
С Т А Н О В И Щ Е 

 

от доц. д-р Илияна Тимчева  (Институт по органична химия с Център по 

фитохимия - БАН) относно конкурс за заемане на академичната длъжност 

професор по химически науки (4.2.) (органична химия), 

обявен в ДВ, бр.80 от 14.10.2011г. за нуждите на Катедрата „Химия и 

биохимия, физиология и патофизиология”, 

Медицински факултет, СУ “ Св. Климент Охридски” 

 

 Единствен кандидат в конкурса е доц. д-р Иво Грабчев, който от 

2010 година заема длъжността Ръководител катедра „Химия и биохимия, 

физиология и патофизиология” в Медицински факултет -  СУ “Св. 

Климент Охридски”. 

 Доц. Иво Грабчев е съавтор в 120 публикации с над 1200 цитата. В 

конкурса доц. Грабчев участва  с 49 научни публикации в специализирани 

списания с  импакт фактор и 2 в списания без импакт фактор. 

Представените  трудове са цитирани 249 пъти в научната литература от 

други автори. Доц. Грабчев е бил научен ръководител на един и съ-

ръководител на двама докторанти. Ръководил е и 9 дипломанти по 

магистърски и бакалавърски програми. Водил е лекции, упражнения и 

семинари в СУ „Св.Климент Охридски” и в ХТМУ. 

Иво Грабчев има участия в 5 научни проекта, финансирани от ФНИ, 

като е бил ръководител на 2 от тях, а на един (младежки) е бил консултант. 

Впечатляващо е и участието му в интензивно и ползотворно международно 

сътрудничество. Ръководил е научни проекти с Гърция, Франция, Белгия, 

Беларус, Испания и Литва. Бил е съ-ръководител на два проекта, 

финансирани от НАТО и в момента е член на Управителния съвет от името 

на България на една COST акция.  



Доц. Грабчев е бил на пост-док специализация във Франция, бил е 

стипендиант на НАТО и е спечелил стипендия на френското правителство 

за високо квалифицирани изследователи. Многократно е посещавал и е 

работил в реномирани научни институции във Франция, Белгия, Полша, 

Испания, Китай и др. 

Основните научни и приноси  на доц. Иво Грабчев могат да бъдат 

систематизирани както следва: 

1. Дизайн, синтез и определяне на основните фотофизични и 

фотохимични характеристики на  нови мултифункционални органични 

луминофори – производни на триазинстилбена, 1,8-нафталимида и 

бензатрона, със зададени свойства, позволяващи приложението им в 

качеството на оптически избелители, фотостабилизатори за полимери, 

оптични сензори и др. 

2. Синтез и изследване на флуоресцентни полимери, сдържащи 

флуорофори в страничната полимерна верига. 

3. Синтез, охарактеризиране и и изследване на сензорните свойства 

на органични луминофори и флуоресцентни дендримери, производни на 

ПАМАМ и ППА, съдържащи в периферията си флуорофори от групата на 

1,8-нафталимидите. Получени са селективни сензори за откриване на Li+, 

Zn2+ и Fe3+ йони на база ПАМАМ дендримери. 

4. Получаване и изследване на цветни течно-кристални системи, 

работещи в активен и пасивен режим. В качеството на дихроични багрила 

са изследвани производни на 1,8-нафталимида и на 3-заместен бензантрон. 

Съполимери на 1,8-нафталимида  с винилови мономери са използвани за 

механично стабилизиране на течно-кристални системи за изработване на 

широкопрофилни информационни табла.  

 

 



От всичко казано дотук става ясно, че доц. д-р Иво Грабчев има 

изключително  успешна научна дейност и значителни научни приноси. 

След направения преглед и анализ на научната му продукция убедено  

препоръчам на членовете на Научното жури да присъдят на доц. д-р Иво 

Грабчев научното звание „Професор” по химически науки (4.2.) 

(органична химия).  

 

 

02.02.2012 г.     Член на журито: 

       (доц. д-р Илияна Тимчева) 


