 16, 18).

и

външно

1-6, 11, 14, 15, 17, 21 ), (1 У)

макромолекулни

опечиствания

или

9, 12), (111)

електрично

7, 1О, 13,

Влияние на
поле

върху

Кристализация на белтъци в
микрокрис тални

подложки

Според мен , сред н ай-важните за отбелязване научни приноси на

2
кандидата са следните :

( 1)

получаването и теоретичн ото и нтерпретиране на данни за

скоростите на зарадишоо бразуване и растеж н а лизазимн и кристали като функция на
пресищането ,

уста новяването

(2)

на

стимулир ащо

вли яни с

на

до стапчн о

си лн о

електричн о поле върху зарадишообразуването н а кри стали от феритин и лизозим,

(3)

разработва нето

на

на

хип ергравитация,

протича

метод за

в

обема

на

стъкло/разтвор и стъкло/въздух
получаването

кр истализация

на

белтъци

в

условия

установяването, че зародишаобразуването на инсупинови кристали

(4)

предимно

контр олиран а

н а данни

изследвания

разтвор,

а

или н а трифазн ата линия

за скоростта

на

растеж

не

върху

повърхностите

стъкло/разтвор/въздух,

н а л и зоз имни

кри стал и

анали з н а тез и да нни с отчи та н е n риноса на лизоз и мни клъ сте ри

и

(5)

теоретичния

(димери, тетрамери ,

октамерн и т.н .) в разтвора. Трябва да отбележа също та ка и отл ичн о написания и много

информ ативен обзор в
публ.

11)

Joumal of Scientitic Revie\v

(с И . Димитров като единствен автор,

върху заролишообразуване и растеж н а белтъчни кристали при nринудителна

сед и м си тация.

3.

Отражение на научните публикации на кандидата в българската и чуждестранната

научна литература

Публикуваните от Ивайло Димитров научни резултати са нам ерили отражение в
н аучната литература : те са цитирани общо

80

nъти в научни nубликации (всички освен

ед ин от цитатите са от чуждестранн и автори). Най-добро отражен ие имат резултатите му

за ефекта на електрично поле върху зародишаобразуване на кристали от феритин и

лизозим
кристали

4.

( 48 цитата, публ. 2)
(9 цитата, публ. J 0).

и за кинетиката на з ар адишообразуване на ин сулинави

Критични бележки и препоръки към на уч ни те трудове на кандидата

Ням ам

съществени

критични

забележки

към

научните

трудов е

на

Ивайло

Димитров. Напротив, много приятно съм впечатл ен от стила, яснотата и добрия английски

език на неговите две самостоятелни публикации , а също и на статията за ефекта на

лизазимни клъстери върху скоростта н а растеж на лизазимни кристали (публ.

20).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ивайло Димитров има ясно очертана научна тематика, която е напълно свързана с

конкурса.

Неговите

наукометрични

данни

отговарят

на

изискванията

на

ЗРАС

и

Правил ника на ИФХ-БАН за заемане на искан ата академична длъжност. И което е
изискване

sine qua non,

той има ясно очертана научна тематика и професионално е

израснал до ниво самостоятелно да формулира и решава важни научно- изследователски
задачи. Поради това, убедено nредлагам н а Н аучното жури да нап рави предложени е пр ед

Научния съвет на ИФХ-БАН да реши гл. ас . д-р Ивайло Любенов Димитров да заеме

ак адемичната длъжност "доцент" в професионално напра~]}ение
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